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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﯾﺎ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯽ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ در وبﺳﺎﯾﺖهﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﯾﺎ در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽهﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ از زواﯾﺎی ﭘﻨﻬﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽام آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ .هﻢ ازاﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ و هﻢﺑﻨﺪﯾﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻢ ﺗﻦ دادم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در اﯾﻦ ﺧﺰان زﻧﺪﮔﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورم؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﺎدم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ درﺳﺘﯽ و راﺳﺘﯽ.
دوﺳﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ .ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﻮاﻃﻒ
آری اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮ
ِ

و اﺣﺴﺎسهﺎی زﯾﺒﺎی ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﻬﺮوزی ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن .ﺑﺮای ﺗﻮﯾﯽ
ُ
ﺟﻮان ﮐﺮدیﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯽ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ در راه داد و آزادی ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ،
ِ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ِ
ﭘﺎک و ﺳﺮی ﭘﺮﺷﻮر از ﮐﻮهﭙﺎﯾﻪهﺎی ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽاش ﻣﻌﻨﺎ دهﺪ .هﻤﻪی
ﮐﻮﺷﺸﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﻮ را ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﺑﺎ ﺧﻮد هﻤﺮاه ﮐﻨﻢ؛ هﻤﭽﻮن ﺳﻔﺮ ﺳﯿﻤﺮغ!
در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻮن ُرﻣﺎن ﯾﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ آ ﮐﻨﺪه از ﻣﺎﺟﺮاهﺎی ﺗﻠﺦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد؛
وﻟﯽ ﺑﺪان ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮه راﺳﺘﯽ ﻧﺎب اﺳﺖ .از ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﯾﯽ دوری ﺟﺴﺘﻪام و از ﺑﺎزﮔﻔﺘﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺮﺧﯽ
روﯾﺪادهﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮهﯿﺰ ﮐﺮدهام .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪهﺎی اﺻﻠﯽ را ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪام .ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﻢ در ﻧﮕﺎرش
اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽام ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎء ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻧﺎم واﻗﻌﯽﺷﺎن ﺑﯿﺎورم ﯾﺎ ﻧﻪ .ﭘﺲ از ﺳﺎلهﺎ ﮐﻠﻨﺠﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم
ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﻧﺎم واﻗﻌﯽاش در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داری ﺑﯿﺎورم .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎء ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﻧﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﺧﻮد را از
روﯾﺪادهﺎﯾﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهام ،ﺑﻪ دﺳﺖ دهﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی هﻢ ﮐﻪ روی در ﻧﻘﺎب ﺧﺎك ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ،
دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه آﮔﺎهاﻧﺪ
و ﻣﻦ در هﻤﯿﻦﺟﺎ از آنهﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺎراﺳﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽای در رواﯾﺖ ﻣﻦ دﯾﺪﻧﺪ ﭘﺎ ﭘﯿﺶ
ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﯾﺎدﻣﺎنهﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﭼﻨﺪوﭼﻮن واﻗﻌﯿﺖهﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻮ را در
وارد ﮐﻮران ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮی ،ﯾﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دهﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻬﺘﺮ درك ﮐﻨﯽ .ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ِ

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

زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽات را آﻏﺎز ﮐﻨﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮی .ﻧﯿﺰ ﺑﺪان اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ
٩
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واداﺷﺖ و در ﭘﯿﮑﺎر ﭘﯿﺶ رو ﯾﺎریات رﺳﺎﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ ،ﻣﻦ ﺑﻪ هﺪف ﺧﻮد رﺳﯿﺪهام .اﺷﺎرهوار
ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﮔﺎهﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ .راﺳﺖ اﺳﺖ هﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ در راه هﺪف ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯽ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از آﮔﺎهﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ).(Ethics
ﺑﺪون ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺴﺎنﮔﺮا ،آﮔﺎهﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺧﺪﻣﺖ هﺪفهﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،آزادی ،اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ ﮐﻪ
اﺧﻼق را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ هﺪف ،ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ از هﺮ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود
ﺑﻪ ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﺎران ﺧﻮد دل ﻧﻤﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﺗﯿﻎ آﺧﺘﻪﺷﺎن را ﺑﻪ روی هﺮ
ﮐﺴﺐ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﻧﺎﻗﻮس ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽﻧﻮازم .اﯾﻦهﺎ را از آن ﺟﻬﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ِ
داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ دلﺧﻮش ﻧﺴﺎزی و آن را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﯽ .اﯾﻤﺎن ،ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ؛ ﮐﻮر اﺳﺖ و ﺳﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﯾﺪههﺎ ﺑﻮد و ﭘﯿﺶ از هﻤﻪ،
راه آﮔﺎهﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ
ِ
ِ
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﺪای وﺟﺪان ﺑﺸﺮی ،ﺗﮑﯿﻪ ﻧﺨﻮاهﯽ
ﮐﺮد .و اﯾﻦ وﺟﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ داور ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدارهﺎﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از هﻤﻪ ﮐﺮدار ﺷﺨﺺ ﺧﻮدت .هﺮﮔﺰ از
ﯾﺎد ﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻮ هﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻟﻐﺰشهﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﯽ .ﭘﯿﺮوز و اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﯽ!
اﯾﺮج ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ٢٠١١
ﻓﻠﻮرﯾﺪا ،آﻣﺮﯾﮑﺎ
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮههﺎ
ﮐﻮدﮐﯽ
»وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪی ﺻﺪای ﺑﺮههﺎ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم .ﺑﻬﺎر ﺑﻮد .ﻣﺎه اردﯾﺒﻬﺸﺖ .ﺗﻮی ده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺪرت ﺑﻪ ﻋﻤﻮ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﺒﺮ داد ﻧﻮرﺳﯿﺪه ﭘﺴﺮی دارﯾﻢ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای
ﺗﻮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻌﺪهﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻤﺖ اﯾﺮج اﺳﺖ «.اﯾﻦ را ﻣﺎدرم ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ
ﻓﺪاﮐﺎری و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ دردﻧﺎك و ﻧﮕﺎهﯽ اﻧﺪوهﻨﺎك ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﺪ» :دوﺳﺎﻟﻪ
ﺣﻮض ﺧﺎﻧﻪ اﻓﺘﺎدی« .و ﻣﻦ هﻨﻮز دﺳﺖهﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ دارم ﮐﻪ دﺳﺘﻢ را
ﺑﻮدی ﮐﻪ در
ِ

ﻣﻮاﻇﺒﺖ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻪام را از درون آب ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و هﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد؛ از
ِ
ﻣﺎ ﺑﭽﻪهﺎی ﻗﺪ و ﻧﯿﻢ ﻗﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺮا ﺑﺮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪهﺎ .ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ دور از ﭼﺸﻢ او ،ﺧﻮدم
را ﺑﻪ ُﭘﺸﺖﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪم و از هﻤﺎنﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪم .ﻣﺎدرم ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ دو ﻣﺎه
ُ
ﺗﻨﺘﻮرﯾﺪ ﺷﺴﺘﯿﻢ ،ﭘﺎرﭼﻪ
ﺑﯽهﻮش ﺑﻮدی .ﮐﺎﺳﻪی ﺳﺮت دهﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﻧﺒﻮد .زﺧﻢ را ﺑﺎ
ﺷﮑﺎف ﮐﺎﺳﻪی ﺳﺮت را ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﯾﻢ«.
ﺳﻮزاﻧﺪﯾﻢ و
ِ

ﻋﺰت آﻗﺎ ﺑﺮزﮔﺮ
ﻣﺎدرم ،ﻋﺰت آﻗﺎ ﺑﺮزﮔﺮ ) (١٣٠٣ -١٣٨٦روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮد.
ﺳﺎدﮔﯽ و ﭘﺎکدﻟﯽاش ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ
و ﺑﯽآﻻﯾﺸﯽ ﻧﺎب ،ﮔﺎه ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪی آزاردهﻨﺪﮔﯽ ﺳﺮ ﻣﯽزد.
ﮔﺎه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ او را
ﻓﺮﯾﺐ داد .هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺳﺎدهام ،وﻟﯽ ﻧﺎدان ﻧﯿﺴﺘﻢ .و راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ .دروغ را
هﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ؛ وﻟﯽ ﻧﺠﺎﺑﺖ ذاﺗﯽاش ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آن
را ﺑﻪ روی ﺧﻮد آورد .ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮاهﺮاﻧﻢ او را ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :ﻋﺸﻖ اﯾﺮج! ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاهﺮ و ﺑﺮادر ﺑﺰرگﺗﺮم ﺑﻪ ﺷﺶ هﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،در روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺎل  ١٣٣٠ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر ﻧﺼﺮتاﻟﻠﻪ )-١٣٧٢
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 (١٢٩٥ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ هﻤﻪی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻮچ دهﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و
درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدم ،ﺑﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در ﻗﻮﭼﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .هﻨﻮز در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎزه ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺮگ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم.
ﻇﻬﺮ ﺑﻮد .ﻣﻦ و ﺧﻮاهﺮ ﮐﻮﭼﻚﺗﺮ از ﺧﻮدم ،ﺷﻬﯿﻦ و ﺑﺮادر ﺳﻪﺳﺎﻟﻪام ﻧﺎﺻﺮ ،دور ﺳﻔﺮه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ
و ﻧﻬﺎر ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ .ﻧﺎﺻﺮ زودﺗﺮ از ﻣﻦ و ﺷﻬﯿﻦ ،ﻏﺬاﯾﺶ را ﺧﻮرد و ﺳﻔﺮه را ﺗﺮك ﮔﻔﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻪ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ آﻣﺪ و اﺛﺮی از ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻧﺪﯾﺪ ،هﺮاﺳﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ دوﯾﺪ.
ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎدش ﮐﻪ ﺑﻪ هﻮا ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،در ﭼﺸﻢ ﺑﻪ هﻢ زدﻧﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﺣﯿﺎط رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮ
روی آب ﺷﻨﺎور ﺑﻮد؛ ﺑﯽﺟﺎن .هﻨﻮز ﭼﮑﻤﻪهﺎی ﺳﯿﺎهﺶ را ﺑﺮ ﭘﺎهﺎی ﮐﻮﭼﮑﺶ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮدهام .ﮔﻮﯾﺎ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﻮبدﺳﺘﯽاش را از آب ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ در ﺣﻮض ﻧﯿﻤﻪﭘﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺧﻔﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎدرم ﺷﯿﻮنﮐﻨﺎن و زاریﮐﻨﺎن ﺟﺴﺪ ﻧﺎﺻﺮ را روی دﺳﺖهﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﻨﺎر ﺣﻮض ﺑﻪ
ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .دﯾﺮی ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﮐﻪ ﭘﺪرم هﻤﺮاه هﻤﺴﺎﯾﻪهﺎ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آنهﺎ
درون ﮐﯿﻒ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﯿﺮون
ِ
ﭘﺰﺷﻚ ﺷﻬﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ از راه ﻣﯽرﺳﺪ .از ِ

ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪی ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﻦ از ﻻﺑﻪﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﯽﺟﺎن ﺑﺮادرم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم.
ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺳﯿﺎهﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻏﺮوب ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ﮐﻪ

ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﺪن ﺑﯽﺗﮑﺎن ﻧﺎﺻﺮ را در ﭘﺎرﭼﻪی ﺳﻔﯿﺪی ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و او را از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ .ﻣﺎ هﻢ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ از آن ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪﺟﺎی دﯾﮕﺮی
ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎر اﻧﺪوه ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﺳﺒﻚ ﺷﻮد .ﭘﺪرم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد و ﻣﺎدر را
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﺎﻧﻪ ﮔﻨﺎهﮑﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ و هﻤﻮاره او را ﻧﮑﻮهﺶ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺮگ ﻧﺎﺻﺮ را ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری آن زن ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽاش را وﻗﻒ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻏﻢ
ﻣﺎدرم دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،رﻧﺞ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪ و ﻏﻢ ﺳﺮزﻧﺶ ﭘﺪرم .او ﺗﺎ ﻣﺪتهﺎ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد،
ﺳﮑﻮت ﺑﻮد و ﺳﮑﻮت .ﮔﺎهﯽ دزداﻧﻪ ﺳﮑﻮﺗﺶ را در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آب دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽداد.
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد هﯿﭻ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد و ﻏﻤﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ آزرده ﻧﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ دو
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﻧﺎﺻﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ،ﻏﻢ از ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ رﺧﺖ ﻧﺒﺴﺖ .ﺗﺎ ﺳﺎلهﺎ ،ﻣﻦ ﺑﺎ اﺷﻚ
و اﻧﺪوه از ﺑﺮادرم ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدم.
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ﺷﺎﯾﺠﺎن
ﺧﻮاهﺮ و ﺑﺮدار ﺑﺰرﮔﻢ ﮐﻪ راهﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺪر هﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮك ﻣﯽﮐﺮد و
ﻣﻦ و ﺷﻬﯿﻦ و ﻣﺎدرم را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .در هﻤﯿﻦ دوره ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪم و
اﻧﺲ و اﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ آن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮا واﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻢ .اﻧﮕﺎر در ﺧﻮﻧﻢ ﺑﻮد.
ﭘﺸﺖ
ﺑﻪ هﺮ دﻟﯿﻞ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺸﺸﯽ ﻣﻬﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﺷﺘﻢ .اﮔﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮدم،
ِ
ﻋﮑﺲهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮار اﺗﺎق آوﯾﺰان ﺑﻮد ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﭘﺪرم هﻢ ﻣﺸﻮﻗﻢ ﺑﻮد و از ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎﯾﻢ
ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺷﺐهﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺮ و ﺑﺮادرم ﻣﺸﻖ ﺷﺐ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ هﻢ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽام را ﭘﯿﺶ
رو ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺳﯿﺎه ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻘﺶ زدن ﻣﯽﺷﺪم .ﺧﺮداد ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ده
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ .ﺳﻪ ﻣﺎهﯽ را در ﮐﻮاﮐﯽ و ﺑﻌﺪهﺎ در ده ﺳﯿﺎه دﺷﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ و در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﭘﺎﯾﯿﺰ

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

ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از راه ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ده ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .در ﮐﻮاﮐﯽ و ﺳﯿﺎه دﺷﺖ آزاد
ﺑﻮدم .ﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ؛ ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎن و ﻧﻪ ﻧﺎﻇﻢ دﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ از دﯾﺪﻧﺸﺎن دﭼﺎر ﺗﺮس ﺷﻮم.
واﻧﮕﻬﯽ ﭘﺴﺮﻋﻤﻪهﺎ و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮهﺎﯾﻢ را هﻢ ﻣﯽدﯾﺪم و ﺑﺎ آنهﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽهﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﺮدم.
ﭘﺪرم هﻢ ﺑﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖهﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ دﯾﺎر و ﻗﻮم و ﻃﺎﯾﻔﻪي ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﻟﺬت اﯾﻦ ﺳﻔﺮهﺎی
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﻤﻊآوری ﺳﻬﻢ ﮔﻨﺪم و درو اﻟﻨﮓ

آﺑﺎدیهﺎی ﮐﻮه ﺷﺎهﺟﻬﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد ٢،ﺑﺮ ﺗﺮک اﺳﺐ ﭘﺪر ﻣﻲﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖهﺎی او ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
١

در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪی دهﺨﺪا )ﭼﺎپ اول ،دورهی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﻠﺪ ﯾﺎزدهﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪی اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺑﻬﺎر

 ،١٣٧٣ص  (١٦٤٥٨روﺳﺘﺎی ﮐﻮاﮐﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه» :دهﯽ از دهﺴﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﺣﻮﻣﻪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن اﺳﺖ
و  ١٨٠ﺗﻦ ﺳﮑﻨﻪ دارد «.دهﺨﺪا هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎرهی روﺳﺘﺎی ﮐﻮاﮐﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ از
هﻤﺖ ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺣﺎج ﻋﻠﯽ رزمآرا ،اﺳﺘﺎد آن
ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان ،ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﮔﺎهﯽهﺎی آن ﻓﺮهﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ِ

روزﮔﺎران ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪهی اﻓﺴﺮی اﯾﺮان ﮔﺮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺎلهﺎی ده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ  ١٣٠٠ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٣٨٥آﺑﺎدی ﮐﻮاﮐﯽ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ :در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارد و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎروج .ﮐﻮهﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﭙﻪای .ﺣﺪود دو ﺳﺪه ﻗﺪﻣﺖ دارد .ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺒﻮدﮐﻤﺮ ﻧﯿﺰ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ١٧٦ .ﺧﺎﻧﻮار و  ٧١٦ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زراﻋﺖ و ﺑﺎﻏﺪاری ﺳﺮﮔﺮماﻧﺪ و ﻧﯿﺰ داﻣﺪاری .اﻧﮕﻮر،
ﮔﺮدو ،ﻧﺨﻮد و ﻋﺪس از ﻓﺮآوردهﺎی ﮐﻮاﮐﯽﺳﺖ .ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ هﻢ دارد.
٢

اﻟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻤﻦزار ﺧﻮدروﺳﺖ

١٣

ﮔﺬر از آﺗﺶ
هﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﮔﻮش ﻣﯽدادم .ﮐﻮاﮐﯽ در داﻣﻨﻪی ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻮه ﺷﺎهﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﮐﻮه
ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮدی ،ﺷﺎﯾﺠﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ رﺷﺘﻪﮐﻮههﺎی اﻻداغ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ
ﺳﺒﺐ ﺳﺮدی هﻮا ،هﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎﺟﯽ از ﺑﺮف ﺑﺮ ﺳﺮ دارد .ﻣﻦ
و در ﺟﻨﻮب ﻗﻮﭼﺎن ﺳﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ِ

ﻣﺠﺬوب ﺷﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮدم .روزهﺎ ﺧﯿﺮه ﺑﻪ آن ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﺷﺐهﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪم ﻧﻘﺶ آن را ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ
ً
ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ .ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﯿﻬﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎﻟﯽ و ﺧﻠﻮت ﺑﻮد ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﺳﺎﻋﺖهﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪم.
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ١٣٣٣ﮐﻪ از ﺳﯿﺎه دﺷﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﭼﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ ،راهﯽ دﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪم؛ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻬﺮداد.
ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺷﺶ ﮐﻼس اﺑﺘﺪاﯾﯽ را آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد
ﺑﺮگ اول دﻓﺘﺮﭼﻪای ده ﺑﺮﮔﯽ ،ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻮﺷﺖ:
دارم روز اول ﮐﻼس اول دﺑﺴﺘﺎن ،ﭘﺪرم در ِ

دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ .دﻓﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم ﺑﺮو دﮐﺘﺮ ﺑﺸﻮ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺪرم را هﯿﭻﮔﺎه
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدم .ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺎ ﺧﻮاهﺮ و ﺑﺮادرهﺎ ﺑﺮای ﭘﺪرم از اهﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ

ﺗﺮﺑﯿﺖ درﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻋﻘﯿﺪهای راﺳﺦ داﺷﺖ .هﻤﻪی ﻣﺎ ،ﺳﻪ ﺧﻮاهﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ِ
و ﭘﻨﺞ ﺑﺮادر را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ درس و ﻣﺸﻖ ﺑﺴﯿﺎر اهﻤﯿﺖ

ﻣﯽداد و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻧﻮﯾﻦ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻬﺮداد ،ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ در ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد و ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻠﻢ آﺧﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ
دﯾﺪه ﺑﻮد .واﻧﮕﻬﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
ِ
ﮐﻼس درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن رود .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪرش را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ
و هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺑﺮادراﻧﺶ از ﻗﻮﭼﺎن ﺑﻪ ﮐﻮاﮐﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و زراﻋﺖﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد.
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اﺳﺖ و از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﮑﺮد( .ﺳﺎل ١٣٣٧

از ﭼﭗ ﺑﺮاﺳﺖ :ﻧﮕﺎرﻧﺪه .ﭘﺪر ،هﻮﺷﻨﮓ )ﮐﻮدک اﯾﺴﺘﺎده در ﺟﻠﻮی ﭘﺪر( ،وﻟﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ )ﮐﻮدک ﻧﺸﺴﺘﻪ ٔﺑﺮ زاﻧﻮ( ،ﻣﺎدر ،ﻣﺮال ،ﺷﻬﯿﻦ )دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﻠﻮ ( .ﻟﯿﻼ )زﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ اﯾﺴﺘﺎده

ا

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﻧﺼﺮتاﻟﻠﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ
ﭘﺪر ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش در ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺑﺎ
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽهﺎی درﺳﯽ ﻣﺎ از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ
ﺻﻮرتهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮب درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻤﺘﺎز
ﮐﻼس ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،از هﻤﺎن ﮐﻼس اول،
درس و ﻣﺸﻖ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻢ و هﻤﯿﺸﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪم .در ﮐﻼس
ﺷﺶداﻧﮓ ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪهﺎی آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻮد و در
ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﻖ ﺷﺐ را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺟﺪﯾﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادم .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﻖ ﺷﺐ را ﭘﺲ از ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادم .از ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﻣﺪم ،ﮔﻮﺷﻪی
دﻧﺠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدم و در ﺧﻠﻮت ،ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪم .ﮐﻼس اول دﺑﺴﺘﺎن ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪی
ُ
ﻓﺮدوﺳﯽ را ﮐﭙﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .از ﮐﻼس دوم ،ﻋﮑﺲ ﺷﯽء ،ﺣﯿﻮان ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶ رو ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ و
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪم آن را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﻢ .ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ ﮐﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﺮهی ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺮﻓﺖ .هﻨﻮز ﺑﻪ ﯾﺎد دارم،
ﮐﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ دواندوان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪم ،ﺧﺮﮔﻮش و ﻧﻤﺮهی ﺑﯿﺴﺖ را ﺑﻪ ﭘﺪرم ﻧﺸﺎن دادم و از او ﯾﻚ
ﻗﺮان ﺟﺎﯾﺰه ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﮐﻼس ﺳﻮم دﺑﺴﺘﺎن ،ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ را ﮐﺸﯿﺪم ﮐﻪ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ دﯾﻮار ﮐﻼس ﺷﺪ.
ﻋﮑﺴﯽ از اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ هﻢ ﮐﺸﯿﺪم؛ ﺑﺎﻣﺪادی ﻗﻬﻮهایرﻧﮓ .آﻣﻮزﮔﺎرم از آن ﻧﻘﺎﺷﯽ آنﻗﺪر ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﺮ دﯾﻮار ﮐﻼس ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ .آن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎﯾﻢ ﺑﻮد از ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺸﺎهﯿﺮ و ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﺎدﺷﺎهﺎن اﯾﺮان.

١٦

ﮔﺬر از آﺗﺶ
وﻟﯽﺧﺎن
ﭘﺪرم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ اﺧﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺣﺪ ﺧﻮدش دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه و رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺪش ﻣﯽآﻣﺪ .ﺳﭙﺲهﺎ از ﺑﺮادرم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ دادﮔﺎه دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق را ﺑﺎ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد )آﺑﺎن  ١٣٣٢ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (١٣٣٣و هﻤﭽﻨﯿﻦ دادﮔﺎه دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ
ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﻋﻠﯽ ﺷﺎﯾﮕﺎن را ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ّﺳﺮی اﻋﻼم ﺷﻮد )ﻣﻬﺮ  .(١٣٣٣از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ اﻋﺪام
اﻓﺴﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده )در ﺳﺎلهﺎی  ١٣٣٣و  (١٣٣٤ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﺧﺴﺮو
روزﺑﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﮐﺮدﻧﺪ .در آن ﺳﺎلهﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎ هﺮﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ و
اﺧﺒﺎر و روﯾﺪادهﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روی داد در آن ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ازﺟﻤﻠﻪ دادﮔﺎه ﻣﺼﺪق .ﭘﺪرم
هﻤﻪ ﭼﺎپهﺎی آن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ .ﺳﭙﺲهﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺑﻮدم ،ﻣﻦ هﻢ آنهﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ رادﯾﻮ ﭘﯿﻚ اﯾﺮان ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد )آذر  (١٣٣٦ﻣﺸﺘﺮی هﺮ
ﺷﺐ آن رادﯾﻮ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﭽﻪهﺎ ﻣﺸﻖ ﺷﺐﻣﺎن را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ،ﭘﺪر ﮔﻮﺷﺶ را ﺑﻪ

رادﯾﻮ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺣﻮاﺳﺶ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﻣﯽداد ٣.ﺗﻮﮔﻮ ﯾﯽ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﺎه

ﮐﻪ آن را ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽهﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮد .ﺑﯿﺰاری ﭘﺪرم از ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﺒﻮد و ﺑﮕﯿﺮ و
ﺑﺒﻨﺪهﺎ و ﺳﺘﻤﮑﺎریهﺎی ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن .ﺑﯿﺰاری او رﯾﺸﻪهﺎی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی داﺷﺖ .او ﺑﺎ ﭘﻬﻠﻮیهﺎ
ﭘﺪرﮐﺸﺘﮕﯽ داﺷﺖ .ﭘﺪر ﭘﺪرم را ﮐﻪ وﻟﯽ ﺧﺎن ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﭘﺪر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ رﺿﺎﺷﺎه
ﭘﻬﻠﻮی ،ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺧﺎن ،رﺋﯿﺲ اﯾﻞ ﻣﺮدم ﻗﺮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ »اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و
ُ
٤
اﯾﻼت ﮐﺮد زﻋﻔﺮاﻧﻠﻮ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽآﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ِ
٣رادﯾﻮ ﭘﯿﻚ اﯾﺮان در آذر ﻣﺎه  ١٣٣۶در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺪ .اﯾﻦ رادﯾﻮ ﻧﺎﺷﺮ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺷﻤﺎری از دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ
رادﯾﻮ در ﺳﺎل  ١٣٣٩ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺻﻮﻓﯿﻪ در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ رادﯾﻮ در ﺳﺎل  ١٣۵۵ﭘﺲ از  ١۵ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.
٤درﺑﺎرهی ﮐﺮدهﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ آﮔﺎهﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﮐﻠﯿﻢاﻟﻠﻪ ﺗﻮﺣﺪی ﮐﺎﻧﯿﻤﺎل در ﺻﻔﺤﻪی
 ٦٣ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮهﺎ » ...ﻣﻨﺴﻮباﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻗﺮاﻣﺎن ...در
ﺟﻨﻮب ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ .ﻗﺮاﻣﺎﻧﻠﻮهﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺮدهﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ دوره وﺳﯿﻠﻪی ﺷﺎه
ِ

١٧

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ً
ُ
اﯾﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ »از ﻣﺘﻨﻔﺬﺗﺮﯾﻦ اﯾﻼت ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ« در ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ »اﮐﺜﺮا
در داﻣﻨﻪی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻮه ﺷﺎه ﺟﻬﺎن در اﻃﺮاف ﮐﻮاﮐﯽ و ﻣﺎﯾﻮان و ﻓﺎروج و دره ﻗﺮﻣﺎن اﺳﮑﺎن

ﺳﻤﺖ دﺷﺖ ،ﺳﯿﻨﻪ
دارﻧﺪ ٥.«...داﻣﻨﻪی ﺷﻤﺎﻟﯽ آن ﮐﻮه ،ﺑﺴﺘﺮ ﭼﻬﺎر دره اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻪﺷﺎن ﺑﻪ
ِ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دره ،از ﺳﻮی ﻗﻮﭼﺎن ،دره ﻗﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم اﯾﻞ
ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ .در
ِ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ در آﺑﺎدیهﺎی روﯾﯿﺪه در ﻗﺮﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﻓﺮﻣﺎن

ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ ،در ﯾﮑﯽ از آﺑﺎدیهﺎی اﯾﻦ دره اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﻧﺎم ﮔﺮﻣﺎب ﻧﻬﺎدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
وﻟﯽﺧﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪرش اﺑﺮاهﯿﻢ ﺑﯿﻚ ﺷﺪ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه رهﺒﺮی اﯾﻞ را ﺑﻪ ﮐﻮاﮐﯽ ﮐﻮﭼﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﻌﺮ درهی
اﺳﺖ درهی ﻗﺮﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪﺧﻞ درهی ﮐﻮاﮐﯽ از ﺳﻨﮓهﺎی ﺑﺰرگ
دوم و در
ﺳﻤﺖ ر ِ
ِ

ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ از ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺟﺎری اﺳﺖ .ﺳﻨﮓهﺎی ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﻨﮓهﺎی ﮐﺒﻮد رﻧﮓ ﺟﺎی ﻣﯽدهﻨﺪ .ﺳﭙﯿﺪارهﺎ و درﺧﺖهﺎی ﻣﯿﻮه )آﻟﻮ ،زردآﻟﻮ ،آﻟﺒﺎﻟﻮ ،هﻠﻮ،
ﺳﯿﺐ ،ﮔﻼﺑﯽ ،ﮔﺮدو( ﯾﮏﺳﻮ ﯾﻮﻧﺠﻪزارهﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنهﺎ ،ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻪی ﮐﺒﻮد ﮐﻮه را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ

ﺷﯿﺐ دره ﺑﺎ ﭘﯿﺶآﻣﺪﮔﯽ ﺧﺎك ﮐﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻪی وﻟﯽ
ﺧﻮد ﻓﺮوﺑﺮدهاﻧﺪ .در آﺳﺘﺎﻧﻪی آﺑﺎدیِ ،

ﺧﺎن ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻤﺎرت ،درﺳﺖ در دل اﯾﻦ ﭘﯿﺶآﻣﺪﮔﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و رو ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن .ﺑﺎم
ُ
ﺧﺎﻧﻪ ،هﻢﺳﻄﺢ ﻗﻠﻪی ﺗﭙﻪی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮه ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻪهﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﻒ دره راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ،از دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ هﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ.

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی و ﭘﺴﺮش ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ و ﺳﭙﺲ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ« .ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ُ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮهﺎ در ﮐﻨﺎر ﺷﺎدﻟﻮ ،زﻋﻔﺮاﻧﻠﻮهﺎ و دﯾﮕﺮ اﯾﻞهﺎی ﺳﻠﺤﺸﻮر ﮐﺮد ،در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ازﺑﮑﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺎن ،رﺷﺎدتهﺎ ﺑﻪ
ﺧﺮج دادﻧﺪ .ﮐﻠﯿﻢاﻟﻠﻪ ﺗﻮﺣﺪی ،در ﮐﺘﺎب هﻔﺖ ﺟﻠﺪی ﺧﻮد ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮐﺮدهﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺻﺪهﺎ ﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺪاری اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم را از ﺗﺠﺎوز اﻗﻮام ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺜﺎر ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ ،از ﺣﯿﺜﯿﺖ و
آﺑﺮوی ﻣﺮدم ﺧﺮﺳﺎن و اﯾﺮان ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ دﻓﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ «...ﺟﻠﺪ دوم ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر ،ص ٢
٥

ﮐﻠﯿﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻮﺣﺪی ﮐﺎﻧﯿﻤﺎل ،ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ،اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺷﺠﺎعاﻟﺪوﻟﻪ

اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ،١٣٥٩ ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی ﮐﻮﺷﺶ ،ﺻﺺ  ٥١٣و  .٥١٤و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ١
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روﺳﺘﺎی ﮐﻮاﮐﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اول اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه وﻟﯽ ﺧﺎن ﺑﻮد .در دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در زﯾﺮ اﯾﻦ دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،دوﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ هﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ اﻧﺒﺎر ﮔﻨﺪم ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی اﺳﻄﺒﻞ.
اﻟﻘﺎب ﺑﻬﺎدر دﯾﻮان و ﺿﺮﻏﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
وﻟﯽﺧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ،درﺳﺖﮐﺎری و دﻻوری »ِ ...

ﯾﺎﻓﺖ« .درﺑﺎرهی او ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ »در دورهی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺧﺎن ﺷﺠﺎعاﻟﺪوﻟﻪ ،از ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻮد« ٦.در ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎﻧﻠﻮ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺎن ﯾﻤﻮت آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،

٦ﻟﻘﺐ ﺷﺠﺎعاﻟﺪوﻟﻪ را ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﺳﺎم ﺧﺎن زﻋﻔﺮاﻧﻠﻮ اهﺪاء ﮐﺮد ) ١٢٧٣ﻗﻤﺮی(» .ﺳﺎمﺧﺎن ﺑﻦ رﺿﺎ ﻗﻠﯽ
ﺧﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﺎمﺧﺎن در ﺳﺎل  ١٢٤٨ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺣﮑﻤﺮان ﻗﻮﭼﺎن ﺷﺪه .وی ﻣﺮد ﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺖ،
دﻟﯿﺮ و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻮد .در ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﻓﺘﺢ هﺮات ﺑﯿﻦ اﻣﺮای ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﭘﺮآوازه دارد ...او ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻤﺎم اﻣﺮای ﻣﺤﻠﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ هﺮات و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪن آن ﺑﻪ اﯾﺮان در دورهی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻓﺪاﮐﺎری و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ
ﻧﺸﺎن داد«...
رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی ،اﺗﺮكﻧﺎﻣﻪ؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﻮﭼﺎن ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان ،١٣٦٥ ،ﺻﺺ ٦٦ ،٦٥
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وﻟﯽﺧﺎن ﻧﻘﺶ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﻗﺸﻮن ﮐﺮدهﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ  ٧.هﻤﭽﻨﯿﻦ در »ﺟﻨﮓهﺎی ﮐﺮدهﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻨﻞ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﭘﺴﯿﺎن ،ﻟﻬﺎك ]ﺧﺎن ﺳﺎﻻر ﺟﻨﮓ[ ،ﺑﺠﻨﻮرد و ﻣﺮاو ﺗﭙﻪ رﺷﺎدت و ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ زﯾﺎدی از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن داد .او ﻣﺮدی ﻧﺘﺮس و ﺑﺎﻏﯿﺮت و ﻣﺮدمدار ﺑﻮد .٨«...ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮ

ﻧﺎآﮔﺎهﯽ ﺑﻪ رﺿﺎﺧﺎن ﻣﯿﺮﭘﻨﺞ ﮐﺮد و در ﻃﺮح ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن و ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺴﺮان
دﻣﻮﮐﺮات وﻃﻦدوﺳﺖ اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﻨﻞ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﭘﺴﯿﺎن ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ ) ١١ﻣﻬﺮ
 ،(١٣٠٠از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻞ ﺳﺘﯿﺰی رﺿﺎﺧﺎن ﻣﯿﺮﭘﻨﺞ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ او ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ رﺿﺎﺧﺎن
ﻧﯿﻔﺘﺎد ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از ﺗﺎجﮔﺬاریاش )ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (١٣٠٥از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ وﻟﯽﺧﺎن را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و ذﮐﺎوﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،دﺳﺖ ﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﺳﺮان
ﮐﺮد هﻢﭘﯿﻤﺎن و هﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﻪﻣﺜﻞ آﻏﺎز ﮐﺮد» .در ﻣﺮداد  ،١٣٠۵ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان و درﺟﻪداران ﻣﺮاوﺗﭙﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﻣﺎهﯿﺎﻧﻪﺷﺎن ﺳﺮ ﺑﻪ
ﺷﻮرش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮوان و ﻗﻮﭼﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺸﻬﺪ ﮔﺴﯿﻞﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﺎر و ﻣﺎر ﺷﺪﻧﺪ و رهﺒﺮﺷﺎن ﻟﻬﺎک ﺧﺎن در ﺳﺮﺣﺪ ﺑﺎجﮔﯿﺮان ﺑﻪ ﺷﻮروی ﭘﻨﺎهﻨﺪه ﮔﺸﺖ ،رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺸﻮن ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺪ .او ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪهای از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن را ﺧﻠﻊ
درﺟﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﺠﻨﻮرد رﻓﺖ .در ﺑﺠﻨﻮرد دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ دوازده ﻧﻔﺮ از ﺷﻮرﺷﯿﺎن
ﻣﺮاوﺗﭙﻪ و رﺋﯿﺲ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺠﻨﻮرد و ﯾﮑﯽ از وﻋﺎظ ﻣﺤﻠﯽ ،اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻮﭼﺎن ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از آن رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺼﺎب ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺳﺮدار
ﻣﻌﺰز رﺋﯿﺲ اﯾﻞ ﺷﺎدﻟﻮ در ﺑﺠﻨﻮرد را ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد .ﺟﺎن
ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن هﺮﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺧﺎن داﺷﺖ ﻣﯽﮐﺸﺖ .ﺑﺮادرم از ﻗﻮل ﭘﺪرم ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :وﻟﯽﺧﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽهﺎی ﻻزم را ﮐﺮده ﺑﻮد ،هﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮان ﮐﺮد ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺳﺮ راه
رﺿﺎﺷﺎه و ﺑﺮ ﭘﻞ دهﺴﺘﺎن ﻓﺎروج ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
٧ﺧﺒﺮ ﻓﺮوش دﺧﺘﺮان ﻗﻮﭼﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻦهﺎ و ﻧﯿﺰ اﺳﯿﺮ ﺷﺪن  ٦ﺗﻦ از زﻧﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺮﮐﻤﻨﺎن ﯾﻤﻮت در ﺑﻬﺎر و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٢٨٤ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺷﻌﻠﻪور ﮐﺮد و در ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاهﯽ اﺛﺮ داﺷﺖ .ﺷﺮح آن
را ﮐﻪ "ﺣﮑﺎﯾﺖ دﺧﺘﺮاﻧﻘﻮﭼﺎن" ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪی ﻧﺠﻢآﺑﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﺠﻢآﺑﺎدی،
ﺣﮑﺎﯾﺖ دﺧﺘﺮان ﻗﻮﭼﺎن )از ﯾﺎدرﻓﺘﻪهﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ( ،ﻧﺸﺮ ﺑﺎران ،ﺳﻮﺋﺪ.١٩٩٥ ،
٨
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ﺷﺎه را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن از روزﻧﻪی دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن
ﺑﻬﺎدری ،رهﺒﺮ اﯾﻞ ﺑﺎ دﻻﻧﻠﻮ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮان ﮐﺮد ،ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﺶ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اردوی رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪﺳﻮی ﭘﻞ
دهﺴﺘﺎن ﻣﯽﺗﺎزد .در دم ﺑﻪ ﺧﺎن و ﻧﻔﺮاﺗﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻟﻮ رﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻧﻘﺸﻪﻣﺎن را ﻓﺎش
ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮاﺗﺶ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ«.

٩

رﺿﺎﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ وﻟﯽﺧﺎن ﮐﻤﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺮدد ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ وﻟﯽﺧﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻗﻮای
دوﻟﺘﯽ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ اراﺿﯽ ﮐﺮدهﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .دو ﺑﺎر از ﮐﺮدهﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر
ُ
ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎر ﺳﻮم ﺷﺐهﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﮐﻮاﮐﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻔﻨﮕﺪاران ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺧﻮاب
ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﻮای دوﻟﺘﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺎﯾﮕﺎه وﻟﯽﺧﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ
ُ
ﺑﻪ هﻤﺖ زﻧﺎن ﮐﺮدی ﮐﻪ در درون ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽﺧﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮار ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﺮار را از
زﺑﺎن ﻣﺎدر ﮔﻮهﺮﺷﺎد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ زن دوم وﻟﯽﺧﺎن ﺑﻮد و هﻤﻪ او را دده ﮔﻮهﺮ ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ .او در
ُ
ﮐﻮاﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد؛ آﻗﺎی ﮐﺎﻧﯿﻤﺎل ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺲ ﮐﺮد ،داﺳﺘﺎن ﺗﺮور رﺿﺎﺧﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن را ﮐﻪ
از دﯾﮕﺮان ﺷﻨﯿﺪه ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رﺿﺎﺷﺎه ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮور در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داراﯾﯽ در دهﺴﺘﺎن
ﻓﺎروج ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﺮوهﺎﯾﺶ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺮور رﺿﺎﺷﺎه ،ﺳﺎلهﺎ ﺑﻌﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎل ۴٢-١٣۴١
هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان وﻟﯽ ﺧﺎن و ﻧﯿﺰ آﻗﺎی ﻏﻼمرﺿﺎ ﺑﻬﺎدری ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺑﻬﺎدری
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از ﻗﻮﭼﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮور رﺿﺎﺷﺎه در
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﻓﺮزﻧﺪ وﻟﯿﺨﺎن ﺷﺎه ﮐﺶ و
آﻗﺎی ﺑﻬﺎدری ﭘﺴﺮ ﭘﺪری ﺷﺎهدوﺳﺖ ﻗﻠﻢ داد ﺷﺪ .در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ،١٣۴١ﮐﻨﮕﺮه "ﻧﻬﻀﺖ آزاد
زﻧﺎن و آزادﻣﺮدان "ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ هﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در آﯾﻨﺪه ﺣﺰب اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺎزﻣﺎن داد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﮕﺮه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﺰدهﺎی وﮐﺎﻟﺖ دوره ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و دوره ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ را ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
٩

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

ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ و اﺳﺮار آنهﺎ را ﻧﺰد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ )ﻣﻨﻈﻮر اﻣﯿﺮ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺼﺎب ﺧﺮاﺳﺎن(
ﻓﺎش ﻣﯽﺳﺎزد) ،ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺟﻠﺪ ﺷﺶ ،ص (١٢٨
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ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .در آن ﺳﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮور رﺿﺎﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ وﻟﯿﺨﺎن ﺑﺎره دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ و
ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ,ﮐﻨﮕﺮه آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻬﺎدری ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺑﻬﺎدری ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮور
رﺿﺎﺷﺎه را ﻟﻮ داده ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاهﺎ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮهﺎ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻗﺎی ﺑﻬﺎدری ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻗﻮﭼﺎن ﺷﺪ.
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اﺳﺐ ﺣﯿﻮان ﻧﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان وﻟﯿﺨﺎن زﻣﯿﻦهﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﺑﻪاﺗﻔﺎق ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻮهﺎﯾﻢ ﺑﻪ ده ﺳﯿﺎه
دﺷﺖ ﮐﻮچ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎل اول ﯾﺎ دوم دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮدم ،وﻟﯽ هﺮﺳﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺪرم ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮای
ﮔﺮدآوری ﮔﻨﺪمهﺎ و درو ﮐﺮدن اﻟﻨﮓ )ﭼﻤﻦزار ﺧﻮدرو( ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻮاﮐﯽ و آﺑﺎدیهﺎی ﮐﻮه ﺷﺎه
ﺟﻬﺎن ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﻦ هﻤﻮاره ﺑﺮ ﺗﺮک ﭘﺪرم ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ و او را در اﯾﻦ ﺳﻔﺮهﺎ هﻤﺮاهﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﺮای
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﻔﺮهﺎ ﺑﺴﯿﺎر هﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﯿﺎه دﺷﺖ .ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻢ را
ﻣﯽدﯾﺪم ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎن و هﻢﺑﺎزیهﺎﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮهﺎ و ﭘﺴﺮﻋﻤﻪهﺎﯾﻢ را ﻧﯿﺰ دﯾﺪار ﻣﯽﮐﺮدم .از آن
ﮔﺬﺷﺘﻪ رﯾﺸﻪام در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد .در آﺑﺎدی ﮐﻮاﮐﯽ هﻨﻮز ﻣﺎدر ﮔﻮهﺮﺷﺎد در ﺧﺎﻧﻪ وﻟﯿﺨﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
هﻤﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ د ده ﮔﻮهﺮ .او زن دوم وﻟﯿﺨﺎن ﺑﻮد .هﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎی ﺣﺮفهﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ و او از
ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ ﻗﺼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﯾﮏ روز ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﺮﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﯾﻮرش ﻗﺸﻮن رﺿﺎﺷﺎه
ﺣﺮف زد .ﺧﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﯾﮏ روز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ وﻟﯿﺨﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﮐﻨﺎر
ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره
ﮐﺮد ؛ آن ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻮ ﮔﻞ اﺳﺖ )ﺳﯿﺐ ﮔﻞ( .ﻣﯽ دوﻧﯽ او هﻤﺎن زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮاهﺮ وﻟﯿﺨﺎن و ﻏﻨﭽﻪ ﮔﻞ دﯾﻮارهﺎ را ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ و آﻗﺎ را در ﺑﺮدﻧﺪ.
 ﭼﻄﻮری د ده ﮔﻮهﺮ؟ ﺷﺐ ﺑﻮدﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪارهﺎی رﺿﺎﺷﺎه ﻋﻤﺎرت را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  .دو ﺑﺎر اول را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ﺧﺰان ﺟﺎن) ،ﺑﭽﻪ ﺟﺎن( ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺐ آﻣﺪﻧﺪ.
ﺧﺰان ﺟﺎن) ،ﺑﭽﻪ ﺟﺎن( ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺐ آﻣﺪﻧﺪ.
ﮐﻤﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد
 هﻤﯿﺸﻪ آﻣﺪن ﻗﺸﻮن رﺿﺎﺷﺎه را ﭼﻮﭘﺎنهﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادﻧﺪآن ﺷﺐ هﻮا ﺑﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎد و دوﻻخ )ﮔﺮدوﺧﺎک( زﯾﺎد ﻣﯽآﻣﺪ .ﭼﻮﭘﺎنهﺎ هﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﯾﺎد زده ﺑﻮدﻧﺪ :دده
ﮔﻮهﺮ ﮔﺮ هﺎﺗﯿﻪ ،ﮔﺮ هﺎﺗﯿﻪ) ،ﻣﺎدر ﮔﻮهﺮ ﮔﺮگ آﻣﺪه ﮔﺮگ آﻣﺪه ) (gorاﯾﻦ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎنهﺎ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ آن آﻣﺪن ژاﻧﺪارمهﺎ را ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎد ﺻﺪای آنهﺎ را ﺑﺮد و ﺑﻪ ده ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻠﻪ ﭘﺴﺮم ﺻﺪا را ﺑﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮد .ﻣﺎدرﺑﺰرگ داﻧﻪهﺎی
اﺷﮑﺶ را ﺑﺎ ﭼﺎرﻗﺪ ﺳﻔﯿﺪش ﭘﺎک ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻟﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
٢٣
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 آنهﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺴﺮم آنهﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺠﺎل هﯿﭻ ﮐﺎری را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .آنهﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ ،آنهﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ.
 آخ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺻﺪای ﭼﻮﭘﺎنهﺎ را ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢﺑﻪ زاﻧﻮﯾﺶ زد
آخ ﭼﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ .ﭼﺮا ﺑﺎد آن ﺷﺐ از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻣﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آن
ﺑﯽدرﭘﻪهﺎ )ﺑﯽ ﺧﺸﺘﮏ( ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ.
دده ﮔﻮهﺮ آهﯽ ﮐﺸﯿﺪ و اداﻣﻪ داد
 ﺳﻮاران در ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺎﻧﺪارهﺎ را روی ﺳﺮﺷﺎن دﯾﺪﻧﺪ .ﻋﻤﺎرت در ﻣﺤﺎﺻﺮهﺑﻮد .ﺑﺎ دﺳﺘﺶ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻐﻠﯽ ﮐﺮد.
 اول آﻧﺠﺎ دﻧﺒﺎل وﻟﯿﺨﺎن ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻣﺮدهﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﯿﻮ ﮔﻮل زن ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاران ﺧﻮدش راﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺎ را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﮐﺮد .ﻓﺮﯾﺎد زد آنهﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺟﺎﻧﺪارمهﺎ آﻣﺪﻧﺪ .هﻤﻪ
هﺮاﺳﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .وﻟﯿﺨﺎن از ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺻﺪای ﭼﮑﻤﻪهﺎی ژاﻧﺪارمهﺎ ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﻮ ﯾﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﺮﻧﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ,ﻗﻄﺎرهﺎی ﻓﺸﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﺴﺘﻪ روﺑﺮوی در
آﻣﺎده ﺷﻠﯿﮏ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .آن ﺷﺐ ﺧﻮاهﺮ وﻟﯿﺨﺎن هﻢ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد .زﻣﺎن را ﺗﻠﻒ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺳﯿﻮ ﮔﻮل
ﺑﺎ ﺧﻮاهﺮ وﻟﯿﺨﺎن و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زنهﺎ دﯾﻮار آن اﺗﺎق را ﺑﺎ ﺳﺮﻧﯿﺰه ﭼﺎک دادﻧﺪ .ﻻو ﮐﻪ ﻣﻦ )ﭘﺴﺮک
ﻣﻦ( ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻠﻨﻞ )ﮐﻠﻨﻞ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﺎن( ﺗﻔﻨﮓهﺎ و ﺳﺮﻧﯿﺰههﺎی زﯾﺎدی در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ اﻧﺒﺎری ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻋﻤﺎرت ﺑﻮد راه ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯿﺨﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻣﺮال هﻤﺴﺮ اول وﻟﯿﺨﺎن
ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ!ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن هﻨﻮز ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﯿﻮ ﮔﻮل ﺑﺎ ﺧﻮاهﺮ وﻟﯿﺨﺎن ﺗﻔﻨﮓهﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ هﻢ راه

آﻗﺎ ١٠ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ اﺳﺐهﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ...در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ژاﻧﺪارمهﺎ وارد ﻋﻤﺎرت ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﺟﻮان ﺑﻮدم،

ﻣﺮال ﺑﭽﻪهﺎ را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد ،هﻤﻪ در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﻦ و ﻣﺮال در ﺟﻠﻮی ﺑﭽﻪهﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺴﺘﺎده

١٠ﮐﺮدهﺎی اﯾﻞ ﺑﻪ وﻟﯿﺨﺎن آﻗﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،آﻗﺎ در ﮐﺮدی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺪر و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ
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ﺑﻮدﯾﻢ .هﻨﻮز ﺳﺮﻧﯿﺰه در دﺳﺖ ﻣﺮال ﺑﻮد .ﻣﺮال ﻗﺪی ﺑﻠﻨﺪ ،ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﻪ و ﻣﻮهﺎی ﺑﻮر
داﺷﺖ ﻣﺪام ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺘﺮﺳﻦ ﻣﺘﺮﺳﻦ ﺧﺰاﻧﺎن.
)ﻧﺘﺮﺳﯿﻦ ﻧﺘﺮﺳﯿﻦ ﺑﭽﻪهﺎ(
ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻗﺎ ﺑﻪ اﺳﺒﺶ ﺑﺮﺳﺪ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 دده ﮔﻮهﺮ اﺳﺒﺶ ﭼﻄﻮر ﺑﻮد؟ اﺳﺐ ﻣﻌﺮوﻓﯽ داﺷﺖ .ﺳﯿﺎه ﺑﻮد.ﭘﺎهﺎی ﺑﻠﻨﺪ داﺷﺖ .ﭘﺎهﺎ از ﺳﺎق ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ﺑﻮد .ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎهﺎی
ﺑﻠﻨﺪش ،هﻢ ﺗﻨﺪ ﻣﯽرﻓﺖ ،هﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﺎﺑﻚ ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ اﺳﺐ ﻋﻤﻮﯾﺖ ﻣﻮﺳﺎ ﺧﺎن وﻟﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ .از
ﺻﺪای ّ
ﺳﻢ اﺳﺒﺶ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ آﻗﺎ ﻣﯽآﯾﺪ.
 ﺑﻌﺪ ﭼﯽ ﺷﺪ؟آنهﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﺸﮕﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ .درهﺎ را ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ در و دﯾﻮار ﮔﺮوپ و ﮔﺮوپ
ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻗﻨﺪاق ﺗﻔﻨﮓ هﺮ ﮐﯽ را ﺳﺮ راه ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺑﻪ اﺗﺎق ﺟﻠﻮی رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﺷﺎره ﮐﺮد ،هﻤﯿﻦﺟﺎ ﻻﺋﻮ ﺟﺎن .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آﻗﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ .هﺮﭼﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ او را ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻓﺴﺮ
ﺟﺎﻧﺪار ﻣﺮی هﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﯾﺪ .ﺻﺪا ﺻﺪای ﭘﺎی اﺳﺐ آﻗﺎ ﺑﻮد
 ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ؟ ﻧﻪ ﻻﺋﻮ ﺟﺎن ،آﻗﺎﺑﺰرﮔﺖ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﺎهﺑﺎز ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد .اﻓﺴﺮ ﺑﺎ هﻔﺖﺗﯿﺮش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﯿﺮﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﺪا اﻧﺪاﺧﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﯿﺮ هﻢ از آن ﻃﺮف آﻣﺪ ،وﻟﯽ او رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
 ژاﻧﺪارمهﺎ رﻓﺘﻨﺪ؟ ﻧﻪ ﻻﺋﻮ ﺟﺎن ،آنهﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﻓﺴﺮ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ وﻟﯿﺨﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮد ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ .آنهﺎ ﺗﻤﺎم دوﻋﻤﺎرت را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ ﻻﺋﻮ ﺟﺎن .هﺮ ﭼﯽ ﺑﻮد ﺑﺮدﻧﺪ .ﺻﻨﺪوقﺧﺎﻧﻪهﺎ را
زﯾﺮ رو ﮐﺮدﻧﺪ ،هﺮ ﭼﯽ زﯾﻮرآﻻت داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺟﻠﯿﻘﻪای داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﮑﻪ دوزی ﺑﻮد ،ﯾﮏ روز آن را
از ﺗﻨﻢ درآوردﻧﺪ و ﺑﺮدﻧﺪ .زﯾﻦوﺑﺮگهﺎ ﺑﺎ اﺳﺐهﺎ ﺗﻔﻨﮓهﺎ ﺧﻼﺻﻪ هﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺪرد ﺑﺨﻮر ﺑﻮد
ژاﻧﺪارمهﺎی ﺑﺮﭼﯽ ﺷﺎه )ﮔﺮﺳﻨﻪ( ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ در آﺧﺮ ﺣﺘﯽ ﮔﻨﺪمهﺎ را هﻢ ﺑﺮدﻧﺪ.
 دده ﮔﻮهﺮ ﭼﻄﻮری ﻏﺬا ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻦ؟ ﻻﺋﻮ ﺟﺎن ،ﻣﺎ روی اﻧﺒﺎر ﮔﻨﺪم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﮐﻒ ﺧﺎﻧﻪ راﺳﻮراخ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﮔﻨﺪم ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﯽدزدﯾﺪﯾﻢ و ﺑﺮای ﻧﻮن ﺑﺎ دﺳﺖ آرد ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
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ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ .ژاﻧﺪارمهﺎ هﺮروز ﮔﻮﺳﻔﻨﺪهﺎی وﻟﯿﺨﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ و زنهﺎی ﮐﺮد را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻏﺬا ﺑﭙﺰﻧﺪ .ﺳﺎلهﺎی ﺑﺪی ﺑﻮد ﻻﺋﻮ ﺟﺎن .اﻓﺴﺮ ﺑﺎ ﺷﻼق اﺳﺒﺶ هﺮ ﮐﺲ را ﺳﺮ راهﺶ ﻣﯽدﯾﺪ
ﻣﯽزد .ده از ﻣﺮدان ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .آنهﺎ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ.
 ﭼﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻗﺎﺑﺰرگ و زنهﺎ آﻣﺪ ﺧﻮاهﺮ وﻟﯿﺨﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ .ﺷﻮهﺮش ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﻠﻪداری ﻣﯽﮐﺮد ،آنهﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ازً
ﮐﺮدهﺎ از ﺟﻮر ژاﻧﺪارمهﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎجﮔﯿﺮان رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﯿﻮ ﮔﻮل و ﻏﻨﭽﻪ ﮔﻮل ﺑﻌﺪا ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ده ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﻮ ﮔﻮل را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،او ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺖ را ﺷﯿﺮ داد .ﻣﺎدرت ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان ﺑﻮد ،ﺷﯿﺮش ﮐﻢ
ﺑﻮد
 ﺑﻠﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،هﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻮخ اﺳﺖ و ﻣﯿﺨﻨﺪه هﻤﯿﺸﻪ. راﺳﺖ ﻣﯿﮕﯽ ﻻﺋﻮ ﺟﺎن .او هﻨﻮز هﻢ هﻤﯿﺠﻮرﯾﺴﺖ. اﻓﺴﺮ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻻﺋﻮ ﺟﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﺮش ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﺮده ﺑﻮد .ﻣﯿﮕﻦ دل ﭘﺮی از وﻟﯿﺨﺎنداﺷﺖ .او ﺟﺰ و اﻓﺴﺮهﺎی ﮐﻠﻨﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﻟﯿﺨﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ .ﻻﺋﻮ ﺟﺎن ﺷﻠﻮاره ﺧﻮاه ﺗﮋه ﮐﺮو روی
ً
)ﭘﺴﺮ ﺟﺎن ﺷﻠﻮارش را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد( .ﺑﻌﺪا رﻓﺖ ﺗﻮی ﻗﺸﻮن رﺿﺎﺷﺎه .ﺣﺎﻻ داﺷﺖ
اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
آﻗﺎﺑﺰرگ ﮐﺠﺎ رﻓﺖ؟
او ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮی ﮐﻮه ﺷﺎﯾﺠﺎن )ﺷﺎه ﺟﻬﺎن( ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺖ.
 ﭼﺮا ﺗﻬﺮان؟ ژاﻧﺪارمهﺎ ﻣﺮدم را زﯾﺎد اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ وﻟﯿﺨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮد ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮکﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .آﻗﺎ دوﺳﺘﯽ در ﺗﻬﺮان داﺷﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺘﺠﺎر ،ﻣﯿﮕﻦ او ﭘﯿﻐﺎم داده ﺑﻮد ﺑﯿﺎ ﺗﺎ وﺳﺎﻃﺖ
ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ژاﻧﺪارمهﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد او دوﺳﺘﺶ اﺳﺖ.
 از ﮐﺠﺎ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ رﺋﯿﺲ اﻟﺘﺠﺎر در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ آﻗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎلاﻧﺪوزی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺪون آﻗﺎ او هﻤﻪ ﭼﯿﺰاش را از دﺳﺖ دادهﺑﻮد ،آﻗﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎنهﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او در اﻓﺘﺎد.
ﻣﺎدرﺑﺰرگ اﻧﮕﺎر ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪ داﺳﺘﺎن را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد ،ﻣﻦ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ،ﻧﮕﺎهﺶ
ﻣﯽﮐﺮدم .ﭼﺸﻢهﺎﯾﺶ ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد هﻤﺶ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺎرﻗﺪش اﺷﮏهﺎ را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﺮد،
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ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری دوران ﺗﻠﺦ زﻧﺪﮔﯽاش آزارش ﺑﻪ دهﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﭘﺪرﺑﺰرگ آﻣﺪ .ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ ،ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ اداﻣﻪ ﺑﺪهﺪ.
 ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﯾﻦﻗﺪر ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .آﻗﺎ ﺳﺎلهﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ .رﺿﺎﺷﺎه ﮐﺠﺎ ﺑﻮدوﻗﺘﯽ ﺳﺎﻻر ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد از ﻣﺮدم ﺑﺎجﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد؟ اﯾﻦ ژاﻧﺪارمهﺎی ﺑﺮﭼﯽ ﮐﻮن روت )ﮐﻮن
ﻟﺨﺖ( ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺗﺮﮐﻤﻦهﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﮐﻠﻨﻞ ﺷﻮرش ﮐﺮد رﺿﺎﺷﺎه
ﺷﻠﻮاره ﺧﺎ ﺗﮋی ﮐﺮوو ﻻﺋﻮ ﺟﺎن )رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﻠﻮارش ﺷﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﭘﺴﺮ ﺟﺎن( .هﺮروز ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﻪ آﻗﺎ ﻣﯽزدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻨﻞ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ وﮔﺮﻧﻪ ﻓﺮدا زنهﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮐﺪام ژاﻧﺪارم ﮐﻠﻨﻞ ﺑﯿﻔﺘﺪ .آﻗﺎ  ٣ﻧﻔﺮ را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮال از ﺗﺮس اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺶ ﺧﻮدش را
ﺑﻪ ﭼﺎه ﻧﯿﻨﺪازد .هﻤﻪ از ﺷﺎه ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آﻗﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود ،وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﺠﻨﮕﺪ .او ﺑﻪ ﻋﻬﺪش وﻓﺎ ﮐﺮد و ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﮐﻠﻨﻞ را ﺷﮑﺴﺖ داد ،ﺣﺎﻻ هﻢ اﯾﻦ ﻣﺰدش.
ﻻﺋﻮ ﺟﺎن اﯾﻦ ﻓﺎرسهﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﻮن اﯾﻦﺟﻮرﯾﻦ ،آنهﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارن ﻣﺜﻞ ﺳﮕﺎ زوزه
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .هﻤﯿﻦﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن درﺳﺖ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ را ﻣﺜﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﻗﻮﭼﺎل )ghavchalﮐﺜﯿﻒ( ﺑﻪ دور ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .وﻟﯿﺨﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ رﺿﺎﺷﺎه اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺎدرﺑﺰرگ دﻟﺶ ﭘﺮ ﺑﻮد .ﻋﺮوﺳﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﺎی آورد
 اﯾﺮج ﺟﺎن ﭼﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ؟ زنﻋﻤﻮﯾﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ، ﺑﻠﻪ زن ﺧﺎن ﻋﻤﻮ ﺟﺎن دده ﮔﻮهﺮ آﺧﺮش آﻗﺎﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺖ؟ ﺑﻠﻪ رﻓﺖ ﻻوک ﻣﻦ )ﭘﺴﺮک ﻣﻦ( ،ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل رﻓﺖ .ﮔﻮل رﺋﯿﺲ اﻟﺘﺠﺎر را ﺧﻮرد .ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﻣﺎهﺎ اﺳﯿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﺘﺠﺎر وارد ﺷﺪ ،آن ﻧﺎﻣﺮد ﺑﻪ رﺿﺎﺷﺎه زﻧﮓ ز
د و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯿﺨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ آﻗﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ژاﻧﺪارمهﺎ
هﻢ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی وﻟﯿﺨﺎن از اﯾﻨﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ وﻟﯿﺨﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺸﻬﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ هﻤﺎن
اﻓﺴﺮ ﺑﯽ درﭘﻪ )ﺑﯽ ﺧﺸﺘﮏ( آوردهاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮرش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻞﮐﺎری ﮐﻨﺪ .ﻧﺎودانهﺎی
ﭘﺮ از ﮔﻞ را ﺑﺮ روی ﺷﺎﻧﻪهﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺮد .هﯿﭽﯽ ﻻوو ﺟﺎن ،ﯾﮏ روز ﺧﺒﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ او را در زﻧﺪان
ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﺴﺪش را هﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪادﻧﺪ أو ﮐﻞ ﻣﺮان اﯾﺮاﻧﻪ ﮐﮋت ،وﻗﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺸﻮن اژﻧﻮی هﺎﺗﻦ ،ﮐﺲ
ﻧﺒﻮ ﭘﯿﺸﻪ أو ﺑﮕﺮن .ﻟﻪ آﺧﺮه ،ﺳﺮی ﺧﺎ ﻧﺎﺗﻪ ﮐﺮک ﺷﻞ ﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﺎ دا و ﭼﻮ .ﻣﺎﻟﺸﻮﺗﯽ ﻗﻪ ﺗﯿﺮک
ژﺗﻔﺎﻧﮕﻪ ﺧﻮا ور ﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ .ﭘﺲ او ﺗﻔﺎﻧﮕﺎ ﺳﺎ ﭼﯿﻪ؟ ﺳﺎوا ﮐﮋﺗﻨﻪ ﺧﻠﮓ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﺎن؟ دوﯾﮋن ژ ﺗﺮﺳﻪ
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ﺧﻮاه ،ﻟﻪ ﺗﺮه ﺗﺮه ﮐﺘﻮو؟ او هﻤﻪ ﻣﺮدان اﯾﺮان را ﮐﺸﺖ ،هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻗﺸﻮن اﺟﻨﺒﯽ آﻣﺪ ،هﯿﭻﮐﺲ ﻧﺒﻮد
ﺟﻠﻮی آنهﺎ را ﺑﮕﯿﺮد ،در آﺧﺮﺳﺮ ،ﺳﺮش را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺧﺮ ﻟﻨﮓ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و رﻓﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ُ
ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ از ﺗﻔﻨﮕﺶ هﻢ در ﻧﮑﺮد .ﭘﺲ اون ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺮای ﭼﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم ﮐﺮد اﺳﺖ؟
ﻣﯿﮕﻦ از ﺗﺮس ازش ﺑﺎد درﻣﯽآﻣﺪ.
ﻣﻦ هﯿﭻﮔﺎه داﺳﺘﺎن ﻣﺎدرﺑﺰرگ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدم .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎی ﺷﺎههﺎ را ﮐﻪ
در ﮐﻼس ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم از دﻓﺘﺮم ﭘﺎره ﮐﺮدم .ﺳﺎلهﺎی ﭘﺲ از  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﻮد ،دﺑﯿﺮان از ﺗﺮس ﯾﺎ
ﺑﺮﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر اداره ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﮑﺲ ﺷﺎه را ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﻼس ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﭽﻪهﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﮑﺲ رﺿﺎﺷﺎه ﯾﺎ ﭘﺴﺮش را ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﯾﮏ روز آﻣﻮزﮔﺎر ﮐﻼس ﺳﻮم ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
 ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪزودی ﺑﺎزرس ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﻮ ﻧﻘﺎﺷﯽات ﺧﻮﺑﺴﺖ ﻋﮑﺲ ﺷﺎه را ﺑﮑﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﻮارﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﺟﺎﯾﺰه ﺧﻮﺑﯽ هﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮی .ﻋﻠﯿﺰادههﺎ از ﺗﺮکهﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻗﻮﭼﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺮادر و ﺳﻪ
ﺧﻮاهﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ را هﻢ داﺷﺖ آﻣﻮزﮔﺎر ﮐﻼس اول ﻣﻦ در دﺑﺴﺘﺎن
دارا ﺑﻮد )ﻣﺮا از دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻬﺮداد ﮐﻪ ﭘﺪرم هﻢ آﻧﺠﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ(.
ﺧﻮاهﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ آﻣﻮزﮔﺎر ﮐﻼس دوم ﻣﻦ ﺑﻮد و هﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮ ﮐﻼس زﻣﺴﺘﺎنهﺎ ﺟﺎﮐﺖ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺧﯿﻠﯽ هﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ ﺑﻮد .ﺧﻮاهﺮ دوم آﻣﻮزﮔﺎر ﮐﻼس ﺳﻮم ﻣﻦ ﺑﻮد .در ﺷﻬﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ
ً
ﻗﺒﻼ ﺗﻮدهای ﺑﻮدهاﻧﺪ
آن روز وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪم هﺮ ﭼﻪ ﮐﺮدم ﻋﮑﺲ ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪرﺑﺰرگ را ﺑﮑﺸﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ .ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﮐﺘﺎب ﮐﻼس اوﻟﻢ رﻓﺘﻢ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ اﺳﺐ را ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و زﯾﺮش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺳﺐ ﺣﯿﻮان ﻧﺠﯿﺒﯽ
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺠﯿﺐ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ،ﺣﺪس ﻣﯽزدم ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺐ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﻮب اﺳﺖ .از ﭘﺪرم
ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﯾﮏ ورق ﮐﺎﻏﺬ ﻓﯿﻞ ﻧﺸﺎن از ﻣﻐﺎزه ﮐﺎهﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪم .ﯾﮏ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﻣﺪاد
رﻧﮕﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺰرگ اﺳﺐ را ﮐﺸﯿﺪم .ﺑﻪ ﭘﺪرم ﻧﺸﺎن دادم .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ،
 از ﮐﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪی ﭘﺴﺮم؟ﮐﺘﺎب را ﻧﺸﺎﻧﺶ دادم،
 آﻓﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮم ﺗﻮ از ﮐﺘﺎب هﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪهای ،ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮش را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؟ -ﺑﻠﻪ آﻗﺎﺟﺎن.
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ﭘﺪرم ﺧﻂ ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺖ .در زﯾﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ ،اﺳﺐ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﻧﺠﯿﺐ اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم .اﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺐ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﻓﺮدا ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻼس رﻓﺘﻢ ﻋﮑﺲ را ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﯿﺰاده دادم .ﺑﺎزش ﮐﺮد ،در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪ.
 ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﮑﺲ ﺷﺎه را ﺑﮑﺶ ﮐﻪ ﺑﺎزرسهﺎ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻪ دﯾﻮار زده ﺑﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد
 ﻣﺜﻞ هﻤﻮن ﻋﮑﺲ. ﻋﮑﺲ ﺷﺎه ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم ﺧﺎﻧﻮم آﻣﻮزﮔﺎر ،اﯾﻦ را ﮐﺸﯿﺪم .ﻣﻦ اﺳﺐ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم آره ،ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﮐﺸﯿﺪهای.ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﯽزﻧﻢ.وﻟﯽﺧﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ در ﮐﻮه و ﮐﻤﺮ ﺷﺎﯾﺠﺎن ﺳﺮ ﮐﺮد .در ﺗﻤﺎم آن ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﺧﻮاهﺮش ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﺪ.
ﺳﯿﻮﮔﻮل و ﻏﻨﭽﻪﮔﻮل ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آن ﻓﺮار ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮاﮐﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ؛ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﻟﺒﺘﻪ .وﻟﯽ آن دو
زن ﺷﯿﺮدل ﺗﺎ ﻣﺪتهﺎ راﺑﻂ وﻟﯽﺧﺎن ﺑﺎ اﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺒﺮهﺎ را ﺑﻪ وی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .وﻟﯽﺧﺎن ﻧﯿﮏ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ژاﻧﺪارمهﺎ ﺧﺎﻧﻪاش را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،هﻤﻪی اﺷﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮدهاﻧﺪ و
هﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار ﻣﯽدهﻨﺪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪهﺎﯾﺶ را
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،زنهﺎی ده را واﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻏﺬا ﺑﭙﺰﻧﺪ و هﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽﺷﺎن ﺗﻦ ﻧﺪهﺪ،
ﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ژاﻧﺪارمهﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم اﯾﻞ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد را
ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺎن ﻗﻮﭼﺎن و ﺑﺎجﮔﯿﺮان ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اهﺎﻟﯽ از اﻧﺪازه
ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺴﺠﻞ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ وﻟﯽﺧﺎن ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮑﻨﺪ ،ﮐﻮاﮐﯽ هﻤﭽﻨﺎن در اﺷﻐﺎل ژاﻧﺪارمهﺎ
دوﺳﺖ ﺑﺎﻧﻔﻮذش ،آﻗﺎی ﻣﻬﺪوی
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،وﻟﯽﺧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮود و ﺑﻪواﺳﻄﻪی
ِ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﺘﺠﺎر ،از رﺿﺎﺷﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺮک ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﮐﻨﺪ.

١١

آﺷﻨﺎﯾﯽ وﻟﯽﺧﺎن ﺑﺎ

رﺋﯿﺲاﻟﺘﺠﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﯿﺎم ﮐﻠﻨﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽﺧﺎن ﭘﺴﯿﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ و ﻣﺬاﮐﺮات دوﻟﺖ ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
ﺑﺎ ﮐﻠﻨﻞ .رﺋﯿﺲ اﻟﺘﺠﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻗﻮام در آن ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ً
ﻗﻮای ﺗﺤﺖاﻻﻣﺮ دوﻟﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺗﻔﻨﮕﺪاران وﻟﯽﺧﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﺎمﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺸﺘﻦ رهﺒﺮ آنهﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﻠﻨﻞ ﭘﺴﯿﺎن ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ .وﻟﯽﺧﺎن در ﺳﺎل  ١٣٠۶رهﺴﭙﺎر ﺗﻬﺮان ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪهﺎی
ً
ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر وارد ﻣﯽﺷﻮد .دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ روز ﻧﺰد وی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﯿﺎن آنهﺎ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
١١ﻣﻬﺪوی رﺋﯿﺲ اﻟﺘﺠﺎر و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ اﻣﯿﻦ اﻟﻀﺮب ،از ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر و دوﻟﺖ رﺿﺎ ﺧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ

٢٩

ﮔﺬر از آﺗﺶ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﺠﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از هﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ راهﯽ ﻣﺤﺒﺲ ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ درﺳﺖ هﻢزﻣﺎن
اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺷﻐﺎل ﮐﻮاﮐﯽ ﺗﻮﺳﻂ ژاﻧﺪارمهﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﻪ آن روﺳﺘﺎ.

٣٠

وﻟﯿﺨﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﻨﮕﺪاراﻧﺶ ﭘﺲ از رهﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺧﺘﺮان اﺳﯿﺮ ﮐﺮدهﺎی ﺧﺮاﺳﺎن از ﭼﻨﮓ ﺗﺮﮐﻤﻦ هﺎ

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ً
اﯾﺎم ﻣﺤﺒﺲ وﻟﯽﺧﺎن در ﺗﻬﺮان اﻣﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺸﻬﺪ اﻋﺰام ﻣﯽدارﻧﺪ .ﻇﺎهﺮا
اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﻪ هﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد.
درﺑﺎره ﻣﺮگ وﻟﯿﺨﺎن اﻧﻮاع ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻨﯿﺪهام ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ وﻟﯽﺧﺎن »ﺑﻪ اﻣﺮ
رﺿﺎﺷﺎه در زﻧﺪان ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی آﻣﭙﻮل هﻮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ «.ﺑﻪ هﺮ رو ،ﺣﺒﺲ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
وﻟﯽﺧﺎن ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪرم ﮔﺬاﺷﺖ .ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از اﻋﺪام وﻟﯽﺧﺎن،
هﻤﺴﺮش ﻣﺮال هﻢﭼﺸﻢ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﻓﺮوﺑﺴﺖ و ﭘﺪرم و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
هﻤﯿﻦ ﺣﺲ ﺑﯽﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﭘﺪر هﺮﮔﺰ ﻣﺎدرم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬارد .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه
ﺑﻮد ،ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎه ﻣﺎ ﺑﻮد .در آن ﺳﺎلهﺎ ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﭼﻬﺮهﻧﮕﺎری ﮐﺮدم و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌﺖ
را اﻟﮕﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎﯾﻢ ﻗﺮار دادم .در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻢ هﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ روی آورد .او ﺑﺎ ﺳﯿﺎهﻗﻠﻢ و
رﻧﮓ و روﻏﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ .ﺑﺮادرم ﺑﻌﺪهﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺣﺮﻓﻪی ﺧﻮد ﮐﺮد و از
ﻧﺎمآوران اﯾﻦ هﻨﺮ در ﻗﻮﭼﺎن ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ هﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﯾﻢ و درﺑﺎرهی آنهﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺎل ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﻲ را هﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺬراﻧﺪم و آﺧﺮهﺎی ﺧﺮداد راهﯽ روﺳﺘﺎ ﺷﺪم.
اﯾﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنهﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
ﮐﺸﺎورزي و داﻣﺪاری ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم و در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرهﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﻦ
وﻇﯿﻔﻪ داد ﮐﻪ از اﺳﺐهﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪهﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﻢ .هﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪ و هﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درو
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪهﺎ هﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻨﺪ روزی ،ﭼﻮﭘﺎن ﻣﯽﺷﺪم .در آﻏﺎز روزهﺎ
ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم روز را ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺳﺮ ﮐﻨﻢ؛ ﺗﮏ و
ﺗﻨﻬﺎ .ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺎ ﭘﺎ ﺳﺎﯾﻪام را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪس ﻣﯽزدم ﮐﻪ ﻇﻬﺮ ﺷﺪه وﻗﺖ
ﻧﻬﺎر رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﺳﺖ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺗﺸﻨﻪاﻧﺪ و ...ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﮓهﺎ و ﺑﻮﺗﻪهﺎ
و ﮔﻞهﺎی وﺣﺸﯽ آﺧﺖ ﺷﺪم و ﺑﺎ آنهﺎ ﺳﺮم را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮدم .ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽهﺎﯾﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﻮد .ﺳﺮ ﺧﻢ ﮐﺮدن ﻋﻠﻒهﺎ در اﺛﺮ وزش ﺑﺎد ،رﻧﮓ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﺪن آﺳﻤﺎن ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،و
رﻧﮓآﻣﯿﺰی درﺧﺘﺎن در ﺳﺎﯾﻪروﺷﻦهﺎ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﭘﺎﺋﯿﺰ و ﺑﻬﺎر و اﻣﻮاج آب رودﺧﺎﻧﻪ را ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی ژرف ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ هﯿﭻﮔﺎه ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ
ﻧﺸﺪ.
ﭘﺲ از آن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ رﻧﮓهﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ .آﻣﻮزﮔﺎر
ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺗﮑﻨﯿﮏهﺎی آﺑﺮﻧﮓ را ﺧﻮدم آﻣﻮﺧﺘﻢ .ﺷﯿﻔﺘﻪی آﺑﺮﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ،
ِ
٣٢
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ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدیّ ،
ﺗﺮﮐﯿﺐ آب ﺑﺎ رﻧﮓ ،ﺑﺎ روﺣﯿﻪی ﻣﻦ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ
رواﻧﯽ
و
ﺖ
ﺳﯿﺎﻟﯿ
ِ

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدم و آنﻗﺪر در اﯾﻦ راه ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻢ و ﭼﻢ و ﺧﻢهﺎﯾﺶ را آﻣﻮﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﻢ و اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﻢ را ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﺑﮑﺸﻢ .ﮐﻼس ﻧﻬﻢ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ آﺑﺮﻧﮓ را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ رﻧﮓ و روﻏﻦ ﺑﮑﺸﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪزودی ﭘﯽ
ﺑﺮدم ﮐﻪ آﺑﺮﻧﮓ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از رﻧﮓ و روﻏﻦ دارد .در ﮐﻼس دهﻢ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب
ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت هﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن اول ﺷﺪ و در هﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺮهﻨﮓ ارﺗﺶ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﮐﺎرهﺎی آﺑﺮﻧﮓ ﻣﻦ ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﯾﻚ
ِ

دﻓﺘﺮ ﺳﺮودههﺎﯾﺶ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻢ .ﺳﺮودههﺎﯾﺶ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﺮای آنهﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺸﯿﺪم .ﺑﯿﺸﺘﺮ،

ﺑﯿﺸﻪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﻮﻧﺎژ هﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪم .و اﯾﻦ آﻏﺎزی ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ از
ﺳﺮودههﺎی ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪام را -از ﺑﺎﺑﺎﻃﺎهﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرو ﻣﻬﺪی اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ و ﻧﺎدر ﻧﺎدرﭘﻮر و
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ -در دﻓﺘﺮﭼﻪای ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و آن را ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎﯾﻢ ﺑﯿﺂراﯾﻢ .ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﻚهﺎی آﺑﺮﻧﮓ در ﮐﻼس

ﯾﺎزدهﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﺴﻠﻄﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎی ﺑﺰرگ ﺑﮑﺸﻢ ١٢.اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎ

ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻦ در ﻓﻮت و ﻓﻦهﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی
ﻣﻦ در ﺳﺎلهﺎی ُﭘﺮ ﺗﻨﺶ  ١٣٣٨ -١٣٤١ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ،
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن ﺳﺎلهﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ
ِ

ﺣﺴﺎسﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺖ .در ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻒ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪی ﻣﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺷﺪم ﮐﻪ از آرﻣﺎنهﺎی ﻣﺼﺪق دم ﻣﯽزد و از ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر .اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﻏﺎرﺗﮕﺮ
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻮد .درﺑﺎرهی ﮐﻠﻨﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻏﺎرت ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،هﺮﭼﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم.
ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد؛ اﻣﺎ ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﻚ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻪی ژوزوﻧﻪ دوﮐﺎﺳﺘﺮو ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﯿﺮ ﺟﺰﻧﯽ
)ﻣﻬﺮان( و اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻣﺮدان ﻣﺠﺎهﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺣﺴﻦ ﺻﺪر دو ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد آن ﺳﺎلهﺎ را
ﺧﻮاﻧﺪمُ .رﻣﺎن و ﺷﻌﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪمُ .رﻣﺎنهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ :ﺧﺎك
ُ
ﺧﻮب ﻧﻮﺷﺘﻪی ﭘﺮل .اس .ﺑﺎك و ﮐﻠﺒﻪی ﻋﻤﻮ ﺗﻢ ،ﻧﻮﺷﺘﻪی هﺮﯾﺖ ﺑﯿﭽﺮاﺳﺘﻮ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
١٢ﺳﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣۵۵ﻗﻮﭼﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎی ﻣﺮا هﻢ درهﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮد ﺑﯽ
ﮐﺎر ،ﻣﻠﯿﻮﻧﺮهﺎی ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺑﻬﺎر ﮐﻮهﺴﺘﺎن.
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از ﮐﺎرهﺎی ﺑﺎﻟﺰاك هﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدم؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص زن ﺳﯽﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻮرﯾﻞ .اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ،از
ُ
هﻤﺖ ﺑﺮادر و ﺧﻮاهﺮ ﺑﺰرﮔﻢ
ﺑﻪ
ﮐﻪ
ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﯽ
ب
ﻣﺤﺴﻮ
ﻣﺎ
ﺧﺎﻧﻪ
ی
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
هﺎی
ﮐﺘﺎب
دارﺗﺮﯾﻦ
ﺮﻃﺮف
ﭘ
ِ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻣﻦ در ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ روزاﻓﺰون داﺷﺘﻢ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ از آﺛﺎر ﮐﻼﺳﯿﻚ
ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ﻣﺜﻞ دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ،ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﺧﻤﺴﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی و ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ ﻋﻄﺎر و
رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺧﯿﺎم ﺗﺎ دﻓﺘﺮهﺎی ﺷﻌﺮ ﻧﺎدرﭘﻮر ،ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺸﯿﺮی و ﻣﻬﺪی اﺧﻮانﺛﺎﻟﺚ و اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ
ِ

ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .رﻣﺎنهﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ هﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ از ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﻧﺘﺮدام و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن وﯾﮑﺘﻮر هﻮﮔﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺮﮔﻨﯿﻒ ﺗﺎ ﺗﻬﺮان ﻣﺨﻮف ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺸﻔﻖ ﮐﺎﻇﻤﯽ و اﻣﺸﺐ اﺷﮑﯽ ﻣﯽرﯾﺰد اروﻧﻘﯽ
ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ .در ﺳﺎلهﺎی  ١٣٤٢و  ١٣٤٣ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺘﺎبهﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ روی
آوردم .ﮐﺘﺎبهﺎی ﺳﺎرﺗﺮ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪی
اﻓﺎت ژان ژاك
زﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم .هﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﺘﺎبهﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ و اﻋﺘﺮ ِ

روﺳﻮ  ...ﺗﮏ و ﺗﻮﮐﯽ هﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﺬهﺒﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻣﺎن داﺷﺘﯿﻢ؛ ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ از ﻗﺮآن آﯾﺖاﻟﻠﻪ

ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪهﺎی ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺜﻞ اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری .در ﺳﺎل  ١٣٤٤و در
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی درﺑﺎرهی "اﻧﻘﻼب ﺷﺎه و ﻣﺮدم" ﮐﻪ هﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ آن
ﺑﺤﺒﻮﺣﻪی
ِ

اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ،ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺗﻊ و آبهﺎ ﺑﻮد ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ\ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم .ﺷﻚ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﺪر در روز اول دﺑﺴﺘﺎن در اوﻟﯿﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪی
درﺳﯽام ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ .از اﯾﻦ رو ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻨﮑﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪم آن آزﻣﻮن را ﺑﺎ رﺗﺒﻪ دوم ﮔﺬراﻧﺪهام ،از ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدم.
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ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻢ و هﺮﮔﺰ هﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻧﺸﺪم .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ زادﮔﺎهﻢ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهام ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﺎدرم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮋدهی ﮔﺬراﻧﺪن ﮐﻨﮑﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ را از ﻣﻦ
درﺧﺖ
ﺷﻨﯿﺪ .ﺧﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﯾﮑﯽ از روزهﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣٤٤ﮐﻨﺎر ﯾﻮﻧﺠﻪزار ،زﯾﺮ
ِ
ﺑﺎﻏﭽﻪﻣﺎن در روﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎه دﺷﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ .او از ﺟﺎ ﺟﻬﯿﺪ و ﻣﺮا در آﻏﻮش
ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﯽهﯿﭻ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻬﺮش هﻨﻮز روی ﺳﯿﻨﻪام ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ )ﻓﺮدوﺳﯽ(
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ١٣٤٣ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ رﻓﺘﻢ و در ﺣﻮاﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺗﺎﻗﯽ اﺟﺎره ﮐﺮدم .داﻧﺸﮕﺎه را دﻧﯿﺎی ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻢ.
وﻗﺘﯽ در ﻗﻮﭼﺎن ﺑﻮدم ،از اﯾﻦ ﺳﺮای ﺑﺰرگ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ و اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ
داﺷﺘﻢ .ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻠﻢ از دﯾﮕﺮ ﻗﺸﺮهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در
زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺗﻔﺎوتهﺎی اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺮاوات ﻣﯽزدم ،ﺑﺎ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار هﻤﯿﺸﻪ اﺗﻮﮐﺸﯿﺪه ،ﭼﻬﺮهی آراﺳﺘﻪ،
رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﮐﯿﻒ در دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻼسهﺎی درس ﻣﯽرﻓﺘﻢ .وﻟﯽ ﭼﻪ زود ﺑﺎورهﺎﯾﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب
ِ
ﺷﺪ .در هﻤﺎن ﻣﺎههﺎی اول ،ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ دردﻧﺎﮐﯽ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن داﻧﺶ داﻧﺸﮕﺎهﯽ و داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ِ
ِ
– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و هﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺶ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﮑﺎف ﻋﻤﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دروس داﻧﺸﮕﺎهﯽ آن را ﭘﺮُ
ِ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از داﻧﺶ داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ.
ِ
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و راهﻢ را از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﮐﺮدم .دﯾﮕﺮ هﯿﭻ
ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای هﻢرﻧﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﮐﺮاوات ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻧﻤﯽﺑﺴﺘﻢ .ﺑﻪ آراﺳﺘﮕﻲ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﭼﻨﺪ روز ﯾﮏﺑﺎر رﯾﺶ ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪم .ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﯾﮕﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ هﺮ از ﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎغهﺎی وﮐﯿﻞآﺑﺎد ﻣﯽرﻓﺘﻢ و هﻤﭽﻮن دوران ﮐﻮدﮐﯿﻢ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ارﺗﺒﺎط
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪی ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ و ﺳﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮا از ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺮد.

٣٦

ﮔﺬر از آﺗﺶ
آﻏﺎز داﻧﺸﮕﺎه
آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ،در ﮐﻨﺎر ﮐﺘﺎبهﺎی درﺳﯽ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبهﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ را ﺑﻪ ّﺟﺪ از ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ .هﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم؛ از ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺒﺮان ،از ﺳﺎرﺗﺮ ﺗﺎ راﺳﻞ ،از
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﺗﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،از ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺎ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ آرﯾﺎنﭘﻮر ،از آلاﺣﻤﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن اﺷﺘﺎﯾﻨﺒﮏ و
ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐﯽ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﮐﺸﮑﻮﻟﯽ از داﻧﺶهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﮔﺎه ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺷﺪم .در اﯾﻦ ﮐﺸﮑﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺟﻼل آلاﺣﻤﺪ
ﺑﻪوﯾﮋه ﻏﺮبزدﮔﻲ او آﺛﺎر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ هﺰارﺧﺎﻧﯽ،

ﺳﺎﻝ  ،١٣٣٤ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﻲ

ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ اﮐﺒﺮی ،ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ،ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎج
ﺳﯿﺪﺟﻮادی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﯿﻤﯽ و ﻓﺮاﻧﺘﺰ ﻓﺎﻧﻮن ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان وزن داﺷﺖ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آنهﺎ ﺟﻼل آلاﺣﻤﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدی در
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ دﯾﺪن ﻧﺎداری ﺗﻮدههﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎراﻧﻢ ،ﻓﺴﺎد و رﺷﻮهﺧﻮاری دﺳﺘﮕﺎه
دوﻟﺘﯽ و زورﮔﻮﯾﯽ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ،از ﺟﺴﺘﺎرهﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
راههﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ ﻣﺮدم از دﺷﻮاریهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﻣﻌﻨﺎی راﺳﺘﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ را در
ﺑﻬﺮوزی هﻢﻣﯿﻬﻨﺎﻧﻢ ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن از ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ
ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻏﻠﺘﯿﺪم .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ از ﺷﻮرﺷﮕﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺷﻮرﺷﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ راههﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮدم .در
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ١٣۴۵ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ هﻢﺧﺎﻧﻪام ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺿﺪ
ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم .هﺮ هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪي آنهﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻼس درس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻠﺴﺎت را
ﮐﻪ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺎﺟﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .او ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﻮی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺳﻼمﮔﺮاهﺎ آن را اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺨﻨﺮان هﻔﺘﮕﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس
ﺳﺠﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺒﻮد و از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان دهﺎنﭘﺮﮐﻦ ﺑﺮای
٣٧

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.

ﮐﻼس آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ،زﻣﺴﺘﺎن  - ١٣۴۵ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻦ از ﭼﭗ

آدم ﻣﺮﻣﻮزی ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ او را درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .او ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺎﺑﯿﻪ و ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ را درس
ﻣﯽداد .هﻤﻪی ﺣﺮﻓﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و هﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﻼم و
اﺷﺎﻋﻪي ﺑﯽﺧﺪاﯾﯽ و ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری و ﻓﺴﺎد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﻪﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻌﻤﺎر در
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻏﺮبزدﮔﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽاش اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ،
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ :ﻣﺎ ﺑﻪهﯿﭻوﺟﻪ وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ و ﮐﺎری
ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ! ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺮﯾﺰی اﻧﺠﻤﻦ ﺿﺪ
ﺑﻬﺎﯾﯽ ،رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﮑﺮ واداﺷﺖ .ﻋﻘﯿﺪهی راﺳﺨﯽ داﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻬﺮوزی ﻣﺮدم
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽدﯾﺪم ﺑﻪ درون ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهام ﮐﻪ راه
رﺳﺘﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دوری از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزهي ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از هﻔﺖ ﻣﺎه ﺗﺠﺮﺑﻪي ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﻪﮐﻠﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﺮﯾﺪم.
٣٨

ﺳﺎﻝ ١٣٤٦

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺳﺎل  ۴۶ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺧﻠﻮتﻧﺸﯿﻨﯽ روی آوردم .ﮐﺎر داﻧﺸﮕﺎهﯽام هﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ
ﻓﻬﻤﯿﺪن آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ،ﻋﻀﻼت ﺑﺪن را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم و ﺑﺎ ﺧﻮد درﺑﺎرهی اﻧﺴﺎن و ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم.
در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ اوج ﺟﻨﮓهﺎی آزادیﺑﺨﺶ وﯾﺘﻨﺎم و ﻋﺼﺮ ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ﭼﻪ ﮔﻮارا و
ﭼﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﺑﺮ هﻤﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ آزادی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﯿﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﮑﺲ ﭼﻪ ﮔﻮارا و ﻓﯿﺪل را ﺑﺮ دﯾﻮار
اﺗﺎﻗﻤﺎن داﺷﺘﯿﻢ .ﮐﺮدار و ﺧﯿﺎﻧﺖ رهﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻮروی ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﭘﺬﯾﺮش درﺑﺴﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﺮای ﻣﻦ دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .از
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮهﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﻲآﻣﺪ .ﺑﺎور داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن
ﺳﻮم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از رژﯾﻢهﺎی ﻓﺎﺳﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آنهﺎ و ﻧﯿﺰ ﻏﺎرت دﺳﺘﺮﻧﺞ
ﻣﺮدم و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ اﺳﺖ .از اﺳﻼم ﺳﻨﺘﻲ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺰار ﺑﻮدم .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﻲﮐﺮدم ﮐﻪ ﺟﺰ
اﯾﻦ ﺳﻪ راه ،راه دﯾﮕﺮی هﻢ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮدم و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه آﻣﺎده ﺑﻮدم ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪم.
ﻣﯿﺎن ﺳﺎلهﺎی  ١٣۴٧و  ،١٣۴٨ﺳﻪ ﮐﺲ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭼﭗﮔﺮاﺳﺖ ،ﭘﺲ
از ﯾﮏﺑﺎر دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲﺗﺮ
ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻪ آﻟﻤﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﮐﺲ -ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﻓﺪای ﺧﻠﻖ ﺑﻪ هﻮاداران آنهﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ
) -(١٣۴٩او از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ رهﺒﺮان ﭼﺮﯾﮏهﺎ
ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدد .ﻓﺮدی ﭘﺮﺷﻮر و دارای روﺣﯿﻪي ﺧﻮب
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه آنهﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ.
زﯾﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن او
ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﭘﯽ ﺑﺮدهامُ ،ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک
٣٩
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺻﺪﺑﺎر آﺳﺎنﺗﺮ از ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او رﻓﻘﺎی هﻢﮔﺮوهﺶ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ
ﻣﺬهﺐ را در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽدﯾﺪم و ﺑﺎور داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺧﻮدش را از ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ آﻣﺪ ،از
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮد .اﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽاي را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﻲﮐﺮد،
ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .او را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ
ُ
ﻣﯽدﯾﺪم .ﭘﺲ از ﻧﻪ ﻣﺎه ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎ او درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪهام .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ،ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و اﺳﺘﺨﻮاندارﺗﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه از دﯾﮕﺮ ﮔﺮوههﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻪزودی ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﯿﺪ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد و از آن ﭘﺲ زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﯿﺪ آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽدﯾﺪم .ﺣﻤﯿﺪ هﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎهﯽ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﺟﺰوهای ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و درﺑﺎرهاش ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﯾﯽ هﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﺘﻦ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪهای ﻧﺒﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرههﺎی اﻧﻔﺎل ،اﺣﺰاب و ﺗﻮﺑﻪ ﻗﺮآن .اﻣﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﯾﻤﺎن ﺣﻮل ﮐﺘﺎبهﺎ ـ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ـ و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از آنهﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآورم:
ـ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ :ﺟﺰوه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﻧﻮﺷﺘﻪي ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺴﮕﺮیزاده ،راه اﻧﺒﯿﺎ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒﻧﮋاد آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺟﺰوات اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻪ
ً
ﻇﺎهﺮا ﮐﺎر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺷﻤﺎری از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒﻧﮋاد ،ﺑﺪﯾﻊزادﮔﺎن ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ
و ﻋﻠﯽ ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ﺑﻮد.
ﮐﺘﺎبهﺎ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبهﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺟﺰو ﻣﺘﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽﻣﺎن ﺑﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ راه ﻃﯽ ﺷﺪه ،ﻋﺸﻖ
و ﭘﺮﺳﺘﺶ ،ﺧﺪا در اﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﺴﺌﻠﻪی وﺣﯽ ،اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺒﺎرز و ﻣﻮﻟﺪ ١٣.ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺮﺗﻮی از ﻗﺮآن
ﻧﻮﺷﺘﻪی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ .ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪی دﮐﺘﺮ ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،اﻧﺴﺎن و ﮐﻬﮑﺸﺎن
از ﺟﺎن ﻓﻔﺮ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﯿﺎت از اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر آﭘﺎرﯾﻦ .ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود از ﻣﺎﮐﺲ ﺑﻼﻧﮏ .و ﻧﯿﺰ
ﮐﺘﺎبهﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮل ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ از ژرژ ﭘﻠﯿﺘﺴﺮ ،ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ از ﻣﺎﺋﻮ
١٣

ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬراران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در دورهی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻋﻀﻮ و ﯾﺎ

هﻮادارﻧﻬﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی او ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺗﺴﻪدون ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮب ﺑﻮد از ﻟﺌﻮ ﺷﺎﺋﻮﭼﯽ ،ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ )اﻧﺴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ( از ژوزﻧﻪ دوﮐﺎﺳﺘﺮو ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان از ﮐﺴﺮوی .ﺟﺰوههﺎﯾﯽ هﻢ درﺑﺎرهي ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،وﯾﺘﻨﺎم
ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭼﻨﺪ ُرﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐﯽ و ﭘﺎﺷﻨﻪ آهﻨﯿﻦ از ﺟﮏ ﻟﻨﺪن .ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺟﺪا از ﻧﮕﺮش ﻓﻠﺴﻔﯽاش در ﮐﻨﺎر ﮐﺘﺎبهﺎی دﺳﺖﭼﯿﻦ ﺷﺪه
ﻣﺬهﺒﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز از هﻤﻪ ﺷﯿﻮههﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺶ
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﺪرن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و آنهﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺮوزی اﺳﺖ .داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﺮوزه ،داﻧﺶ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻣﺎن اﻣﺮوز را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮدا ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺎهﮔﺎه از اﻧﺪﯾﺸﻪام ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﻣﯿﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﯿﻨﺶ دﯾﻨﯽ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻣﺎ ﮐﺪاﻣﯿﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاهﯿﻢ ﮐﺮد؟ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ را ﭼﻨﯿﻦ داد" :ﻣﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﺑﻪ هﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ دو راهﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ راه ﺑﯿﻨﺶ
دﯾﻨﯽ ﺑﺎ راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،هﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﻨﺶ دﯾﻨﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﯿﺪ و راه
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ " .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دودﻟﯽ ﻣﺮا از ﻏﻠﺘﯿﺪن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻓﻨﺎﺗﯿﺰﯾﺴﻢ

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺬهﺒﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد .١٤ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺣﻤﯿﺪ ،در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزشهﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ،
ورزشهﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺪﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻮدو ﮐﺎراﺗﻪ را در ﺑﺎﺷﮕﺎهﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدم .هﻤﺰﻣﺎن ،ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺎدی
ﺧﺮﯾﺪم ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ واﻗﻌﯽ ،ﺑﺎ آن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪزودی
ﺣﻞ ﺷﺪ .رژﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺰه ﮐﺮدن داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺎی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂهﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در اردوﮔﺎههﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽداد.

 ١٤ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮی را ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ٥٧در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻼف آن ﮔﻔﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺲ از  ٥٧ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺬهﺒﯽ هﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪک در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﮔﺮوه ﯾﺎ رهﺒﺮی ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮدال ﻓﻨﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﺬهﺒﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن را از ﺟﻮهﺮ
ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮدن و اﻧﻘﻼﺑﯽاش ﺗﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
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ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ،ﺳﺎل ١٣۴٨
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ازدواج
ﻧﺎﻣﺶ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻮد هﺮ دو در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ دوران آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ.
ﻣﻦ در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﻮدم و او ﺳﺎل هﻔﺘﻢ داﻧﺸﮑﺪه را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .در ﺑﺨﺶهﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﮔﻬﮕﺎه
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ .اﯾﻦ دﯾﺪارهﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﮐﻢﮐﻢ رﻧﮓ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﯿﻤﯿﻦ دﺧﺘﺮی دﻟﺴﻮز و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد .هﻤﮑﻼﺳﯽهﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ
ﺑﯿﻤﺎرش ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و در رﻓﺎه رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .روﺣﯿﻪای ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ داﺷﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮐﻪ
در ﺗﻬﺮان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺰو ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﺪرن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺳﯿﻤﯿﻦ در ﺧﺮداد
 ١٣۵٠داﻧﺸﮑﺪهی ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﭘﺎﯾﺎن داد و ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،وﻟﯽ ﺗﻤﺎس ﻣﺎ ﺑﺎ هﻢ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ هﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزدﯾﻢ .دو ﺳﻪ ﺑﺎر هﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺪ .آﺷﮑﺎرا ﻋﻼﻗﻪاش را ﺑﻪ ﻣﻦ اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻣﻦ از اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪام ﺑﻪ او ﭘﺮهﯿﺰ داﺷﺘﻢ .روزهﺎی آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .هﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در زﻧﺪﮔﯽام را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽدادم .ﺑﻪوﯾﮋه راﺑﻄﻪی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ زن را .اﯾﻦ اﻣﺮ از آن ﺟﻬﺖ
ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی ﻣﻦ ﭼﻪﻗﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ آنهﺎ ﺷﺨﺺ هﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ درﮔﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮد .ﺧﻮد هﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدم
ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﻣﺮگ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ داﻏﯽ ﺑﺮﺟﺎی
ﮔﺬارﻧﺪ .درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮدم را ﮐﻪ راز ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻢ درﺑﺎرهی اﯾﻦ راﺑﻄﻪی ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻢ .از اﯾﻦ ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدم .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪی ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﺪ و در ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﺪرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻣﻬﺎر ﻣﯽزدم.
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ هﯿﭻ وﺟﻪ در ﮔﺬر ﻃﻮﻓﺎن ﻋﺸﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮم .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ .ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﮏﭘﻮش و
ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺪ روز ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم اﮔﺮ هﻮﯾﺖ
ﺧﻮدم را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻢ ،از ﻣﻦ دوری ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ.
 ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ازدواج ﮐﻨﻢ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ هﻤﺴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.ﻧﻤﯽداﻧﻢ در ﻣﻐﺰش ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد .ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻻﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺷﮕﻔﺘﯽ را در ﭼﻬﺮهاش ﻣﯽدﯾﺪم.
 ﭼﻪ ﺷﺪه؟ ﭼﺮا؟ ﻣﺮﯾﺾ هﺴﺘﯽ؟٤٣
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 دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽزﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ارﺗﺒﺎط دارم .ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺧﻮاهﻢ رﻓﺖ ﯾﺎ ﻣﺮگ در ﭘﯿﺶ رو دارم.
ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﮔﻔﺖ:
ـ هﺮ ﺟﺎ ﺑﺮوی ﻣﻦ هﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ آﻣﺪ .ﭼﻪ ﺧﻮب .اﻵن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮ را
دوﺳﺖ دارم.
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻪاش هﺮ دل ﺳﻨﮕﯽ را ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮد .او
را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻮﺳﯿﺪم .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﯽﮔﻔﺘﮕﻮ ﮔﺬﺷﺖ.
 ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ واﮐﻨﺶ آنهﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم روزی ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ .ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ آﺷﻔﺘﻪام و ﻏﻤﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﻢ و
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ .ﺣﻤﯿﺪ اﻣﺎ ﻗﻀﯿﻪ را ﻓﻬﻤﯿﺪ و از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 آن زن ﮐﯿﺴﺖ. او هﻢ داﻧﺸﮑﺪهای ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ درﺳﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ هﻢﻧﻤﯽرﺳﺪ آدم ﻣﺒﺎرزی ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻤﯿﺪ در ﺳﮑﻮت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺎﮔﻔﺘﻪهﺎ! ﻣﻨﺘﻈﺮ
واﮐﻨﺶ رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪم .از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺎﻃﻔﻪي او ﺑﺮفهﺎی ﮐﻮه ﺳﺮد ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻦ
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ آب ﺷﺪﻧﺪ و رودهﺎی ﮐﻮﭼﮏ از ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺳﺮازﯾﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪای ﺑﺰرگ
ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺷﺖهﺎی زﯾﺒﺎ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺮد .ﻣﻦ در ﮔﻠﺰار ﻋﺸﻖ ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم و
ﻋﺸﻖ او ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردم و آن ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻏﻮل ِ
اﺑﺮ ِ
ﺑﺰرگ ِ
دﯾﮕﺮ ﺗﺎب اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .در ﺑﺮ ِ

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

ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ زﻧﯽ هﻢﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪن زن ،وی را رهﺎ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺰار ﺑﻮدم .آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯽﭘﺪر ﻣﯽﮔﺬرد ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ زﺧﻢ روﺣﯽ ﺑﺮای
ﮐﻮدک درﻣﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎور داﺷﺘﻪ و دارم ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل ﺧﻮدم هﺴﺘﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽام آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ؛ وﻟﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارم ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ ﺧﻮدم
هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪر در زﻧﺪﮔﯽ او ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﺮا ﺳﯿﻤﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
ﯾﮑﯽ از روزهﺎی اول ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،١٣۵٠در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺗﻬﺮان ازدواج ﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﺎهﺪ ﻣﻦ در
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﭘﺪر ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻮد .ﻓﺮدای روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﯿﻦ ازدواج ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ
٤٤
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ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،ازدواج ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .در دﯾﺪار ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻢ ،داﺳﺘﺎن ازدواج را ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ .ﺑﯽدرﻧﮓ ﺟﻮاب داد:
ـ ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن و ازدواج ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ!؟
ـ آری؛ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎور ﺧﻮد ﻣﻦ هﻢ هﺴﺖ .اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻢ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،او هﻢ آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
ﭘﺲ از آن دﯾﺪار ﺗﺎ دو ﻣﺎه از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدم .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻢ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
درﺑﺎرهی ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از دو ﻣﺎه ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﺪارم آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻧﺘﻘﺎدش ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽای ﮐﻪ ﮐﺮدی ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ
هﻤﺴﺮت هﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺟﺮاح دارد.
ـ او ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد!
از آن ﭘﺲ راﺑﻄﻪام ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع
ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازم .او اﻓﺰود
داد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮوم و زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ِ

ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎزهام در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮدم را ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻓﺮدای آن روز ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻢ .روز ﺑﻌﺪ از ورودم ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﻌﻮد ،ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن آن درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ هﺮ دو ﺳﻪ هﻔﺘﻪ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮای دو ﺳﻪ روز در ﺗﻬﺮان
ﺑﺎﺷﻢ.
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻣﻮزشهﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ
در اول ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه آن ﺳﺎل ،ﺳﺎواک ﺣﻤﻠﻪي ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺎ اواﯾﻞ آﺑﺎن ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺣﺪود  ١٢٠ﺗﻦ از ﮐﺎدرهﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن درﺟﻪی ﯾﮏ
و دوی اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ و رواﻧﻪی ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎههﺎی ﺳﺎواک ﺷﺪﻧﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪاﺗﻔﺎق
ﮐﺎدر ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن هﻢ ﺟﺰو دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؛ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ
ﺑﺪﯾﻊزادﮔﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒﻧﮋاد ،ﺳﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ اﺣﻤﺪﯾﺎن ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺴﮕﺮیزاده ،ﺑﻬﻤﻦ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ،رﺳﻮل ﻣﺸﮑﯿﻦﻓﺎم ،ﻋﻠﯽ ﺑﺎﮐﺮی و ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪی
هﻮﻟﻨﺎک ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎدر و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺌﻮل روﺑﻪرو ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن اﻋﻀﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد و آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ،ﻣﻦ هﺮ دو ﺳﻪ هﻔﺘﻪ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮای دو ،ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽرﻓﺘﻢ .اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪهﺎ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺧﻔﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و از هﻤﻪ ﮐﺲ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﺳﯿﻤﯿﻦ هﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﻮدن ﻣﻦ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﺪ .و اﯾﻦ وﺿﻊ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ هﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
از ِ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.
ِ
ﭘﯿﻮﺳﺖ .او در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺗﻬﺮان ،رﺷﺘﻪ

ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺮا ﺑﺎ ﮐﺴﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮاب .او را زﯾﻨﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮل ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪهﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد .او را اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮاﻧﺮژی و ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ .اﻧﺪاﻣﯽ ورزﯾﺪه و
ﮐﺸﯿﺪه داﺷﺖ و ﺗﻪ ﻟﻬﺠﻪای زﻧﺠﺎﻧﯽ .ﺳﻪ ﺑﺎر او را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﯾﺪم .اﻣﺎ در هﻤﯿﻦ ﺳﻪ دﯾﺪار ﺑﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ او
در ﺣﻞ دﺷﻮاریهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮشآﯾﻨﺪ ﺑﻮد .در دﯾﺪار دوم و درﺳﺖ
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﺐ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ ،ﺗﺮاب ﻣﺮا ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﺷﻨﺎ ﮐﺮد :ﺟﻮاﻧﯽ
ً
ﺣﺪودا ﺳﯽﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺪام وﻟﯽ ﭼﺎﺑﮏ ﮐﻪ ﻣﻮهﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﯿﺘﻞهﺎ آراﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮرد
ﻇﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﻬﺮهی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﻮسدارش را ﻓﺮش ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﺸﻤﺎن
ﺳﯿﺎهﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮجهﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ،هﻤﻮاره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ آن ﺳﻮ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ ﺗﺎ دور و ﺑﺮ را ﺑﭙﺎﯾﺪ.
ﮐﺖ و ﺷﻠﻮاری اﺗﻮﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی روﺷﻦ .ﮐﻔﺶهﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﻔﺶهﺎی
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارههﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﮐﻒ آنهﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم
ﻧﯿﺎز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺮ ﻟﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﻣﻦ آﻣﺪ .آرام ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﺎز ﮐﺮد.
دﺷﻮاریهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺑﺮﺧﯽ از آنهﺎ را ﺑﺎز ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﮐﻤﺒﻮد اﻋﻀﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻬﺮان را ﺑﺎﯾﺪ هﻢرزﻣﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽهﺎ ُﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ
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دﯾﺪار ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﭼﻨﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻬﻢ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪِ .

ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ را داﺷﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻢ .او ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺮفهﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ زد ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از ﻣﺎ دور ﺷﺪ .از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﺎی ﻇﺎهﺮش ﻣﻦ او را در
هﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ،ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺑﯿﺘﻞ" ﯾﺎدﻣﯽ ﮐﺮدم .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪي ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاب )زﯾﻨﻞ( ﻋﻤﺮی
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه داﺷﺖ .در روز ﯾﺎزدهﻢ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ،١٣۵٠درﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر
ﺳﻮم ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺗﺮاب را ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ ،ﺳﺮ ﻗﺮار ﺑﺎ اﺣﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﭘﻠﯿﺲ درﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽاش ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدهﺪ.
ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎواک ﺑﯽدرﻧﮓ ﺗﺮاب را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ از او ﺑﻪ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ .او دﻻوراﻧﻪ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد و ﻟﺐ ﻧﮕﺸﻮد .ﭼﻨﺎن هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺣﺎﺷﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮﻣﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﺮاب ،ﻣﺴﻌﻮد ،ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﻦ ﺷﺪ.
"ﻣﺴﻌﻮد" ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ -هﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﻬﺪی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯽﮐﺮد ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺸﻬﺪی ﺧﻮدش را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﭼﻬﺮهی درﺷﺖ و ﭼﻬﺎرﮔﻮش داﺷﺖ؛ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻤﯽ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎه،ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن  ...ﮐﻔﺶهﺎی ﺳﯿﺎه و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﮐﺮده ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪ .در دﯾﺪارهﺎی ﻧﺨﺴﺖ "ﻣﺴﻌﻮد" را اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻮار و
ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ آهﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﺳﺨﻦ ﮐﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺨﻦهﺎﯾﺶ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﻢ در ﻣﺸﻬﺪ و ﭼﻨﺪوﭼﻮن آنهﺎ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪهام و ﯾﺎ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻧﺪهام از
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ ﻓﺸﺮدهای از ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ﺑﺮﺷﻤﺮدم .از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺰوه
اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﻀﺎد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،و ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎبهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد..
اﯾﻦ ﮐﻢﮔﻮﯾﯽهﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﺶ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ او اﻧﺴﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾﮑﯽ دو دﯾﺪار ﺑﺎ "ﻣﺴﻌﻮد" ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﻔﺘﻪ او ﺷﺪم و ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ هﻢ در ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﻤﺎﻧﻢ .در
آن زﻣﺎن ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوم و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺷﺐ را در ﺧﺎﻧﻪ هﻤﺴﺮم ﺳﺮ ﮐﻨﻢ .ﭼﺮاﮐﻪ
ای دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺎواک هﻢ از
ﻣﺴﺎﻓﺮتهﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ِ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪهﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ آن اداره ﮔﺰارش دهﻨﺪ .ﺑﺎ هﻢ ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﺮم
را ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﭼﺸﻢهﺎﯾﻢ را ﺑﺴﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺧﺎﻧﻪ او را ﺑﻪ
ذهﻦ ﻧﺴﭙﺎرم .دو ﺑﺎر ﺗﺎﮐﺴﯽ را ﻋﻮض ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪﯾﻢ .ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮم رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد و ﭘﺎﺳﯽ از
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ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻮری ﮐﻪ از ﺗﯿﺮهﺎی ﭼﺮاغﺑﺮق ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻨﮕﯽ و ﻧﻔﺲﮔﯿﺮی
ﮐﻮﭼﻪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﯿﺰ اﻧﺒﻮه ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺗﻮ در ﺗﻮ را .ﮔﻮﺋﯽ ﺧﺎﻧﻪهﺎ هﻢ را هﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ دﯾﺮهﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﻢ .ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎرهای "ﻣﺴﻌﻮد" در
ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ در ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ ﺑﻮد .او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻣﺪاد زود ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزد و ﺷﺐ هﻢ ﭘﺲ از ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪﯾﻢ .ﺟﻮاﻧﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺳﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺎ دﮔﻤﻪ ﺷﻠﻮارش را زود ﺑﺴﺖ و ﭘﺎ
ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻮی ادرار ﻣﯽداد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ راه ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:
اﺗﺎق ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪی ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر درب ورودی ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داره .ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪﮐﯽ ﻣﯽآد و ﮐﯽ ﻣﯽره .او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ
اﺗﺎق ﻣﻦ ﺑﺮﺳﻮن.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم روﺑﺮوی در ﺧﺎﻧﻪای اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎهﯽ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ درو دﯾﻮار ﻣﯽﺧﻮرد وﻟﯽ ﻣﻦ
هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻢ ﺳﺮم را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪارم".ﻣﺴﻌﻮد" ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺗﺎﻗﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد:
 ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﺪ را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪم و در را ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺗﻮ ﺧﻮدت را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺟﻠﻮی در اﺗﺎق ﻣﻦﺑﺮﺳﺎن.
ﺑﺎ ﺳﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮدم:
 ﺑﺎﺷﻪ.داﺧﻞ ﺷﺪم .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪی ﻗﻤﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ آن روزهﺎ از ﻓﯿﻠﻢهﺎی ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻮد،
ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ در اﺗﺎﻗﺶ رﺳﺎﻧﺪم .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺴﺖ ،ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺻﺪاﯾﺶ
ً
ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺪس زد زﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﻨﺠﺎهﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯽدرﻧﮓ وارد راهﺮو ﺷﺪ .ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮑﯽ ﺑﺎ هﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ در ﮔﻮﺷﻪای ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدم و در ﺗﯿﺮرس ﻗﻤﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺒﻮدم .ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻌﺪ
وارد اﺗﺎق ﺷﺪﯾﻢ .اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
"ﻣﺴﻌﻮد" ﺧﻮدش را ﺑﻪ اﺗﺎق رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب در را ﺑﺎز ﮐﺮد و هﺮ دو ِ

ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺧﻮرد ﻣﻼﻓﻪی ﺳﻔﯿﺪرﻧﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﭘﺮده ﭘﻨﺠﺮهی اﺗﺎق را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ درون اﺗﺎق از
ﺑﯿﺮون دﯾﺪه ﻧﺸﻮد .ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺘﺎبهﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد،
ﭘﺮهﯿﺰ ﮐﻨﻢ .اﺗﺎق ﺑﺎ ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهای ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﮔﻮﺷﻪای از اﺗﺎق ﺗﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﺸﺘﯽ ﮐﺎﻏﺬ و ﯾﮑﯽ دو ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب در ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮ اﺗﺎق روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎزﮔﻮی ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده را ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .دور از ﮐﺘﺎبهﺎ ﺑﺮ
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زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ دﯾﻮار دادم .ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻣﺴﻌﻮد هﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺗﻤﺎم روز
هﻤﻪی ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻧﻈﺎمآﺑﺎد و ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎی
راهﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ِ

ﻣﯿﺪان ﻓﻮزﯾﻪ و ﺷﻮش را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .در آن زﻣﺎن ﮐﺎﻓﻪهﺎ از ﻧﻈﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ
اﻣﻮن
ِ
ﭘﯿﺮ ِ
ﺟﺎهﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺖهﺎی دوﻧﻔﺮه ﺑﻮد  ...آﻣﻮزش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻢ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺳﻼﻣﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار

ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دل ﺑﺴﭙﺎرم .ﺟﺎهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪهﺎﯾﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دو در “در رو”
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎواﮐﯽهﺎ وارد ﮐﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از
در دﯾﮕﺮ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ .و ﯾﺎ ﮐﻮﭼﻪهﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻢ داد ﮐﻪ راههﺎی ﻓﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭘﺲ از آنهﻤﻪ ﭘﯿﺎدهروی ،ﺷﺐ دﯾﺮهﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺣﺘﯽ ﺣﺮﻓﯽ هﻢ زده ﻧﺸﺪ.
"ﻣﺴﻌﻮد" ﺟﺰوهای را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻦ هﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ داد
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدم .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺎل  ۵٠ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻧﻔﺠﺎری هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﭘﯿﺶﺗﺮهﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﺰوه را در ﻣﺸﻬﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻢ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم .هﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد ﺑﻮد و ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ دوازده ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻧﻤﺎزی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .هﯿﭻﮐﺪام ﻧﯿﺎزش را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺲ از آنهﻤﻪ راهﭙﯿﻤﺎﯾﯽ از
ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻦ روی ﯾﮏ ﭘﺘﻮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮاﺑﯿﺪم .ﺑﺎﻣﺪادان هﻤﭽﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ زود
از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪارﺷﺪﯾﻢ و ﺑﯿﺮون زدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﺎن اداﻣﻪ دهﯿﻢ.
روزهﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﻣﻦ هﻤﻮاره از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻗﻄﺎر و ﮔﺎهﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯽآﻣﺪم و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﯿﺰی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم ﺑﺎ "ﻣﺴﻌﻮد" ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ ﺑﻮد دو ﺗﺎ ﺳﻪ روزی را در ﺗﻬﺮان ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪم ،.در اﯾﻦ
روزهﺎ ﺳﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم .ﮐﺘﺎب
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم .ورزشهﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽرﺳﯿﺪم .و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺳﯿﻤﯿﻦ هﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادم ..ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﻌﻮد از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢﮐﻢ " ﺳﯿﻤﯿﻦ" را هﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻢ.
در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٣۵٠ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﻦ ﺳﯿﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم  .از آن ﭘﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏراﺳﺖ و ﺑﺪون ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻦ و
ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﻣﺎن را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
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ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ .در دوران اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖهﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﮔﺮدیهﺎ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﻌﻮد
ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنهﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ.
در ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺴﺖهﺎی آﻣﻮزﺷﯽ" ،،ﻣﺴﻌﻮد" از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روش ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد را آﻣﻮزش
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﺑﺰار ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮهﺮ و ﭘﺎکﮐﻦ وﯾﮋه
ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ هﺪف ﻣﺎ ﯾﮏ روز وﻗﺖ
ِ

ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﻨﺴﯿﻞ و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﺷﺐ ﺗﺎ اﻧﺪازهای اﺑﺰار روش ﺟﻌﻞ را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ
وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر را ﺑﻪ روز دﯾﮕﺮی ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﻓﺮدای آن روز ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ
ً
ﮔﻔﺖ ﻓﻌﻼ ﮐﺎر آﻣﻮزش ﺟﻞ اﺳﻨﺎد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺳﻌﯿﺪ" را ﮐﻪ ﻣﻦ هﻢ در
ﯾﮑﯽ از ﻗﺮارهﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ او را دﯾﺪه ﺑﻮدم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .آن ﻋﻀﻮ دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ٔ
"ﻣﺴﻌﻮد" ﻣﺮا ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺑﯿﺎﺑﻢ .او ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻮﭼﻪهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ " ﺳﻌﯿﺪ" رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد را
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻣﻦ ﺳﻪ روز از ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ او زﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﯾﮏ آن او را
دﯾﺪم ﮐﻪ از ﮐﯿﻮﺳﮏ ﺗﻠﻔﻦ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪ و در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ هﻢ زدن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﺷﺪ .ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﺗﻠﻔﻦ رﺳﺎﻧﺪم و از راه آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرهای ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﻤﺎره
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻌﯿﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم و هﻤﻪ آنهﺎ را ﺑﻪ "ﻣﺴﻌﻮد" دادم .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺗﻠﻔﻦﺧﺎﻧﻪ و آدرس ِ

درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدم .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ روز ﭘﯽدرﭘﯽ ﭘﺎس دادن
در ﺧﯿﺎﺑﺎن،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻮر اﻓﺘﺎدن در دام ﭘﻠﯿﺲ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽداد .هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ "ﻣﺴﻌﻮد"
دادم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنهﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و دﻧﺒﺎل اﯾﻦ را در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را
ﺑﺮای ﻧﯿﺎزهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺷﺘﻪ ّ
ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دهﺪ .او ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮان ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﺮاﺣﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ۵٠ﺧﺎﻧﻪای هﻢ
اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﻮ اﺟﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﻌﺪهﺎ
ای ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺴﺖهﺎ از آن ﺟﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﺴﺖ .ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺎد هﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻬﮕﺎه ﺑﺮ ِ

دوری ﻧﺪاﺷﺖ .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮوم .هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﻣﯽآﻣﺪم درهﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدم.
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ﻣﺎﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ
ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ ﮐﺎره رهﺎ ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد و ردﯾﺎﺑﯽ "ﺳﻌﯿﺪ " در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮهﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان،
ﻣﺴﻌﻮد در ﯾﮑﯽ از دﯾﺪارهﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﻢ:. آﯾﺎ ﺗﻮ اﻃﻼﻋﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ داری؟ ﭼﻮن ﻣﻦ هﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم و رﺷﺘﻪ ﻣﻦ هﻢ ﻧﯿﺴﺖ. آره ﻣﻦ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﯽدوﻧﻢ. ﭼﻪ ﻣﯽ د و ﻧﯽ؟او ﮐﺎﻏﺬی از ﺟﯿﺒﺶ در آورد ﮐﻪ در آن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺳﻪ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﭼﻨﺪ
ﺧﻂ ﺑﻪ هﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪم:
 اﯾﻦ ﺧﻂهﺎ ﭼﯿﻪ؟او ﺑﺎ ژﺳﺘﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
 اﯾﻦهﺎ ﻣﺪارهﺎ هﺴﺘﻨﺪ.ﻣﻦ ﮐﻤﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮورﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺧﻂ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﻤﺐ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﺑﯽﮔﻤﺎن او ﯾﮏ ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪم:
ﻧﻪ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ. ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ!؟ ﻣﻨﮑﻪ هﯿﭻ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ و ﺗﻮ هﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻪ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی وﺳﺎﯾﻞ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم .ﺳﺮاﻧﺠﺎم آدرس ﻓﺮوﺷﮕﺎهﯽ در ﻣﯿﺪان ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ را ﮐﻪ اﺑﺰار ﮐﺎرﮔﺎه
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .وارد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﺪﯾﻢ.
 ﺑﻠﻪ! ،آﻗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﯾﻦ؟ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ.دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .هﺮ دو ﺑﻪ هﻢ ﻧﮕﺎه
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ او ِ

ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺟﺎ درﯾﺎﻓﺘﻢ آ و هﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﻦ هﻨﻮز ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ
ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ! رو ﺑﻪ "ﻣﺴﻌﻮد" ﮐﺮدم:
 ﭼﮑﺶ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ ،اﻧﺒﺮ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ و از هﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰهﺎ ...ﻣﺴﻌﻮد هﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﺎن ﺳﺮ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﮔﻮاهﯽ ﮐﺮد.
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 آﻗﺎ ،ﭼﮑﺶ؟! ﭼﻪ اﻧﺪازه و ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ هﻤﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورم.ﻓﺮوﺷﻨﺪه د ر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد اداﻣﻪ داد:
 ﺑﺒﯿﻦ آﻗﺎﺟﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯽ ﭼﮑﺶ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدهﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﻦ ﮐﺪاﻣﺸﺎن را ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻦ.ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺷﮕﻔﺖزده ﺑﻪ هﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﯽ را
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ از درﻧﮕﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺑﺮای ﮐﺎرهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ .راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاهﯿﺪ ﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮ هﺴﺘﯿﻢ و دارﯾﻢ دوره آﻣﻮزﺷﯽً
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰهﺎ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﮐﻮﭼﮑﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ دﻗﯿﻘﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .اﺳﺘﺎدﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد ﻋﯿﻨﮑﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎری اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ه ﺑﻮد ،ﺟﻠﻮ آﻣﺪ:
 ﻣﻦ ﺧﻮدم آﻣﻮزﮔﺎر ﮐﺎرﮔﺎه هﺴﺘﻢ .ﻣﯿﺪوﻧﻢ اﯾﻦ آﻗﺎ ﯾﻮن ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ.ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺮد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺎر را ﯾﻚ ﺑﻪ ﯾﻚ ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﻓﺮوﺷﻨﺪه هﻢ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا
دﺳﺘﻮرهﺎی او را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیهﺎی ﮐﺎر ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،روی
ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﺬاﺷﺖ .از ﻣﺮد ﻋﯿﻨﮑﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﭼﯿﺰهﺎی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
هﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻢ و از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﯿﺮون زدﯾﻢ .ﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺳﺎواك از ﻓﺮوﺷﮕﺎههﺎی ﮐﻮد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺋﻞ ﮐﺎرﮔﺎهﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮك را ﺑﻪ
آن اداره ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ را داد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ردﯾﺎﺑﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻓﺮدای آن روز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﺳﺎﻋﺖهﺎی ﺟﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﻤﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺎﻋﺖهﺎی ﺑﻐﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﺴﺎزﯾﻢ .در اﯾﻦ
ﮔﻮﺷﺖ آدﻣﯿﺰاد اﯾﻨﺠﺎ هﺴﺖ.
ﺷﯿﺮ ﻣﺮغ ﺗﺎ
ِ
ﻣﯿﺪان هﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدی .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ِ

دور ﻣﯿﺪان ،دﮐﻪهﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﭼﺮخداری وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰهﺎی
اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻐﺎزههﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،در ِ

ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .از ﻧﻮارهﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﭘﺮﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﻋﺖهﺎی ﻗﻼﺑﯽ ،دﺳﺘﮕﺎههﺎی
ﺿﺒﻂﺻﻮت ،ﺑﻠﻨﺪﮔﻮهﺎ ،ﮐﻔﺶ ،ﭘﯿﺮاهﻦ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آهﺴﺘﻪ از ﮐﻨﺎر ﺑﺴﺎطهﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖﻓﺮوشهﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ هﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ را دارد و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ آن
ﺎرک ﺳﺎﻋﺖ ﺳﯿﺘﯽزن ﺑﻮد و ﺻﺪ ﺗﻮﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﻣ ِ

ﻧﮕﺎهﺶ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ راه ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖﻓﺮوﺷﯽ اداﻣﻪ دادﯾﻢ .او هﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد،
ﭘﻨﺠﺎه ،ﺗﻮ ﻣﻦ ،ﺑﯿﺴﺖ ،ﺗﻮﻣﻦ ،ﺑﯿﺎ ،ﺳﻪ ﺗﻮﻣﺎن .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ .ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر ﮔﻮل اﯾﻦهﺎ را
٥٤
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ارزش ﮐﻤﯽ
ﺧﻮرده ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ ًﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦهﺎ ّدروغ ﻧﻤﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ .ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ِ
ﺧﺮﯾﺪم ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻗﻼﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ
زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟﺖ را ﭘﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ؛ هﺮ دو ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ و هﻤﭽﻨﺎن ﮔﺎم زﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺳﺎﻋﺖﻓﺮوﺷﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺸﺖ ﻣﯽزدﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺎزههﺎی ﺳﺎﻋﺖﻓﺮوﺷﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻣﺎ
ﺳﺎﻋﺖ وﯾﮋه ﭘﻬﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺷﺪ از اﯾﻨﺠﺎهﺎ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮد .وارد ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﮐﻮﭼﮏ
ﺷﺪﯾﻢ .ﯾﮏ آﻗﺎ ﺑﺎ ﮐﻼه ﺷﺎﭘﻮ ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮاهﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻘﻪاش زرد ﺷﺪه ﺑﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺳﺮ ارزش ﺳﺎﻋﺖ ﭼﺎﻧﻪ ﻣﯽزد .ﺳﺮ وﺿﻌﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﺳﯽوﭘﻨﺞ ،ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺎ ورود ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﺎﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ:
 ﭼﯽﻣﯿﺨﻮاﯾﻦ آﻗﺎ؟ﻣﺎ ﺳﻼم ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:
 آﻗﺎ ﻣﺎ از آن ﺳﺎﻋﺖهﺎی ﺗﻮﺟﯿﺒﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ.ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻧﮕﺎر ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪارش را از دﺳﺖ ﺑﺪهﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪار
ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﮔﻔﺖ:
 ﻧﺨﯿﺮ آﻗﺎ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ اوﻧﺠﻮر ﺳﺎﻋﺘﺎ را ﺧﯿﻠﯽوﻗﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺮﯾﺪ اون ﻣﻐﺎزه ﺑﻐﻠﯽ ،اونداره.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد .ﻣﺎ هﻢ از ﻣﻐﺎزه زدﯾﻢ ﺑﯿﺮون و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻐﺎزه
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﯾﺎ
ﺑﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻬﺎر ﻣﻐﺎزه دورﺗﺮ ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﻐﺎزه ِ
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﺎﻋﺖﻓﺮوش ﻣﺮدی ﻣﯿﺎنﺳﺎل ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ هﻢ ﺑﺘﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻐﻠﯿﺶ هﻢ از ﺟﯿﺒﺶ ﺑﻪ دﮐﻤﻪ ﺟﻠﯿﻘﻪ آوﯾﺰان ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ذرهﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏﭼﺸﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
زﻧﺠﯿﺮ
ِ

ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺮاﺑﯽ را درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ورود ﻣﺎ ذرهﺑﯿﻦ را از ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ
ﺑﻮد و اﻧﮕﺎر داﺷﺖ
ِ

ﻟﺤﻦ ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪای رو ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺎ:

 ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ هﺴﺘﻢ ،آﻗﺎﯾﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ؟ﻣﺴﻌﻮد هﻢ ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﺳﻼم آﻗﺎ ،ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻐﻠﯽ دارﯾﺪ؟
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 ﺑﻠﻪ دارﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روزهﺎ ﮐﺴﯽ اﯾﻦهﺎ را ﻧﻤﯽﺧﻮاهﺪ ،ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دم دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارم .ﯾﮏﻟﺤﻈﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎی ﭘﺴﺘﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮده از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪ رﻓﺖ و
ﯾﮏ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻐﻠﯽ آورد.
 ﻣﻨﻈﻮرﺗﻮن اﯾﻦﺟﻮر ﺳﺎﻋﺘﻪ؟دوﺗﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ:
 ﺑﻠﻪ آﻗﺎ ،ﺧﻮدﺷﻪ.ﺳﭙﺲ اﻓﺰودم:
ً
 ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ آﻗﺎ ﻟﻄﻔﺎ هﺮﭼﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖهﺎ دارﯾﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺒﻨﺪش ﻏﺒﺎر را از روی ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻨﻬﻢ اﯾﻦﺟﻮر ﺳﺎﻋﺖهﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم ،آﺳﻮن ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻮﻧﺪش .وﻟﯽﭼﺮا و ﺑﺮای ﭼﻪ هﻤﻪ راﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ!؟
ﻣﻦ ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ:
 آﻗﺎ ﻣﺎ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﺪهاﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .اﯾﻦهﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮهﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ .آنهﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖهﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و از ﺳﺎﻋﺖهﺎی ﻣﭽﯽ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﻣﺴﻌﻮد هﻢ در ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻢ اﯾﻨﺠﺎ آﻗﺎ ،دارﯾﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.ﻓﺮوﺷﻨﺪه رو ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮد:
 از ﻟﻬﺠﻪﺗﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪم .ﻣﺎل ﺧﺮاﺳﻮن هﺴﺘﯿﻦ ،ﻧﻪ؟ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:
 ﺑﻠﻪ آﻗﺎ.ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻪ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺖ ﺟﯿﺒﯽ از او ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ و از ﻣﻐﺎزه ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ .روز دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ دوﺑﺎره "ﻣﺴﻌﻮد" ﮐﺎر را در هﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﺎز داﺷﺖ.
 -ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارهﺎ و ﺗﺎﯾﻤﺮهﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟
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ً
 ﻓﻌﻼ هﯿﭽﯽ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻨﺎر .ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﺑﻪ هﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺷﺪهﯾﮏ ﻋﻀﻮ زن ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﯿﻢ.

١٥

ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪم ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺜﻞاﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﮕﺮﺷﺶ ﺑﻪ ازدواج و
ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی زﻧﺎن ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 راﺳﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺎن ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ازدواج ﮐﺮدم ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﻪ رواﺑﻄﺶ را ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻦً
ﺑﺮﯾﺪ ،رهﺒﺮی ﻋﻤﻼ ﻣﺮا از ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻧﺒﺎل زن ﻣﯿﮕﺮده!؟
 ﺣﺎﻻ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﻪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﺎ ازدواج ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﮏ زﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﺧﻮدش اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﺧﻮب ﺗﻮ ﺧﻮدت ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﻧﻪ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﺣﺎﻻ ﭼﻮن ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪهام اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارم.ﮐﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم:
ﮔﻤﺎن زﯾﺎد ،ﻗﺒﻮل
 ﯾﮏ ﺳﻤﭙﺎت دارم ﮐﻪ ﻣﺬهﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ آدم روﺷﻨﻔﮑﺮﯾﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ِﮐﻨﻪ.

 هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه.ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ  ١٣۵٠ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ داﻧﺸﮑﺪه را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪم و ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪهﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺧﻮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﺰﯾﻨﻢ .ﻣﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدم .اﯾﻦ ﺑﺮای
آن ﺑﻮد ﮐﻪ هﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد و ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ از زﯾﺮ ﺑﺎر ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ در ﺑﺮوم.
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ﺳﺎلهﺎ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم و روﯾﺪادهﺎ را در ﮐﻨﺎر هﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ رهﺒﺮی

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ هﻤﻮاره ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزهﺎی ﻏﺮﯾﺰی و ﺷﺨﺼﯿﺶ ،آن ﻧﯿﺎزهﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﺮواﯾﯽهﺎی رهﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺪنهﺎی زﻧﺎن ﻋﻀﻮ در دهﻪ
ٔ
ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﮕﺮدهﺎی رهﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺪﺋﻮﻟﮋﯾﮑﯽ و ﻧﯿﺰ
رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ آﻗﺎی رﺟﻮی رهﺒﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ اﻓﺮاد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺷﺮف ﻣﻮهﺎ
را رﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ارﺗﺶ ﭘﯿﺮ ,ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
روزهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل و آﻏﺎز ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی ﺑﻮد و ﮐﻼسهﺎ ﺗﻖ و ﻟﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ از
دو هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮروز از ﺑﺨﺶ رواﻧﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زﻧﺪان ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﺑﻮد
در رﻓﺘﻢ .اﯾﻦ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪﺧﺎﻧﻪ از آن ﺷﻬﺮداری ﺑﻮد و ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﺑﯽﮐﺲ را در آﻧﺠﺎ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن دو هﻔﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه
در ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﻚ ﻣﺎهﯽ آﻣﻮزش
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪﺳﻮی اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮدارم .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ و
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪای ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻢ ﮐﻪ هﯿﭻ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﻣﺎ ﭼﻮن دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻮد ،راه
ﻋﻀﻮ زن ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺸﻬﺪ راه اﻓﺘﺎدم .ﻓﺮدا ِی
ﮔﺮﯾﺰی از آن ﻧﺒﻮد ﭘﺲ از ﻇﻬﺮ آن روز ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ِ
آن روز از ﺗﻠﻔﻦ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺎه رﺿﺎی ﻣﺸﻬﺪ زﻧﮓ زدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ "ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ" را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .او
هﻤﺎن زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺮوم ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮهﺎ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻦ در رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ را ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدم ،دﯾﮕﺮ دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ را
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .او ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻦ از ﺗﻠﻔﻦ
ِ
هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ:.
 ﻧﯿﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺎری دارم .ﻣﯽ ﺷﻪ ﺑﯿﺮون هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ؟درﻧﮕﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﻃﻮری ﺷﺪه؟ ﻧﻪ ،ﻧﮕﺮان ﻧﺸﻮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم ﺳﺎﻋﺖ دو ﮐﺎرم ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮ ﻧﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺗﻮ را در ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ.ﺑﺎ او در ﺧﯿﺎﺑﺎن ارگ ،روﺑﻪ روی ﺳﯿﻨﻤﺎ رادﯾﻮ ﺳﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻢ .آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد و از
ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر آ و را
ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﻪ دور .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎهﺎ و ﺑﻮﺗﯿﮏهﺎ در آن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪِ .

آﻧﺠﺎ دﯾﺪم .هﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﺘﻮی ﻗﻬﻮه رﻧﮕﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺷﺎلﮔﺮدن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﻬﺮه و
ﮔﺮدﻧﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .او هﻤﯿﺸﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺳﺎده ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و هﺮﮔﺰ آراﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎن
ﺳﯿﺎه ﺑﺎداﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪهﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاش ،رویهﻢرﻓﺘﻪ ﺑﻪ او ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.

آن روز ﭼﻬﺮهای ﻧﮕﺮان داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﭼﯿﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ؟٥٨

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺑﺎد ﺳﺮد ﺑﻪ ﺳﺮ و ﭼﻬﺮهاش ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﻮهﺎﯾﺶ را هﻤﭽﻮن ﯾﺎل ﻣﺎدﯾﺎن وﺣﺸﯽ ﺑﺮ روی ﮔﺮدن و
ﭼﻬﺮهاش ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﺮد.
 ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم. ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ از ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻔﺘﻢ: "ﻧﯿﻠﻮ" ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط دارم .ﻣﻨﻈﻮرم ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.او هﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺶ آﻣﯿﺰش را از ﻣﻦ ﺑﺮﻧﻤﯽداﺷﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻦ اداﻣﻪ ﺑﺪهﻢ .ﮔﺎمهﺎ
آهﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻨﺖ رﺳﯿﺪﯾﻢ .آن زﻣﺎن آﻧﺠﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻨﮓ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ارگ
را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽداد .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اداﻣﻪ دهﻢ .درﻧﮓ ﮐﺮدم و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺗﺎ واﮐﻨﺶ
او را ﺑﺒﯿﻨﻢ.
 ﺧﻮب ﭼﺮا اﯾﻦ را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬاری؟ آنهﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. ﻣﻦ!؟ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ هﺴﺘﻢ؟ ﻣﻨﻈﻮرم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ زن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺮوه زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﭼﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ و آنهﺎ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶاﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ زن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮ در ﻧﻈﺮم آﻣﺪی .ﻣﻦ هﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎهﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت
اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻮدهام ،ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖهﺎ ﮐﺘﺎبهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ .ﺑﺮای هﻤﯿﻦ ﺳﺮاغ
ﺗﻮ آﻣﺪم.
 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪه .ﻣﻦ هﻨﻮز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪهام. ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ اﮔﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ازدواج ﮐﻨﯽ. ﺗﻮ!؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ!؟ ﻧﻪ ،ﻣﻦ ازدواج ﮐﺮدهام.ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﺮﯾﺪ:
 ﺗﻮ؟ ﺗﻮ ازدواج ﮐﺮدی؟ ﮐﯽ؟ ﺑﺎ ﮐﯽ؟ ﺗﻮ ﮐﻪ هﻤﯿﺸﻪ دﺷﻤﻦ ازدواج ﺑﻮدی؟ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ هﺮ وﻗﺖاز زن و زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاری و ﭼﯿﺰهﺎی دﯾﮕﺮی
در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮات اهﻤﯿﺖ داره .هﯿﭻ وﻗﺖ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺻﺤﺒﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره را هﻢ ﻧﻤﯽدادی .ﺑﺮاﯾﻢ
ﻋﺠﯿﺒﻪ ،ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﭼﺸﻢهﺎﯾﺶ ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺷﺪ .ﻟﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺳﺮم را ﺑﺎ ﺷﺮم ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .هﯿﭻﮔﺎه ﮔﻤﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ را ﻧﻤﯽﺑﺮدم .ﺳﺨﺖ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻨﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖهﺎﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﺷﺎﻧﻪهﺎﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و رو ﺑﻪ روﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎد:
 ﯾﮏ ﺳﺆال دارم.ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺮﺳﺸﺶ ﺷﺪم
 ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﺗﻮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﯽ .ﻣﻦ هﯿﭻﮔﺎه اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺎرهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽرود ﻋﺎﺷﻖﺑﺸﻮد و ﯾﺎ ازدواج ﮐﻨﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن و ازدواج ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻢ .ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮی اﺳﺖ .وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ .در واﻗﻊ ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﻣﻦ آنﭼﻨﺎن
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮا ﺑﯽ ﺗﺎب ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪم ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ،
ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎن دادم .آره ﺿﻌﻒ ﻧﺸﻮن دادم .ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ،راﺳﺘﺶ رو ﺑﺨﻮای ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﭼﯽ ﺷﺪ،
هﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم درﯾﭽﻪ دﻟﻢ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ روی زﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدم.
 وﻟﯽ ﺗﻮ هﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ آدم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. آره ،هﻨﻮز هﻢ اﻋﺘﻘﺎد دارم وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﺸﻮن دادم. ﭼﻄﻮر ﺷﺪ؟ وﻟﯽ ﻣﻦ هﺮﮔﺰ ﺗﻮ را ﺑﺎ هﯿﭻ دﺧﺘﺮی ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم. درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﻌﻨﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﺎ آ و ازدواج ﮐﻨﻢوﮔﺮﻧﻪ هﺰار ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ ﺑﻪ اون ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ.
 -ﺣﺎﻻ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ هﯿﭻﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﻧﯿﻮﻣﺪی .وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻨﻮ ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﻣﺴﺌﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم هﺴﺘﻢ ﻧﻪ آن ﭼﺎﺧﻮ ١٦ﯾﺎ ﺑﻘﺎل ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻣﻨﺴﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺎل
هﻤﺴﺎﯾﻪهﺎ و ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ.
درﻧﮕﯽ ﮐﺮد:
 ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ دﯾﺮ ﺷﺪه .ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ
١٦ﻣﺴﺘﺮاح ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻦ
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
 دوﺳﺘﺶ داری؟ آره!ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ اداﻣﻪ دادﯾﻢ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻣﯽ آهﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻏﻠﯿﻆ
ﺗﻬﺮاﻧﯽاش ﮔﻔﺖ:
ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﺑﻮد .ﻏﺮورم از ﻋﺸﻘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮای هﻤﯿﻦ هﻢ ﺑﺎﺧﺘﻢ .آره ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺘﻢ.
ِ -

اداﻣﻪ داد:

درون ﺳﯿﻨﻪام ﺧﻔﺶ ﮐﺮدم.
 -ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ ،هﻤﭽﻮن رازی در ِ

اﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺣﺮف ﻣﯽزد ،.ﻧﮕﺎهﺶ ﺑﻪ روﺑﺮو دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﺑﻪ دوردﺳﺖهﺎی

ﺧﺎﻃﺮههﺎﯾﺶ ﻧﻘﺐ ﻣﯽزد .ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮ ه اﺷﮏ از درون ﺳﺎﻏﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﺑﺮ روی
ﮔﻮﻧﻪهﺎی ﺳﺮخ ﺳﯿﻠﯽ ﺧﺮدهاش از ﺳﻮزش ﺑﺎد ﻟﻐﺰﯾﺪ .هﻤﭽﻨﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدم .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ
اﺑﻄﻪ ﻣﺎ هﻤﯿﺸﻪ ﮐﻮﺗﺎه و ﺟﺪی
واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن دهﻢ .هﺮﮔﺰ اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ر ِ
ِ

وارد ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﯾﻢ .دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺧﻮدش زﯾﺮ
ﺑﻮد .هﯿﭻﮔﺎه ِ

ﻟﺐ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد:

 ﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ آه ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻏﺮور.و ﭘﺲﺧﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
 ﺣﺎﻻ ﺗﻮ آﻣﺪهای و ﻣﺮا ﺑﺮای ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪهام و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﯿﺴﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ!؟هﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .،ﺟﻮ ﮔﻔﺘﮕﻮ آن اﻧﺪازه ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ واژههﺎ از دهﺎﻧﻢ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻣﻦ و ﺗﺘﻪﭘﺘﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم .ﺑﺪﺟﻮری ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدم .واژههﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ هﺮ دو ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ هﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
دو ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ هﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﮐﺘﺎب ﺑﻪ هﻢ ﻣﯽدادﯾﻢ ،ﮐﺘﺎبهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎبهﺎی ﺑﺮﺷﺖ و ﺣﺘﯽ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺷﻨﻪ آهﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐﯽ.
ﺧﺒﺮهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ردوﺑﺪل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .وﻟﯽ هﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رخ ﻧﺪاده ﺑﻮد .هﻮا ﺗﺎرﯾﮏ
ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﻮز ﺳﺮﻣﺎ ﮔﻮشهﺎﯾﻤﺎن را ﺳﺮخ ﮐﺮده ﺑﻮد .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ .آرزو ﻣﯽﮐﺮدم هﺮﮔﺰ
ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدم و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﺦ و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ را ﺑﺎ او ﻧﻤﯽداﺷﺘﻢ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و
ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
 ﮐﯽ و ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ آﻗﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ؟٦١
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 ﻣﻄﻤﺌﻦ هﺴﺘﯽ؟ آره ،دﯾﮕﻪ هﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﮐﯽ و ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﻪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪوﻧﯽ ﮐﻪ او ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺖ و هﺮ آن ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺑﺮای هﺮدوی ﺷﻤﺎ هﺴﺖ. ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .آن دﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و هﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺪی.درﻧﮕﯽ ﮐﺮد ،آﻧﮕﺎه ﭼﻬﺮهاش را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﻦ زهﺮﺧﻨﺪ دردﻧﺎک را در ﺳﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﻧﻔﺲ ﺑﻠﻨﺪی از ژرﻓﺎی ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺸﯿﺪ:
 ﻧﻪ اﯾﺮج ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر و ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻣﯽﮐﻨﻢ.ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
دوﺑﺎره هﺮ دو ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﯾﻢ .ﻟﺨﺘﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،وﻟﯽ از ِ
ﭼﻬﺮه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﻧﮕﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﭽﻪهﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮑﺸﺎن ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ
ِ
دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ رازی را از هﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﮑﻮت را

ﺑﺸﮑﻨﻢ .ﺑﻪآراﻣﯽ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد از دور دﺳﺖهﺎی ﺳﯿﻨﻪام ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 ﻣﯽ ﺗﻮ ﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮی؟ آره!ﺳﭙﺲ آهﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
 ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﻪ ،هﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺮم .ﭘﺪر و ﻣﺎدرم آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﭘﺪرم در اداره راهآهﻦ ﺗﻬﺮان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻪ ،ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن ﺑﻠﯿﺖ هﻢ آﺳﻮﻧﻪ .ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاهﻢ آنهﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮم.
رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدی؟ ﻓﺮدا. ﻣﻦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ راه ﻣﯿﻔﺘﻢ و ﺗﻮ را ﺟﻤﻌﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ زود اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪهﻢ و در ﺑﺮوم .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ وﺿﻊ را اداﻣﻪ ﺑﺪهﻢ ،ﺑﺎ
ﺷﺘﺎب ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺑﺎﺷﻪ .ﻣﻦ ﺗﻮ را در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاهﻢ دﯾﺪ. راﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﮕﻢ؟ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﻢ؟ ﺣﺮف ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ؟٦٢
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 ﻧﻪ ،هﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﻪﮔﻮﺋﯽ .ﺗﻨﻬﺎ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و او ﺧﻮدش ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﺸﺮﯾﺢً
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .او ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎلزﯾﺎد از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا هﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ازدواج ﮐﻨﯽ .ﺗﺎ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻃﺒﯿﻌﯽﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ،راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاهﯽ ﺧﻮدم هﻢ درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦهﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدش در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬاری ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ.
 ازدواج! ازدواج!ﺑﺎ ﭘﻮزﺧﻨﺪی رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد:
 ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻨﻢ؟از اﯾﻦ ﮐﺎرم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﺑﻮدم .ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺑﻪ ﺳﺮم ﺑﻪ ﮐﻮﺑﻢ .ﻣﺪام ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮدم ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪم .ﭼﺮا ﭘﯿﺶ از اﯾﻦهﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت او را
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدم؟ اﻣﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ.
اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽآﻣﺪم و هﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺣﺮفهﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ردوﺑﺪل ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻨﻢ!؟ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﻪ دهﻢ .ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻔﻪای ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻋﺰﯾﺰ ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪزور داری ﺑﺎ ﯾﮑﯽازدواج ﻣﯽﮐﻨﯽ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺸﯽ و ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮی .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ
ً
دﺷﻮاره هﻤﯿﻦﺟﺎ ﻗﻀﯿﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﺻﻼ ﺑﯿﺎ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎور ﮐﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮ را ﺧﻮب درک ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﮐﻤﯽ درﻧﮓ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ هﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮد
ﺑﺎ ﺻﺪای اﺳﺘﻮاری ﮔﻔﺖ:
 ﺗﻮ را در اﯾﺴﺘﮕﺎه راهآهﻦ ﺗﻬﺮان ﺧﻮاهﻢ دﯾﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮ ﻧﯽ ﺳﺎﻋﺖ ورود ﻗﻄﺎر را از ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎتراهآهﻦ ﺑﭙﺮﺳﯽ.
ﺳﭙﺲ آدرس ﯾﮏ ﮐﯿﻮﺳﮏ را در اﯾﺴﺘﮕﺎه راهآهﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮔﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ
در آﻧﺠﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم .و ﯾﮏراﺳﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﯽ رﻓﺘﻢ .از ﺷﺪت ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ
ﺳﺮم زقزق درد ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﻮز ﺳﺮﻣﺎ را ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﺮدم .ﮐﻼﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ ﻧﯿﻠﻮ ﺻﺪاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ارج
زﯾﺎدی ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽدﯾﺪم ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺷﺎﯾﺪ
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ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان ﺑﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی
داﺷﺖ ،هﻤﯿﺸﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد
وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﻓﺮدای آن روز ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و "ﻣﺴﻌﻮد" را در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻗﺮار دادم .روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎه راهآهﻦ رﻓﺘﻢ .وﻟﯽ دﻟﻢ ﺷﻮر ﻣﯽزد ،آرزو ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ او ﻧﯿﺎﯾﺪ .وﻟﯽ … "ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ" آﻣﺪه ﺑﻮد .او
را هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در اﯾﺴﺘﮕﺎه راهآهﻦ دﯾﺪم .ﺑﺎ هﻢ ﮐﻤﯽ راه رﻓﺘﯿﻢ .واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ هﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻋﺎدی اﺳﺖ ،اﻧﮕﺎر آن ﮔﻔﺘﮕﻮ در آن روز ﻣﯿﺎن ﻣﺎ هﺮﮔﺰ روی ﻧﺪاده ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺮارﮔﺎه راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ً
ﮐﺎخ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﻦ دو ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ "ﻣﺴﻌﻮد" ﻗﺮار داﺷﺘﻢ .ﺑﻪ ﻧﯿﻠﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ
دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮐﻤﯽ هﻢ ﺷﯿﮏ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﺪ" .ﻣﺴﻌﻮد" را آﻧﺠﺎ دﯾﺪﯾﻢ و ﺑﺎ هﻢ ﺳﻪ
هﺎی ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ آنهﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارم ﺗﺎ
ﻧﻔﺮی راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .در راه "ﻣﺴﻌﻮد" ﭘﺮﺳﺶ ِ

از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ زﯾﺎد در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﻢ از آنهﺎ ﺟﺪا ﺷﺪم.

ﺳﺮ ﻗﺮار دﯾﺪم ﮔﻮﺋﯽ هﯿﭻ روﯾﺪادی رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ:.
ﻓﺮدای آن روز هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ "ﻣﺴﻌﻮد" را ِ
 -ﭼﻪ ﺷﺪ؟

 ﭼﯽ؟ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪ؟ً
 اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻓﻌﻼ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.ﺧﻮن ﺑﺪﻧﻢ در ﺳﺮم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪم ﺣﺲ ﮐﺮدم هﻤﻪ ِ
ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﺧﺸﻤﻢ را ﻓﺮو ﺧﺮدهام ﮔﻔﺘﻢ:

 ﭼﯽ؟ اﯾﻦ زن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه از زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮕﺬرد ،ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد و ﺑﻪﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،و ﻣﻦ هﻢ اﯾﻦ هﻤﻪ راه رﻓﺘﻢ ،اﯾﻦهﻤﻪ وﻗﺖ روش ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮدم را ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ آﺷﮑﺎر ﮐﺮدم ،از هﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری زدم ﮐﻪ ﺧﻮدم درﺑﺎرهاش
ﭘﺮﺳﺶ دارم ،ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯽ هﯿﭽﯽ!؟ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦهﺎ هﻤﻪ ﮐﺸﮏ ﺑﻮد!؟
ﺷﺎﻧﻪهﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
ً
 -ﻓﻌﻼ ﮐﺎرهﺎی دﯾﮕﺮی در ﭘﯿﺸﻪ.
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ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ
ً
ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ اوﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻢ ،ﺣﺘﻤﺎ ﭼﯿﺰهﺎی
ﻣﻬﻢﺗﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی!؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ً
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ وﺟﻮدش ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻧﻪ.دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻢ از ﮐﻮره درﻣﯽآﻣﺪم ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ .هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﮔﻔﺘﻢ:
 ﻧﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ!؟ اﯾﻦ زن اﯾﻦ هﻤﻪ راه را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ آﻣﺪه .ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﺑﺸﻪ.ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ دوﺑﺎره ﺷﺎﻧﻪاش را ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺖ:
 ﺧﻮدت ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ.دﺳﺖ ﮐﻢ از او ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮐﺮدی و ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
 ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻢ .وﻟﯽ ﻣﺮد ﺣﺴﺎﺑﯽ ًِ
دﻻﯾﻠﯽ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ وﺟﻮدش ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ "ﻣﺴﻌﻮد" ﺑﺴﯿﺎر دﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪم .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﭼﻮن او ﮐﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و هﻤﻪ ﭼﯿﺰش را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻖ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را دارد!
وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر او دﯾﮕﺮ زﯾﺎده از اﻧﺪازه از ﺳﺮ ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ و ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﮕﯽ ﺑﻮد .آن روز از ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ
دﻟﮕﯿﺮی ﺟﺪا ﺷﺪم .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﭼﯿﺰی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد ،وﻟﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم
ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺶ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ زﯾﺎده ﺧﺮدهﺑﯿﻦ هﺴﺘﻢ .او ﺳﺮش ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ
روی دوﺷﺶ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺳﺖ ،دﺷﻮاریهﺎی ﺑﺰرگ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ِ

ﺑﻪ هﻤﻪ ﮐﺎرهﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮدﺑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ دوﺑﺎره اﯾﻦ
ﺑﻪهﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ ﮐﺎری دﯾﺪه ﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﺎ او ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺟﺪی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮدم را
دﻟﺪاری دادم و هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻗﺮار ﺑﻪ دﯾﺪارش ﻣﯽرﻓﺘﻢ.
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ﻣﺎﺟﺮای دزدﯾﺪن ﭼﻨﮕﺎل
دو ﺳﻪ روزی ﮔﺬﺷﺖ ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ "ﻣﺴﻌﻮد" از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی را
ﺑﺪزدم .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ آن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرهﺎی ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﯽ را در هﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎدره وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺣﯿﻦ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و
ِ

ﻋﻤﻞ دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ "ﻣﺴﻌﻮد" از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺮوم و

ای اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎزه و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﯾﮏﭼﯿﺰی را از آﻧﺠﺎ ﺑﺪزدم .از اﯾﻦ رو ﯾﮏ روز ﺧﻮدم را ﺑﺮ ِ
روز ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدم ،ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوم
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ آﻣﺎده ﮐﺮدم .هﯿﭻ ﯾﺎدم ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ِ

ﯾﺎ ﻧﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺟﻨﮕﯿﺪم .وﻟﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ راه اﻓﺘﺎدم .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ وارد ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﯽدادم .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪﺳﻮی
ِ

ﺷﻮم ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از روﺑﺮوی درب آن ﮔﺬﺷﺘﻢ .ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﻪ درون رﻓﺘﻦ ﺑﺮای دزدی را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .از واژه و

ﮐﺎر و هﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دزدی ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺪم ﻣﯽآﻣﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖهﺎی
ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻔﺘﺎرهﺎ رﻓﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه دﺳﺖهﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻟﻮده ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ دزدی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ آن ﺧﻮی و ﺳﺮﺷﺖهﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ
ﮐﻪ در هﻨﮕﺎم رﺑﻮدن و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﯾﺎ ﻣﺼﺎدره ﮐﺮدن رژﯾﻢ در آدم ،ﺑﻪوﯾﮋه ﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﺮدﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن هﻢ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﯽارزشﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰهﺎ را ﺑﺮدارم ﮐﻪ ارزش ﻣﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯾﺎ آن را ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻟﺒﺎس اﺗﻮﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدم .درﺳﺖ ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﮔﻤﺎن
ﮐﻨﻢ ﺣﺘﯽ ﮐﺮاوات هﻢ زده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺪﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻢ .ﯾﮏ ﻧﮕﻬﺒﺎن دم در و
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ در هﺮ ﻃﺒﻘﻪای ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺑﻪزودی درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در هﻤﻪ ﺟﺎ
دورﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از هﻤﯿﻦ روی ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ هﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت را زﯾﺮ و رو ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم .داﺷﺘﻢ از ﮐﻨﺎر وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻢ .ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻣﯿﺎنﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪ و آدرس ﯾﮏ ﮐﺎﻻﯾﯽ را از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﺘﺐ و ﺷﻠﻮارم ﺑﺴﯿﺎر رﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪار
ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻨﺠﺎ هﺴﺘﻢ .از او ﭘﻮزش ﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدم هﻢ ﯾﮏ
ﺧﺮﯾﺪار هﺴﺘﻢ .دﻟﻢ از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ دزدی ﭘﺮﺷﺘﺎب ﻣﯽزد و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ از
درون ﺳﯿﻨﻪام ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﺪ .راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!؟ داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل آﺧﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ را در
ﺣﺎل دزدی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ!! و ﻣﻦ هﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮای واژﮔﻮن ﮐﺮدن رژﯾﻢ در ﺣﺎل آزﻣﻮن
ً
دزدی هﺴﺘﻢ! اﺻﻮﻻ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺮا ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﭼﺎرهای ﻧﺒﻮد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﺶ
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ﻣﯽدادم .اﯾﻦ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ هﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺗﺮس از دزدی را از ﺧﻮدم دور ﻣﯽﮐﺮدم .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻬﻨﮕﺎم ﮔﺬر از ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰ وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺷﺘﺎب ﯾﮏ داﻧﻪ ﭼﻨﮕﺎل را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و در داﺧﻞ آﺳﺘﯿﻦ ﮐﺘﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم و هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ
راه ﺧﻮدم اداﻣﻪ دادم .اﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم هﺮ زﻣﺎن اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮهﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮا ﺻﺪا
ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﺘﺎب وﻟﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ هﯿﭻ روﯾﺪادی رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺧﻮدم را ﺑﻪ در ﺑﯿﺮوﻧﯽ
رﺳﺎﻧﺪم .ﻃﻮری راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮار از ﻓﺮوﺷﮕﺎه هﺴﺘﻢ .ﺗﻠﻔﻦ دم در ﻣﺪام
زﻧﮓ ﻣﯽزد .اﯾﻦ ﯾﮏ روی داد ﻋﺎدی و روزﻣﺮه در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻮد اﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ
ً
زﻧﮓهﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺻﺪا درﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا
ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از ﮐﻨﺎر ﻧﮕﻬﺒﺎن دم درﮔﺬﺷﺘﻢ.
ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻓﺮوﺷﮕﺎه رﺳﺎﻧﺪم .ﮐﺘﻢ را از ﺗﻦ درآوردم و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رﻓﺘﻢ .از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب
دور ﺷﺪم .ﺧﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺗﺮس و ﺷﺮم ،ﻋﺮق از هﻤﻪ ﺟﺎی ﺑﺪﻧﻢ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ
آن زﻣﺎن از زﻧﺪﮔﯽام هﯿﭻﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺷﺮﻣﮕﯿﻨﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮدم .وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم .ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم .ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ دزدی را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ او
را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽدهﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﯾﮏ دزد ﺑﻮدم .اﻧﮕﺎر هﻤﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ دزد هﺴﺘﻢ .ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﺮدم آدم ﭘﺴﺘﯽ ﺷﺪهام .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﺧﻮدم ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ارزش اﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﻨﮕﺎل ﺷﺎﯾﺪ دو رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ هﺪف ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دادهام .ﺧﻮدم را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ آرام ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ آزرده ﻧﺸﻮم و
اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻧﮑﻨﻢ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮارت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﮔﻮﻧﻪ
ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ .اﺧﻼق از هﺪف ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و
ﻗﺎﻧﻮن از وﺳﯿﻠﻪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﻪ اﺧﻼق را .ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽزدم .ﺗﻨﻬﺎ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدم هﻤﯿﻦ!
ﺑﺮای ﻣﻦ دزدﯾﺪن ﯾﮏ ﭼﻨﮕﺎل ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد .هﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی هﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﺪ .اﻣﺎ
زﺷﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز از ﻣﻐﺰم ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرﻓﺖ.
ﭘﺲ از ﻇﻬﺮ آن روز "ﻣﺴﻌﻮد" را دﯾﺪم و ﭼﻨﮕﺎل را ﺑﻪ او دادم .ﺑﻨﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
ﻣﯽدزدم ﺑﻪ او ﺑﺪهﻢ .ﭼﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ هﻢ ﮔﭗ ﻣﯽزدﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
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اﮔﺮ ﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺎدم ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ هﺮ رو ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ داده
ﺑﻮدم.
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آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﭘﺲ از آزﻣﻮن دزدﯾﺪن ﭼﻨﮕﺎل" ،ﻣﺴﻌﻮد" ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داد ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم .ﺗﺎ آن روز
هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎی ﭘﺪال ﮔﺎز و ﺗﺮﻣﺰ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ و ﮐﻤﯽ هﻢ
درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻮض ﮐﺮدن دﻧﺪههﺎ ...ﺗﺎ آن روز ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم.
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﯿﻢ و "ﻣﺴﻌﻮد" ﭘﯿﮑﺎن ﺳﺒﺰ رﻧﮓ "ﺳﯿﻤﯿﻦ" را ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی ﺳﺎﻋﺖ
 ۶-۵ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﻮد" .ﻣﺴﻌﻮد" ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﻬﺎر راه ﻧﻈﺎمآﺑﺎد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻠﻮغﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎرراههﺎی ﺗﻬﺮان اﺳﺖ
ﺑﺮد .در آﻧﺠﺎ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ.
 ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ .ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮدهام.او ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻔﺖ:
ِ
 ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮن ﺑﺸﯿﻦ!ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد:
 اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ .ﻓﻘﻂ ﻧﺘﺮس.ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮاهﺶ ﮔﻔﺘﻢ:
 اﯾﻨﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮﻏﻪ ﻣﺴﻌﻮد .آدمهﺎی ﻗﺪ و ﻧﯿﻢ ﻗﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﻮاﻧﺪ .ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻘﺪر ﺑﭽﻪ در رﻓﺖ ودﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﮕﺬار ﺑﺮﯾﻢ در ﺟﺎی ﺧﻠﻮﺗﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻢ!
آﻣﺪ هﺴﺘﻨﺪ! ،.ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ! ِ

او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی در ﻣﺴﺎﻓﺮ وارد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰی رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد:
 ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻢ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻨﺸﯿﻦ .ﻓﻘﻂ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺘﺮﺳﯽ .ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﻪ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ.او اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ "اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ" را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد اﻧﮕﺎر از ﮔﻔﺘﻨﺶ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .او را
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﮐﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ "ﻣﺴﻌﻮد"
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ ﺑﻮد و ﭼﺎرهای ﺑﻪﺟﺰ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺸﺴﺘﻢ.
هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم دﯾﺪم ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮ از آدم اﺳﺖ .دﺑﺴﺘﺎنهﺎ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﭽﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽهﺎ ﺗﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم هﻢ ﮐﺎرﺷﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪهﺎﯾﺸﺎن
ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻢ را اﺟﺮا و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را روﺷﻦ ﮐﺮدم .ﺑﺎ دﺷﻮاری در دﻧﺪه ﯾﮏ
ﮔﺬاﺷﺘﻢ .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎر هﻮل ﺷﺪه ﺑﻮدم .دﻟﻬﺮه داﺷﺘﻢ .دهﺎﻧﻢ ﺧﺸﮏ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺻﺪای ﺿﺮﺑﺎن دﻟﻢ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﭽﻪهﺎ را زﯾﺮ ﺑﮕﯿﺮم" .ﻣﺴﻌﻮد" ﺟﻬﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد .هﺪف اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎهﺮﺿﺎ و ﺳﭙﺲ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﯿﺮی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪﺳﻮی
ِ
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راهآهﻦ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮﺿﺎ ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪم .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮ از
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ هﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ دﺷﻮاری و زﯾﮕﺰاﮔﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم.
راﻧﻨﺪههﺎی ﮔﺬری ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺎﮐﺴﯽهﺎ ﻣﺮا ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و هﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ دهﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺮﺗﺎب
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮدم را ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم .دﺳﺖﭘﺎﭼﻪ و ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم
ﮐﺴﯽ را زﯾﺮ ﺑﮕﯿﺮم ﯾﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻢ .ﺳﺨﺖ ﮐﻼﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم .دﯾﺪم دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪهﻢ .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﻪ هﺮ زﺣﻤﺘﯽ ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻢ و ﮐﻠﯿﺪ را
ﺑﻪﺳﻮی"ﻣﺴﻌﻮد" اﻧﺪاﺧﺘﻢ:
 ﺑﯿﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ،دﯾﮕﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺧﻮدت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻦ.او ﺑﺎ دﻟﺨﻮری ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﮔﺮﻓﺖ:
 ﺗﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ﺑﺮای هﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ. آره ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ .ﺗﻮ اﯾﻦ ﺟﻮری ﻓﮑﺮ ﮐﻦ .وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮه از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ را زﯾﺮ ﺑﮕﯿﺮم.ﺑﺎ دﻟﮕﯿﺮی ﺑﻪﺳﻮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﺳﯿﻤﯿﻦ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺎن رﻓﺘﻢ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎور ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزور و اراده
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ رﺳﯿﺪ .هﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮدم .ﯾﮏ روز ﻣﻌﺮف ﻣﻦ )ﻣﺤﻤﺪ( ﻣﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻌﺪآﺑﺎد در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮی.
ﮔﻔﺘﻢ:

ً
 ﻣﻦ هﺮﮔﺰ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎ ﻧﺪﯾﺪهام و اﺻﻼ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺮ ﮐﻮﭼﮏ هﻢ وﺟﻮدﻧﺪاره ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺷﻨﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم ،ﺑﺎور ﮐﻦ هﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﺪارم.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ژﺳﺘﯽ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ:
 اﯾﻦ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮی.ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد وﻟﯽ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .در آﻧﺠﺎ ﻟﺒﺎس
ﺷﻨﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻮدﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮد:
 ﺧﻮدت را در آب ﺑﯿﻨﺪاز. -ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮدم را در آب ﺑﯿﻨﺪازم .ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻨﺎ ﻧﮑﺮدهام.
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ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺒﻮد و در هﻤﯿﻦ ﮔﯿﺮودار ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ درون آب ﭘﺮﺗﺎب
ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺗﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮورﻓﺘﻢ .از ﺳﻮی ﺷﮑﻢ و ﭘﻬﻠﻮ ﺑﺎ آب ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﮔﻮﺷﻢ ﺑﻪﺷﺪت درد
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﭘﻬﻠﻮﯾﻢ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ آب ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻮﺷﻢ ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﺑﻮد دﭼﺎر
ً
ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ زﯾﺎدی ﺷﺪه ﺑﻮدم .اﺻﻼ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﻢ .ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺧﻮدم را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ درﯾﺎﺑﻢ .ﮐﻢﮐﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن را از دﺳﺖ ﻣﯽدادم .رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﺠﺎی ﻧﻔﺲ آب
ﻣﯽﺧﻮردم .اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﻔﻪ ﻣﯽﺷﻮم .او ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ هﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎﻻ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻏﺮق
ﺷﺪن ﻣﺮا ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮد .در ﯾﮏ آن ﺣﻀﻮر ﻣﺮگ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم .در زﯾﺮ آب دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزدم.
ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪم .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ داده ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ً
ﺟﻬﺖهﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪهﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را از آب ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﻢ .ﺗﺼﺎدﻓﺎ دﺳﺖهﺎﯾﻢ ﺑﻪ
ﻧﺮدههﺎی ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﮔﻮدی آب ﺑﻮد ﺧﻮرد .هﻤﻪ اﻧﺮژی ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺪﻧﻢ را ﮔﺮد
آوردم و ﺧﻮدم را از ﻧﺮدههﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪم .روی زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺘﺎدم .ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ .ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع
داﺷﺘﻢ ..ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮدم .ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ آدم ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ هﺴﺘﻢ .ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
از ﺧﻮدم زﺑﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻢ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم »ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯿﺰی از ﺷﻨﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ! دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻓﻦ ﺷﻨﺎ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم .ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﻪ درون ﮔﻮدﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮ آن هﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﮔﺮی ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺧﻔﻪ ﺷﻮم!؟«
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ اهﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮد و از ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ آب ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ﮐﻮه و دﺷﺖ ﺑﻮدم و
در زﻧﺪﮔﯽام ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﻪﺟﺰ ﻧﻬﺮهﺎ و ﭼﺸﻤﻪﺳﺎرهﺎی ﺗﻪ ّدرههﺎ
آب دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .آن روز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،وﻟﯽ ﮐﻢﮐﻢ درد ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازهای
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪم ﭘﺲ از ﻇﻬﺮ آن روز ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺎه رﺿﺎ ﻧﺰد دﮐﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﮔﻮش ﺑﺮوم .هﻮﺷﻨﮓ ﻃﺎهﺮی از هﻤﮑﻼﺳﯽهﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد و دوره ﮔﻮش و ﮔﻠﻮ ﺑﯿﻨﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .آن
روز ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺸﯿﮏ او ﺑﻮد .از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ دﻋﻮا ﮐﺮدی؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﯿﻠﯽ زده؟ ﻧﻪ .ﭼﻄﻮر ﻣﮕﻪ؟ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه و ﭘﺮده ﮔﻮﺷﺖ هﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن اﺳﺖ.ﺳﭙﺲ ﻗﻄﺮه ﮔﻮش ﺑﺎ داروی ﺿﺪ درد و آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺖ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز درد ﮔﻮﺷﻢ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺖ.
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راﺑﻂ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺷﻨﺎ ﺑﻪ درون اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد آدﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﭽﺴﺐ و
ﺧﺸﮑﻪﻣﻘﺪس ﺑﻮد .هﯿﭻﮔﺎه ﺧﻨﺪه ﺑﺮ روی ﭼﻬﺮه اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽاش ﻧﺪﯾﺪم .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻢ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺒﺎرزه و ﺧﻮدﺳﺎزی ارادهﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه،

اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪزور و ﻗﺪرت اراده ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد! ١٧ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﮔﺮ اراده ﮐﻨﯽ ﺑﺎ
ﮔﺎری هﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺮه ﻣﺎه ﺑﺮوی! ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اراده و ﺷﻌﺎر"ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ
اﺳﺖ" ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯽﺗﻮان هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﯾﺎ درﺳﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه آﻣﻮزش ﭘﯽ آﻣﺪی ﺑﻪﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ و دﻟﺴﺮدی در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ و در
ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن ﻣﻮرد وﯾﮋه ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای و ﺳﻄﺤﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎری ﺷﺐ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﯽ "ﻣﺴﻌﻮد" را ﺑﺮای "ﺳﯿﻤﯿﻦ" ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم .او هﻢ در
ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪ .آن ﺷﺐ را ﺑﺎ دﻟﺨﻮری و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪم .ﻓﺮدای آن روز ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه راﻧﻨﺪﮔﯽ رﻓﺘﻢ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﮔﺎر راﻧﻨﺪﮔﯽ هﻤﻪ روز را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدم .روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺟﺎی ﺧﻠﻮت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ
رﻓﺘﻢ و ﻣﺎﺷﯿﻦ "ﺳﯿﻤﯿﻦ" را ﮔﺮﻓﺘﻢ .آن روز را هﻢ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ِ

زﻣﺎﻧﯽ را دوﺑﺎره ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدم و ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﺷﯿﻮه راﻧﻨﺪﮔﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اداﻣﻪ دادم
ﺗﺎ ﺧﻮب راﻧﻨﺪﮔﯽ را آﻣﻮﺧﺘﻢ .ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ در ﯾﮑﯽ از دﯾﺪارهﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ

اﻣﺮوز ﺗﻤﺮﯾﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﯿﻢ و دوﺑﺎره ﻣﺎﺷﯿﻦ "ﺳﯿﻤﯿﻦ" را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ" .ﻣﺴﻌﻮد"
ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی دوردﺳﺘﯽ ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی ﺗﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﻓﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺟﺎی ﻧﺎﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪک ﺷﻤﺎری ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺮاﺑﻪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺟﺎی
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺑﻮد و دﯾﻮارهﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪهﺎ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻞهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .از "ﻣﺴﻌﻮد" ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ هﻤﯿﻦﺟﺎ ﻧﮕﻪ دارد .او درون ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺮ از ﺧﺮاﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪ و در ﮐﻨﺎر
دﯾﻮاری اﯾﺴﺘﺎد .ﺳﮓ ﺳﻔﯿﺪ وﻟﮕﺮدی در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪهﺎ دﻧﺒﺎل ﻏﺬا ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺎ ﺧﻮدش را
ﮐﻤﯽ ﻗﻮز ﮐﺮد و ﻟﻨﮓﻟﻨﮕﺎن ﺑﺎ ﺗﺮس ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬﺷﺖ .هﻨﻮز ﯾﺎدم هﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی دﯾﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد “هﺮﮐﺲ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ﺑﺮﯾﺰد ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد” و ﮐﺴﯽ هﻢ روی واژه
ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ "ﺷﺎش" را در ﺑﺎﻻﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺟﺎی ﺧﻮﺑﯿﺴﺖ،
ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﺎﺷﯿﺪ! ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﺟﺎﯾﻤﺎن را در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻮض ﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در
١٧اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ هﻨﻮز هﻤﭽﻨﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از رهﺒﺮان ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ هﻤﻮاره اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎز ﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ"ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ"
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ﯾﮏ آﻣﻮزﺷﮕﺎه راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دوره دﯾﺪهام ،ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻢ اﻣﺮوز ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .او
ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﻢ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻐﻞدﺳﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻦ هﻢ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﺴﻌﻮد
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ:
 ﺑﺮو.اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ر آ ﺑﻪآراﻣﯽ راه اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ رﺳﯿﺪم .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدم،
ﺳﭙﺲ دور زدم و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﯿﭽﯿﺪم .او هﻤﭽﻨﺎن آرام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ
ﺑﻪ ﻣﻦ در ﺻﻨﺪﻟﯿﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺟﻠﻮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .از ﻣﯿﺎن ﺧﺮاﺑﻪهﺎ ﮔﺬر ﮐﺮدم .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺷﺘﺎب
ﮔﺮﻓﺘﻢ .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ از روی ﺗﻞهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎک ﺧﺮاﺑﻪهﺎ ﺟﺴﺖ ﻣﯽزد" .ﻣﺴﻌﻮد" در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯽﮐﺮد ﻧﮕﺮاﻧﯽاش را از ﺷﯿﻮه راﻧﻨﺪﮔﯽام ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
 از روی ﺗﭙﻪهﺎ ﻧﺮو.هﺮاس را در ﭼﻬﺮهاش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﺑﺘﻮان از
روی دﺳﺖ اﻧﺪازهﺎ ﮔﺬر ﮐﺮد .ﺷﺘﺎب را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدم و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ راﺳﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪم .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﯾﮏ آن
روی دوﭼﺮخ ﺑﻐﻞ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﯾﮏ وری رﻓﺖ و در اﯾﻦ هﻨﮕﺎم "ﻣﺴﻌﻮد" ﻓﺮﯾﺎد زد:
 ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ!؟ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم .ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺘﺮﺳﻢ؟ ﯾﺎدﺗﻪ؟ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ؟اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دوﺑﺎره ﺑﺮ روی ﭼﻬﺎر ﭼﺮﺧﺶ راﺳﺖ ﺷﺪ .ﺑﺎ دﻟﺨﻮری و ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺮان ﮔﻔﺖ:
 -اﯾﻦ ﭼﻪ ﻃﺮز راﻧﻨﺪه ﮔﯿﻪ!؟

ً
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ او ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ ﮐﻨﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ او ﻋﻤﻼ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﻮ
ﮐﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ دﻟﻢ از دﺳﺖ او ﺧﻮرد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ »آﯾﺎ هﻤﻪ اﯾﻨﺠﻮریاﻧﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن را ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﭽﻪهﺎی ﮐﻠﻪﺷﻖ ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ؟ ﭼﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ اﮔﺮ هﻤﻪ اﯾﻨﺠﻮری
ﺑﺎﺷﻨﺪ « !،ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .دﺳﺘﺶ را روی داﺷﺒﻮرد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﮕﺮان و دﻟﺨﻮر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش
را ﺟﻢ و ﺟﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﮕﺎهﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎده دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ

ﺑﻮدم و او .ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ .هﺮﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﮔﻮش ﻧﮑﺮدم .ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﻪﺳﻮی ﭼﭗ
ﭘﯿﭽﺎﻧﺪم .اﯾﻦ ﺑﺎر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی دوﭼﺮخ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ "ﻣﺴﻌﻮد" ﺑﺮ روی ﻣﻦ
اﻓﺘﺎد .او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽﮐﺮد:
 ﻧﮕﻪدار ،ﻧﮕﻪدار ،ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ داری ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯿﺪی ﻣﺮد!٧٣
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 ﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ .ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ .ﯾﺎدﺗﻪ؟در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دوﺑﺎره راﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد از روی ﺟﻮی آﺑﯽ ﭘﺮﯾﺪ و "ﻣﺴﻌﻮد" از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮدش را ﺑﻪ روی ﻓﺮﻣﺎن اﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﺮﻣﺰدﺳﺘﯽ را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
را ﻧﮕﻪ دارم .رﻧﮓ از ﭼﻬﺮهاش ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮت ﮐﺮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮ
ﺧﻄﺮی ﺑﺮای او ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار روی ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪهﺎ اﯾﺴﺘﺎد .ﻣﻦ هﻨﻮز ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم.
از درون اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺻﺪاﯾﺶ زدم:
 آﻗﺎ ﺷﺠﺎع ،آﻗﺎی ﻧﺘﺮس ﭼﺮا ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﯽ!؟ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎد ﺑﺪی!؟ ﭼﺮاﻧﻤﯽﮔﺬاری راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم!؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﻮ ﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ!؟
"ﻣﺴﻌﻮد" هﻤﭽﻨﺎن در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد.
 رﻓﯿﻖ اﯾﻨﺠﺎ زﯾﺎد ﺷﺎﺷﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﺴﻪ ،دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﺷﯿﺪ .ﺑﯿﺎ ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽﺧﻮام ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺷﺎﺷﯿﺪنﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ﮐﻨﻨﺪ!
از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺳﻮ ﯾﺶ رﻓﺘﻢ .او هﻤﭽﻨﺎن در ﭘﻨﺎه دﯾﻮار اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺣﺮﻓﻢ را اداﻣﻪ دادم:
 ﭘﺲ ﭼﯽﺷﺪ؟ آﻗﺎ ﺷﺠﺎع ،ﺳﻪ ﭼﻬﺎر روز ﭘﯿﺶ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ هﯿﭻ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ .ﯾﺎدﺗﻪ؟ هﺎ؟ آﻧﺠﺎ ﺗﻮ ،ﺗﻮی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﺳﻮده ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدی
و ﮐﮑﺘﻢ هﻢ ﻧﻤﯽﮔﺰ ﯾﺪ .ﯾﺎدﺗﻪ؟ اﻧﮕﺎر ﺟﻮن ﺑﭽﻪهﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻮ ارزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ! زﯾﺮا ﺧﻄﺮی ﺑﺮای
ﺗﻮ ﻧﺒﻮد! اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻄﺮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮدت ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﯽ! آن روز اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،اﮔﺮ ﺗﺼﺎدف ﻣﯽﮐﺮدم ،ﭼﯽ ﻣﯽﺷﺪ؟ آره ﺑﺮای ﺗﻮ هﯿﭽﯽ .ﺗﻮ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ
در ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدی و ﻣﯽرﻓﺘﯽ .ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﻧﺎم درﺳﺖ ﺗﻮ را هﻢ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی وﺟﺪان ﺧﻮدم و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﻮدم .ﺗﻮ هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ هﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯽ.
ﺑﺮای هﻤﯿﻦ هﻢ ﺑﺎ آن اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ و ﺟﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮو ،ﺑﺮو! داﺋﻢ ﺳﺮزﻧﺸﻢ ﻣﯽﮐﺮدی
ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ" ﺗﻮ ﺗﺮﺳﻮﯾﯽ" ،ﯾﺎدﺗﻪ؟ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﺮا اﯾﻦﻗﺪر هﻮل ﺷﺪی!؟ ﭼﺮا
رﻧﮕﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﺎش زرد ﺷﺪه!؟ ﺷﺎﯾﺪ هﻢ از ﮔﻤﻨﺎم ﻣﺮدن ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﺨﻮای ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻤﯿﺮی،
ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﺮات دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،هﻮرا ﺑﮑﺸﻨﺪ ،اﺳﻢ ﺗﻮ ﺗﻮی ﮐﺘﺎبهﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،هﻤﻪﺟﺎ از ﺗﻮ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﻨﺪ؛ ﻋﮑﺴﺘﻮ روی دﯾﻮار ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ!?
 -ﭼﺮا ﭼﺮت ﻣﯿﮕﯽ ،دﯾﺪی ﮐﻪ اون روز هﯿﭽﯽ ﻧﺸﺪ.

ً
 آره ،ﺷﺎﻧﺲ آوردﯾﻢ ﮐﻪ هﯿﭽﯽ ﻧﺸﺪ ،وﻟﯽ اﮔﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽدادم ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،ردﺧﻮر ﻧﺪاﺷﺖ.٧٤
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"ﻣﺴﻌﻮد" در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﻣﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻨﺪه ﺑﯽروﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺗﺮس هﻨﻮز در ﭼﻬﺮهاش هﻮﯾﺪا ﺑﻮد .ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﻪ او دادم ﺗﺎ آرام
ﺷﻮد.
 ﻣﺴﻌﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﻣﺮوز ﺑﺴﻪ ،ﺑﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ.ﺳﻮار اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ "ﺳﯿﻤﯿﻦ " ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ.
در هﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺎب ﺑﯿﺎورم و هﻢ ازاﯾﻦرو ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ
در دﻟﻢ از دﺳﺖ او ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺑﺒﯿﻦ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﮕﺬار ﯾﮏ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻢ .ﻣﻦ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﻣﺎه اﯾﻦ راه ﻃﻮﻻﻧﯽرا از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﻣﺪم ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻢ راه و ﭼﺎههﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ،آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺒﯿﻨﻢ
و از هﺮ ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﺧﻮدت ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد دادی!؟ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺨﺼﻮص و
زﻣﺎن داﺋﻢ ﻣﯿﺎن دو ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺷﺎﮔﺮدی
ﻣﻬﻤﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ!؟ در هﻤﻪ اﯾﻦ ِ

ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ و ﻣﺘﺮ ﮐﺮدن ﮐﻮﭼﻪهﺎ ﺑﻮده ،ﺑﻪﺟﺰ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﮐﻮﭼﻪ و ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻓﻪ و ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد دادی؟ ﺗﺎزه آن
ﭼﻨﺪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ هﻢ ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره ول ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽﭘﺮی و در ﻃﻮل اﯾﻦ
ﻣﺪت ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام هﺮﮔﺰ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪی! .ﺑﺒﺨﺶ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﺗﻮ
ﺸﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر هﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ درﺳﺖ
ﮔﺮاﯾ ِ

ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺮﺳﻮﻧﯽ .ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﺮاب ﮐﻨﯽ و هﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻤﯽ
ﻧﺪاری؛ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ هﯿﭽﯽ! ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﭼﯿﻪ ،اﺣﺴﺎس ﭘﻮچ ﺑﻮدن ﻣﯽﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ -ﭼﻬﺎر
ﻣﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺎم و ﻣﯿﺮم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،هﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،هﯿﭽﯽ .ﺟﺰ ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن
وﻗﺖ هﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه .ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﺷﺎخ ﺑﻪ آن ﺷﺎخ ﭘﺮﯾﺪﯾﻢ.
"ﻣﺴﻌﻮد" ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
 ﻧﻪ؛ ﻣﻦ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻦ داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺗﺤﻮﻟﻢ.در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﺶ ﭘﻮزﺧﻨﺪی زدم:
 رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ّﺗﺤﻮل وﻗﺘﯿﯿﻪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ
ﺑﺮﺗﺮ و ﻧﻮﺗﺮی ﺑﺮﺳﯽ .ﭼﻄﻮری وﻗﺘﯽ هﯿﭻ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﻮﻧﺪی ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺷﯽ؟! ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ
از ﺷﺎﺧﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﯾﺪنهﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺗﺤﻮل؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﻪ زدنهﺎ ﻣﯿﮕﯽ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل؟
٧٥

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی ﯾﻌﻨﯽ هﻤﯿﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮ را ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎهﯽ ﺗﻮی ﮐﻮﭼﻪهﺎ،ﺗﻮی ﻣﺮدم ﺷﻨﺎ ﮐﺮد و ﮔﻢ ﺷﺪ.
 وﻟﯽ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﺎ ﺗﻮی ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺗﻮی ﮐﻮﭼﻪهﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺮفﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ ،در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﯿﻢ.
 هﻨﻮز وﻗﺖ ﻧﺒﻮده ،ﯾﻪ روزی اﯾﻦ ﮐﺎرو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﮐﯽ؟ وﻗﺖ ﮔﻞ ﻧﯽ؟ ﻣﺴﺨﺮه ﻧﮑﻦ ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،هﺮ وﻗﺖ وﻗﺘﺶ ﺑﺮﺳﻪ اﯾﻨﮑﺎرو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. از ﺗﻮ ﯾﮏ ﺳﺆاﻟﯽ دارم ،ﺗﻮ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﯿﺰی از ﺳﺎزﻣﺎن درﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮی ﺧﻮاﻧﺪهای؟ً
هﻤﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺣﺮﻓﺶ را زدی؟ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی ﭼﯿﻪ؟ ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﭼﯿﻪ؟
 ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮر ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺷﺎه را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم رﺳﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ راهﺶ هﻢ ﻧﺒﺮدﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
 هﻤﯿﻦ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ؟ از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺳﯿﺪهای؟ ﺗﻮ ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن هﯿﭻ ﻧﻮﺷﺘﻪای،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪهای.
 هﻨﻮز ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ هﻢ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ راه ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ .ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﺗﻮﭘﺎﻣﺎرو ﺑﻪﻗﺪری ﻗﻮی ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رژﯾﻢ را ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
 ﺣﺘﻢ دارم آنهﺎ ﯾﮏ دﯾﺪ روﺷﻦ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﺷﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن دارن ،وﻟﯽ اﯾﻦ را هﻢ ﻣﯿﺪوﻧﻢﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ آنهﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ روز ﻣﯽﺗﻮﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﻮ دﺳﺘﺸﻮن ﻧﮕﻪ دارن ،ﭘﺲ از ﺳﻪ روز
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ هﻤﺮاهﺎن ﻣﺤﻠﯽاش ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﮕﺸﺎن در ﺑﯿﺎره ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﭘﺎﻣﺎروهﺎ
هﻨﻮز ﮐﻪ هﻨﻮزه در ﺣﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪهاﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺤﺚ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋیای و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﻣﻦ دﯾﺪهام و ﻧﻪ ﺗﻮ .ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ
ﮐﺎر ﻣﺎ ﭘﺮﺳﻪ زدن در ﮐﻮﭼﻪهﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ رژﯾﻢ هﻢ هﻤﯿﻨﻮ ﻣﯽﺧﻮاد.
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺣﺮفهﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی در ﭼﻨﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .آن روز ﺑﺴﯿﺎر
آزرده ﺷﺪه ﺑﻮدم.
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دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ "ﻣﺴﻌﻮد" را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺧﻮدش هﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد .از هﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
او ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﻘﺎد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ درک ﮐﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ او ﺗﻮهﯿﻦ ﯾﺎ او ﻧﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎد را ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮد .آن روز هﺮ دو درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ هﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻣﺴﺌﻮل و آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﮐﻨﻮن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﻚ ﻧﺎدان و ﻧﺎﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﻮد آ و هﻢ ﺗﺎ
دﺳﺖ ﮐﻢ اﯾﻦ را درک ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ او را آدم
اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮدش ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﯾﺎ ِ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ .ﻣﺎﺷﯿﻦ را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎرک ﮐﺮدﯾﻢ" .،ﻣﺴﻌﻮد" ﭘﺲ از ﯾﮏ

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺳﺮد ﺑﻪ راه ﺧﻮدش رﻓﺖ و ﻣﻦ هﻢ در آﻧﺠﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه " ﺳﯿﻤﯿﻦ " اﯾﺴﺘﺎدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ.
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎ ﻣﺴﻌﻮدهﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم .از دﯾﺪ ﻣﻦ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪ،
"ﻣﺴﻌﻮد" هﻤﭽﻮن ﮐﻮدک ﺷﺮوری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیهﺎﯾﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﺸﻪهﺎی در و ﭘﻨﺠﺮه
وارد ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ هﺮجوﻣﺮﺟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ را هﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎ ﻣﺴﻌﻮدهﺎ ِ

دﯾﺪن دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .هﻢ از اﯾﻦ رو ،او هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ هﯿﭻ اﻧﺘﻘﺎدی را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺧﻮد

ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ درهﻢرﯾﺨﺘﻪ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯽآﻣﺪهﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﭼﻪﺑﺴﺎ
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را در آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺑﻪ "ﻣﺴﻌﻮد" ﯾﺎدآوری ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪهام و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺷﺪهام؛ ﺧﻮدم را
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪام ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ و ﻧﻪ آنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ هﯿﭻ اهﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ!؟ او
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ دوﺑﺎره هﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ "ﻣﺘﺤﻮل و ﺳﯿﺎل ﺑﻮدن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت" را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮد .دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﻮده
ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ او ﺑﺎور ﺑﯿﺎورم .ﻧﺎم "ﻣﺴﻌﻮد" را ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺷﺮور ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪدرﺳﺘﯽ دﯾﺪن ﮐﺎرهﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮا رﻧﺞ ﻣﯽداد .ﻣﻦ از
ﻣﺴﺌﻮﻟﻢ اﻧﺘﻈﺎر دراﯾﺖ ،ﺧﺮد ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ،ﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺮﺑﺎر داﺷﺘﻢ اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن هﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮل از دﯾﺪ ﻣﻦ هﻤﭽﻮن ﻣﺮغ ﺳﺮﺑﺮﯾﺪهای ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﯽهﺪف ﺑﻪ در و
دﯾﻮار ﻣﯽﮐﻮ ﺑﯿﺪ .وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﻮری اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ
ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﭘﺲ آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻪ
ﺷﺪ؟ ،رﺷﺪ اﺧﻼق واﻻﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﭼﯽ ﺷﺪ؟
از آن ﭘﺲ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ "ﻣﺴﻌﻮد" راﺑﻄﻪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﺶ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺮ ِار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه ﺑﺎ
هﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻪ هﻨﮕﺎم دﯾﺪار ،ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،و رﻧﮓ
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ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﯾﺎ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺮدﯾﺪهﺎ درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﯽ ﻓﮑﺮی او اﮐﻨﻮن ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .او
اﺣﺘﺮاﻣﺶ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ او را ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﻣﻦ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﺧﻮرده ﺷﺪم .ﮔﺎهﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻮ و ﺟﺒﻮن هﺴﺘﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻧﻖ زن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺟﺪال دروﻧﯽ ﻣﺮا ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺮز وﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﻮدآزاری رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﯾﺎد
دارم ﮔﺎهﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﭘﻮﺳﺖ ﺷﮑﻤﻢ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪم ﺗﺎ ﺧﻮدم را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﻢ .ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﺎن را ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﺪاﻧﻢ و ﺑﻬﺎﻧﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪهام .وﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻢ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم هﯿﭻ ﻧﻮر اﻣﯿﺪی ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﺪم ..ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل در
دروﻧﺶ ﺑﺎ رؤ ﯾﺎهﺎﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم اﮐﻨﻮن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺮ ﺷﺮارت هﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .هﻤﻮاره اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ذهﻨﻢ ﻣﯿﺎﻣﺪ" ﻧﮑﻨﺪ در ذهﻦ آنهﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪﺟﺰ ﺑﻤﺐ
ﻧﻤﯽﮔﺬرد! “اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺟﻨﮓ دروﻧﯽ ﺗﻮان درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﮐﺎر ﮐﺮدن را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪهﻢ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎر را ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﯾﮑﯽ
هﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ ﮐﺮدم و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪراﺳﺘﯽ
از دﯾﺪار ِ

ﺟﺎی ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن هﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،دﯾﮕﺮ ِ

ﺣﺮﻓﯽ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ؛

 ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ هﺴﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﺮو.ﻣﺴﻌﻮد را ﭼﻨﺪ روزی ﻧﺪﯾﺪم .در آن هﻨﮕﺎم ،اﺣﺴﺎس ﺑﯽهﺪﻓﯽ و ﺑﯿﮑﺎرﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﺴﻌﻮد،
ﺳﺎزﻣﺎن ،از ذهﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺴﻌﻮد ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﺎرز و روﯾﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ هﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش داد .ﺷﺎﯾﺪ رهﺒﺮی او را
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
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دوﻣﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺘﻞ
ﺑﺎﯾﺪ هﻤﺴﺮت را ﻃﻼق ﺑﺪهﯽ
ﭘﺲ از ﯾﮏ هﻔﺘﻪ از راه " ﺳﯿﻤﯿﻦ "ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺘﻞ
ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﻤﯽ در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪم ،از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯽﺧﻮاهﺪ از راه ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ﻧﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮد .ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را درﺑﺎره اﻋﻀﺎ ﺑﺪاﻧﺪ .و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﻌﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .در آن هﻨﮕﺎم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺘﻞ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﯾﮏراﺳﺖ ارﺗﺒﺎط دارد .هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را
ً
ﺷﻨﯿﺪم دلﺷﺎد ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ از ردهﺑﺎﻻ درﺑﺎره ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻗﺒﻼ از او
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﯿﺘﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ او اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯽﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن و ﭼﺎرهﺟﻮ ﯾﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎ دارد درﺑﺎره روﯾﺪادهﺎ و ﺑﺮﺧﻮردهﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و
"ﻣﺴﻌﻮد" ﺑﺎ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮدای آن روز ﻣﻦ و ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺮ ﻗﺮار ،ﺑﯿﺘﻞ را دﯾﺪار ﮐﺮدﯾﻢ" .ﺑﯿﺘﻞ" ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮشرو ﯾﯽ و ﻟﺒﺨﻨﺪ از ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﻬﺮهاش
ﺑﺴﯿﺎر درهﻢ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺗﻦ ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎهﯽ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ .اﻧﮕﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ و زود در ﺑﺮود .ﺑﺎ ﺧﻮد
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﺪ "ﻣﺴﻌﻮد" ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﻤﺎن را ﺑﺸﻨﻮد
ﺑﺮای اﯾﻦ آهﺴﺘﻪ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ .او ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای اﺧﻢﮐﺮده
و ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺮوﯾﯽ ﮔﻔﺖ:
 ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ هﻤﺴﺮت را ﻃﻼق ﺑﺪهﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ هﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ! اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺮای هﺮدوی ﺷﻤﺎ ﺿﺮورﯾﺴﺖ.ﻟﺤﻦ ﮔﻔﺘﺎرش ﺻﺤﺒﺖهﺎی ﺣﻤﯿﺪ را در ذهﻦ ﻣﻦ زﻧﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻣﻦ ﺑﺎ ازدواج ﮔﻨﺎهﯽ ﮐﺮدهام و
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ را ﺑﺎ ﻃﻼق دادن درﺳﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎ ﺧﻮردم.
هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ او ،اﯾﻦ دﯾﺪار را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ دﺷﻮاریهﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و "ﻣﺴﻌﻮد" را ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻪ آنهﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد" .ﻣﺴﻌﻮد" ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
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ﭘﻨﺞ -ﺷﺶ ﮔﺎﻣﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ دور ﺑﻮد .ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ و آزاداﻧﻪ ﺑﺎ هﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ
هﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از ﺟﺎن ﺑﯿﺘﻞ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽآﻣﺪ.
ً
 درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪا ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻢ دارم.آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺷﺘﺎب وﻟﯽ ﺷﻤﺮدهﺷﻤﺮده ،ﻓﺸﺮدهای از ﮐﺎرهﺎی ﻣﺴﻌﻮد را ﺑﺮای ﺑﯿﺘﻞ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم .و در ﭘﺎﯾﺎن
ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦهﻤﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪهﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﮔﺮدیهﺎ ،وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﺮدنهﺎ ﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﺪمﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،هﯿﭽﯽ ،از هﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ هﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﯽ هﻢ
اﯾﺸﺎن دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮم ،اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﯾﺎ آدم ﺿﻌﯿﻔﯽ
هﺴﺘﻢ.
اﻧﮕﺎر ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮد و ﺗﻨﻬﺎ از روی ﮐﺮاﻣﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
 اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎهﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺘﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن )ﻣﺴﻌﻮد(در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪم .ﻣﻦ هﺮﮔﺰ از ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ را
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ،ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ او دوﺑﺎره ﻣﺮا ﺑﻪ هﻤﺎن ﮐﺴﯽ رﺟﻮع ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ
دﺷﻮاریهﺎ اﺳﺖ؟ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآوردم .ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮا راﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ؟ وﻟﯽ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎر او اﯾﻨﺠﻮری ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و
ﮐﻢﺣﺮف ﻣﯽزد .اﻧﮕﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ را هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭘﺎﯾﺎن دهﺪ و ﺑﺮود .ﭼﻬﺮهاش ﯾﮏﺟﻮری
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را دزدﯾﺪه و در زﯾﺮ ﮐﺘﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﺗﺎ
ﺑﻮدِ ،

رازش آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎﺷﺮم را در رﺧﺴﺎرهاش ﺑﺒﯿﻨﻢ .در هﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺮش را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهام ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﺋﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ هﺮﭼﻪ
زودﺗﺮ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺑﺮود .ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﮔﻨﺎهﯽ را ﮐﺮده ،ﯾﺎ از آﺷﮑﺎر
ﺷﺪن رازی هﺮاس دارد .ﻣﻦ آﺷﮑﺎرا ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دﻟﯿﻞ
آن را درک ﮐﻨﻢ .ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻦ ﺑﺎ "ﻣﺴﻌﻮد" دﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮی او را رﻧﺞ ﻣﯽدهﺪ .در ﺑﺮﺧﻮرد آن روز ،ﻣﻦ ﺣﺘﯽ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﮑﯽ از
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ رهﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮدم ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدهام ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﻮدم .ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ
ﺷﺮﻣﮕﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
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 ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪام اﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﯾﯽهﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزدم .وً
ﺿﻤﻨﺎ ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﻣﻮرد ﺳﯿﻤﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،او ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و
ﺗﻨﻬﺎ از او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
"ﺑﯿﺘﻞ" در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد" .ﻣﺴﻌﻮد" ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .او
ﺑﺎهﻢ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ.
ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و از ﻣﺎ ﺟﺪا ﺷﺪِ .
 دﯾﺪی ﮐﻪ او ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ؟ آره. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارم و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮ هﺴﺘﯽ .ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ هﺴﺖ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﺮو.اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺸﻮی و ﺧﻮدت را ﺑﺎ آن هﻤﺴﺎز ﮐﻨﯽ .ﺑﺎﯾﺪ از هﻤﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽهﺎﯾﺖ
ﺑﮕﺬری .اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﺪن ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ دﯾﮕﻪ ﺳﺎزﻣﺎن رو ول ﮐﻦ
ﺑﺮو.
 اﯾﻦ را ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ هﻢ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮑﻢ ،ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ دارم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﻪﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ آرزو داﺷﺘﻢ ﺑﺮﮔﺮدم ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﻢ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻤﺸﻮن ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ،ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن آنهﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪهام و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﻔﯽ
ﺷﺪﻧﻢ هﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،ﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮم ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط .ﻣﻦ ﺑﺎ
ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن ،آدﻣﯽ دروﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮم ﺗﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدم و ﺗﻮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ دارم ﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ،از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﺒﺸﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دروﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام.ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ در اﯾﻦ
ﺑﯽراهﻪ راه ﺑﯿﻔﺘﻢ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪام.ﭘﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ
ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﻓﺪاﮐﺎری و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽام هﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮔﻮش ﺑﺪم ،ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﺮدم اﻣﺎ دﯾﮕﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺷﻤﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻮن ﺑﺪﯾﻦ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻊ ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ .ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮوآهﯽ ﮐﺸﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ،آره؛ ﺗﻮ درﺳﺖ ﻣﯿﮕﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺴﺖ.ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽ دراز راه رﻓﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
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ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺞهﺎ ﺑﻮدم .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اوﺿﺎع را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در ذهﻨﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﻨﻢ .ذهﻨﻢ آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در درون ﺳﺎزﻣﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽرﻓﺖ را
ﺑﭙﺬﯾﺮم .وﻟﯽ از ﻃﺮﻓﯽ واﻗﻌﯿﺖ آنﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ هﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﺶ ﮐﻨﻢ.
ﮐﻢﮐﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺖ
ﺑﻮد .ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم هﻤﻪ رؤ ﯾﺎهﺎﯾﻢ هﻤﭽﻮن ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و آﺑﯽ در
آن روان ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﮕﺎر رودﺧﺎﻧﻪهﺎ ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺴﺮده ﺑﻮدم.
ﺳﯿﻤﯿﻦ را در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ ﻣﺮا درک ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد
اﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻢ راﺑﻄﻪﻣﺎن را ﻋﺎدی ﻧﮕﻬﺪارم .ﺑﺮای هﻢ دﯾﮕﺮ درد دل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﮐﺎر او هﻢ ﺳﺨﺖ
ﺑﻮد .ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ّ
ﺟﺮاﺣﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن دﺷﻮاریهﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺸﺎر
رواﻧﯽ ﺑﺮ او ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ هﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻢ و آن را ﺑﺎ ارجﮔﺬاری و ﺳﺘﺎﯾﺶ از
دﻻوری اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه آنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،آﻏﺎز ﮐﺮدم .ﺳﭙﺲ
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی و رو ﯾﺪادهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در هﻤﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ هﺮج و ﻣﺮج ﮐﺎری و ﺑﻠﺒﺸﻮی ﺣﺎﮐﻢ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺒﺐ آﺷﻔﺘﮕﯽ و درهﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ ذهﻦ ﻣﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮان درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،راه رﻓﺘﻦ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ را از ﻣﻦ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ در ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه رهﺒﺮی را هﺸﺪار دادم ﮐﻪ دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ و اﻧﻔﺠﺎر و
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻋﻀﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ روی ﮐﺎر آﻣﺪن اﻓﺮاد ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮوز اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎﯾﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ وﯾﺮان ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺎﻣﻪام
ﯾﺎدآور ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آ ﮐﻨﺪه از اﻧﺴﺎنهﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزوان ﻗﻮی و ﺳﺮهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﮕﺎر
ﺑﺪون هﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ هﻤﭽﻮن ﻣﺮغ ﺳﺮﮐﻨﺪهای ﺧﻮدش را ﺑﻪ در و دﯾﻮار ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ .ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادم:
»رﻓﻘﺎ ،ﺑﺮادران! اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ رژﯾﻢ را
ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮد از درون ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺧﻮاهﯿﺪ ﺷﺪ«.
ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ " ﺳﯿﻤﯿﻦ " ﻧﺸﺎن دادم و ﻧﻈﺮ او را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪم .ﻧﻮﺷﺘﻪام را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪ را آﺧﺮ هﻔﺘﻪ ﺑﻪ "ﻣﺴﻌﻮد" دادم ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺎﺟﺮای
ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮد .ﻣﺒﺎرزه دروﻧﯽ ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻓﺸﺎر دادم
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ﺗﺎ آن ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻢ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﭼﯽ؟ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس
ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .هﺮروز ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ هﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮑﻨﺪ او ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ
ً
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ داد.
دوازدهﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ١٣ ۵١ﺑﻮد .و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزﯾﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .هﺮ ﭼﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدم از
ﻣﺴﻌﻮد ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﻠﻮ رﻓﺘﻢ .ﭼﻬﺮه
اﻓﺴﺮدهام او را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ.
 ﻃﻮری ﺷﺪه؟ ﻧﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎدﯾﺴﺖ.ﺑﺎ آهﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻮﺷﻢ آورد:
 راﺳﺘﯽ اون آﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ ﻧﺰد ،ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﭼﯽ ﺷﺪ. آره ،آﻣﺪم ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪه ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ.ﺳﺮش ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .دو ﺗﺎ از ﺑﯿﻤﺎران ﺟﻠﻮی ﻣﯿﺰش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و داﻧﺸﺠﻮهﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ هﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران
دﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺣﺮف ﺟﺪی زد.ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاری در ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارم ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره آن دﯾﺪار و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰهﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﻢ.
ً
 اﻵن ﺳﺮت ﺷﻠﻮﻏﻪ و ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎرم .ﺑﻌﺪا ﺑﺎ هﻢ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم و رﻓﺘﻢ.
در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺑﭽﻪهﺎ دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽام آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﺷﺪ.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم .هﻤﻪ ذهﻨﻢ را دﺷﻮاریهﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد.
ً
اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎﯾﻢ را ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﻨﻢ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮیام را ﮐﺎﻣﻼ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدم.
ﮔﺎهﯽ ﺑﺨﺶهﺎی ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽرﻓﺘﻢ .در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺗﻮان راه رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .زﯾﺎد ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزدم و ﺟﺎﯾﯽ هﻢ ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ .در ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .آن ﺣﺎﻟﺖ دوﮔﺎﻧﮕﯽ
ً
رﻧﺠﻢ ﻣﯽداد .دﻧﯿﺎ دور ﺳﺮم ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ .ﺳﺮم داﺋﻢ ﮔﯿﺞ ﻣﯽرﻓﺖ .اﺻﻼ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرهﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎرهﺎﯾﻢ را ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﻢ .ﺻﺒﺢهﺎ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻢ .وﻟﯽ در هﻤﻪ اﯾﻦ روزهﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدم از زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖهﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم در ﯾﮑﯽ از روزهﺎ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اﻋﺼﺎب دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪم اﺳﺘﺎدم دﮐﺘﺮ
ّ
ﺣﺐ ﺣﯿﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
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 "ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ" رﻓﺘﺎرت ﻋﻮض ﺷﺪه ،ﭼﯽ ﺷﺪه؟ »ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺪرم ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ذهﻨﻢ ﻣﺸﻐﻮل اوﺳﺖ .درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮم .ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ آﻗﺎیدﮐﺘﺮ«.
وﻟﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی هﺴﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖهﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع داﺷﺘﻢ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم
ﭼﯿﺰی در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﻢ ﻣﯽﺧﺰد .داﺋﻢ دوش ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ آن ﭼﯿﺰ ﺧﯿﺎﻟﯽ را از ﺗﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻢ.
هﻤﻮاره در اﺗﺎﻗﻢ دراز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم .اﺷﺘﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و از ﻏﺬا ﺧﻮردن ﭘﺮهﯿﺰ داﺷﺘﻢ .از هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪم
ﻣﯽآﻣﺪ .هﻤﯿﺸﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدم و ﻣﺪام آب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪم .ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ دروﻧﻢ را از ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺎﮐﺶ ﮐﻨﻢ .روزهﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﮐﻨﺪی ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،در اﯾﻦ روزهﺎ هﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم .ﺑﻦﺑﺴﺖهﺎ و اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﻓﮑﺮیام ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺳﯿﻤﯿﻦ آنﻃﻮر
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ دهﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان او ﺑﻮدم .ﺑﻪراﺳﺘﯽ او ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد؟ ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ در واﭘﺴﯿﻦ
دﯾﺪارم ﺑﺎ ﺑﯿﺘﻞ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﻣﻮرد " ﺳﯿﻤﯿﻦ " ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻧﺴﺎﻧﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ هﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ او
آزاری ﺑﺮﺳﺪ؟ در ﯾﮑﯽ از روزهﺎی اواﯾﻞ ﻣﺎه اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮدم زﻧﮓ
زد .ﭘﺲ از ﺳﻼم و اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﮐﻮه درﺑﻨﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﺴﺮ ﺳﺎواک ﺑﻪ آنهﺎ
ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دادن ﻗﻮل ،اﻓﺴﺮ آنهﺎ را رهﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺮود .ﭘﺮﺳﯿﺪم هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ هﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ اره هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ
ﮔﺬﺷﺖ .دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻌﻮد را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮا ﺗﮑﺎن داد و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺴﻌﻮد دوری ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺟﻠﻮی دﯾﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽروم و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاهﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺧﻮدم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺧﻮب اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺪ!؟ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ "ﻣﺴﻌﻮد" ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﯿﻢ "ﻣﺴﻌﻮد" اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﮔﻤﺎن درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺷﺨﺺ "ﺑﯿﺘﻞ" اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد؟ ﭼﺮا او ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن
اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣﯽداد؟ ﭼﺮا او درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و
ﻣﺴﻌﻮد رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﮑﺮد؟ ﭘﺮﺳﺶهﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻐﺰم ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدم ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ در ﭘﺎﯾﺎن هﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻪ
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ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ درﮐﺶ ﮐﻨﻢ .ﮔﺎهﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ هﻢ اﮔﺮ ﺟﺪا ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ .اﮔﺮ روﯾﺪادی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ در آن هﻨﮕﺎم " ﺳﯿﻤﯿﻦ " ﻟﻮ ﻧﺨﻮاهﺪ رﻓﺖ .وﻟﯽ در آن زﻣﺎن ﺗﻮان
اﻧﺠﺎم هﯿﭻ ﮐﺎری ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ " ﺳﯿﻤﯿﻦ " ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﺑﺮوﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در هﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ در
ﮐﻞ اﺣﺴﺎس ﺑﺪی داﺷﺘﻢ .از ﺧﻮدم ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﭘﺴﺖ ﺷﺪهام .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از
آنهﺎ ﺟﺪا اﻓﺘﺎدهام اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدهام .آنهﺎ را در آﺗﺶ ول ﮐﺮدهام و ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪام .ﺷﺎﯾﺪ هﻢ آنهﺎ راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ واﺑﺴﺘﻪام .ﭘﺲ رﻓﺎﻗﺖهﺎ و
دوﺳﺘﯽهﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ اﻣﯿﺪ ﺑﭽﻪهﺎی ﺗﻮی زﻧﺪان و زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺎهﺎ هﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راه
آنهﺎ را اداﻣﻪ ﺑﺪهﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ آنهﺎ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدم .رﻓﺎﻗﺖهﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻢ .ﮔﺎهﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﭘﯿﺶ هﻤﮕﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﯽ هﺴﺘﻢ؟ ﻣﻦ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﭘﺴﺖ و
ﺗﺮﺳﻮ هﺴﺘﻢ؟ ﯾﮏ ﻓﺮاری از ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ؟ .ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم از ﺧﻮدم و از هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻮی ﮔﻨﺪاب
ﻣﯽآﯾﺪ .در زﻧﺪﮔﯽام هﯿﭻﮔﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺧﺮد ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم .ﮐﻢﮐﻢ ﺟﺸﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﻪ آﮔﺎهﯽ هﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن روز ﺑﺰرگ ﮐﻪ آرزوی هﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺧﺎﻧﻮادهاش اﺳﺖ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آن روز ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻼه و ﺟﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﻪ ﺳﺎلهﺎ ﺑﺮای آن روز ﺑﺰرگ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه
ً
ﺑﻮدم .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﮑﺮدم .اﺻﻼ ﺣﻮﺻﻠﻪ هﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﻪوﯾﮋه
ً
ﺟﺸﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺮای ﻣﻦ اﺻﻼ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺸﻦهﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻓﺮﻣﺎل از ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻬﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ روز از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ
ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ هﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ آوردم ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﻣﻦ در آن روز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم را ﺑﻪ آﯾﯿﻦ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺪ روزی ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﭘﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺑﺎ دﻧﯿﺎی
ﺑﯿﺮون از ﺳﺮ آﺷﺘﯽ در آﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻢ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪنهﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽهﺎ و ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐﺮدنهﺎ ﭘﺎﯾﺎن دهﻢ .از اﯾﻦرو ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮوم و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺷﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﮑﻨﻢ .در ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺸﯿﻨﻢ
و روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ هﻢ رﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺸﻮم .وﻟﯽ دو ﺳﻪ روزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺬﺷﺖ ،دﯾﺪم ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮدم ﺑﯿﺰار ﺷﺪم .واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدم را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدم .ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ "ﻣﻦ" ﻧﯿﺴﺘﻢ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﻮدم و ﮐﯽ ﺑﻮدم؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪهﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺘﻢ .ﺑﻪ ﮐﻮه ،ﺻﺤﺮا،
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روز ﭘﯿﺶ از ﺟﺸﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روزی داﻧﺸﮑﺪه را ﺗﺮک
ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدمِ .
ﮐﺮدم و ﺑﻪ زادﮔﺎهﻢ رﻓﺘﻢ.
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ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺷﺪم ﻋﺸﻖ ﺑﺎرﯾﺪه ﺑﻮد
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هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﭼﺎن رﺳﯿﺪم ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪﺳﻮی زادﮔﺎهﻢ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم .ﺟﺎده ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ
روش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،آن اﻧﺪازه ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎی ﮐﻬﻨﻪ از ﺳﻮی ﻣﺸﺨﺼﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ر ِاه ﻣﺎﺷﯿﻦرو درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺗﻮﺑﻮس ﯾﮏ ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس ﮐﻬﻨﻪ و زهﻮار
دررﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮ آن ﺑﯿﻢ از هﻢ در رﻓﺘﻨﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ..هﻤﻪ ﺟﺎی ﺑﺪﻧﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﻃﻨﺎبﭘﯿﭻ ﺷﺪه ﺑﻮد،

ﺷﺪن ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻔﺶ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﺑﺎر زده ﺑﻮدﻧﺪ و هﺮ آن ﺗﺮس از واژﮔﻮن ِ

ﻣﯽرﻓﺖ .اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺠﺎی ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻦ ،زوزه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﮔﺎهﯽ در ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽهﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ

اهﺮو ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس راهﻢ ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ
ﺳﯿﮕﺎریهﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺣﺘﯽ ﺗﻮی ر ِ

رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .زنهﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسهﺎی ﮐﺮدی ﺑﺎ ﮔﻞهﺎ و ﻧﻘﺶهﺎی
هﺎی از هﻢ در رﻓﺘﻪ و ﭘﺎرهﭘﻮره ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ِ
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺳﺮخ و آﺑﯽ ،زرد و ﺳﺒﺰ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ِ

رﻧﮓ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎﻟﺘﻮ )ﭼﻮﺧﻪ( و ﭘﯽﺗﺎوه ﺑﻪ دور ﻣﭻ ﺗﺎ
ﻣﺮدان ﭘﯿﺮاهﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ِ

ﻣﯿﺎ ن ﺳﺎ ق ﭘﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﺎروخ ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺮدهﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺟﺎی دوری ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ

دور از ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎی هﻮا از ﺳﺮ ادب هﺮ ﭼﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ دو ﮐﻮدک دو ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻮد .آنهﺎ ﺑﺎ رﺧﺴﺎری ﭘﺮﯾﺪه و ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ در آﻏﻮش ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا
ﺑﻮد از درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽﮐﺮد و دوﺑﺎره از ﺑﯽﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب
ﻣﯽرﻓﺖ .در هﯿﭻ ﺑﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﺒﻮد .ﻣﺮگ و ﻣﯿ ِﺮ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺎد ﺑﻮد،
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﺧﮏ اﮔﺮ ﺟﺎن
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از
ِ
ﺑﻪ در ﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺗﻮﺑﻮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺳﺮ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی روﺳﺘﺎی ﭼﺮی اﯾﺴﺘﺎد.
راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺮدی ﺻﺪا زد:
" ﻣﺴﺎﻓﺮ ِان زو ) ّدره( ﻗﺮه ﻣﺎن )ﻗﻬﺮﻣﺎن( ﭘﯿﺎده ﺷﻮﻧﺪ".
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم اﯾﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ در ّدره ﻗﻬﺮﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦﺳﻮ روﺳﺘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎهﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ و دور و ﺑﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻘﭽﻪهﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راهﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
داﻣﻨﻪ ﮐﻮهﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯿﺎﻣﺪ .ﮐﺮدهﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﺎده ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ِ
١٨ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ،ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎ
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ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و هﯿﭻ راه درﺳﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦرو ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎهﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﻪﺑﺴﺎ آﺳﺎنﺗﺮ از
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯿﺎن دو روﺳﺘﺎ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن و ﮐﺸﺶ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ اﻣﻮاج ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ روﻧﺪی ﺳﺮﺳﺎمآور
ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﮐﺮدهﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان زﯾﺮ ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن و
ُ
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖهﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﮐﺮدهﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎمهﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آنهﺎ در ﺷﺮق ﺗﺮﮐﯿﻪ ﯾﺎ ﺟﺎیهﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮ آﺑﺎدیهﺎ و ﮐﻮههﺎ و درههﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ،درهای ﺑﻪ ﻧﺎم درهی ﻗﺮهﻣﺎن )ﺣﺮف ه ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد( اﺳﺖ
ُ
ﮐﻪ ﮐﺮدهﺎی ﻗﺮه ﻣﺎن )ﻗﻬﺮﻣﺎن(از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ هﻢ از اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم.
اﺗﻮﺑﻮس ﻧﺎﻟﻪﮐﻨﺎن از ﻣﻦ دور ﺷﺪ و ﺟﺎده ﺑﺎ ﮔﺮد و ﺧﺎﮐﺶ اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮد .ﻟﺨﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎدم.
هﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮ ﺑﺮوم ،ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮههﺎی ﺑﻠﻨﺪ زادﮔﺎهﻢ
ﮐﻮه ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ،هﻤﺎنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻻل ﮐﻮدﮐﯽام را ﺟﺎﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم.
ﺑﺮوم ،ﺑﻪﺳﻮی داﻣﻨﻪهﺎی زﯾﺒﺎی ِ
آهﺴﺘﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﻟﺨﺘﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آب اﯾﺴﺘﺎدم .هﻮای ﻟﻄﯿﻒ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻬﺎری ﺗﻨﻢ را ﻧﺮمﻧﺮم

ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻮﯾﺒﺎری روان ﺑﻮد .ﺳﻨﮓرﯾﺰههﺎی
ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﺮد .آب زﻻﻟﯽ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ
ِ
ﺷﺎدی آب
زﯾﺒﺎی زرد و ﻣﺮﻣﺮی ﺑﺴﺘﺮ ﭼﺸﻤﻪ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .دﺳﺘﻪهﺎی ﻣﺎهﯽهﺎی ﮐﻮﭼﮏ در درون
ِ

ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ آن ﺳﻮ ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﻮاج رﯾﺰ آب ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﻧﻪهﺎی وﺣﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﺸﻤﻪ را
ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎزه از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺑﺮی ﻧﺎزک ﺗﻦ ﺧﻮدش را ﺑﻪ روی ﭼﻬﺮه
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﻮﻧﻪهﺎﯾﺶ را ﺳﺮخ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﻮر ﻃﻼﯾﯽ و ﮔﺎه ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ِ
ﺑﺮ روی آب ﭼﺸﻤﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﻮد و اﻣﻮاج ،اﯾﻦ رﻧﮓ ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در درون آب ﺟﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻣﯿﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آب اﯾﺴﺘﺎد م .زﻻﻟﯽ و ﭘﺎﮐﯽ آب و ﭼﻬﺮه ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ درون اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ
ِ

زﯾﺒﺎ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮدم را در درون آب ﯾﺎﻓﺘﻢ و هﻤﭽﻮن ﻣﺎهﯽ در درون آب ﻣﯽﻏﻠﺘﯿﺪم و
ﺳﺮﻣﺎی ﺳﺤﺮی آب ﭼﺸﻤﻪ ذرهذره ﺑﻪ درون ﭘﻮﺳﺘﻢ رﺧﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﻢ از ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺰﮔﺰ

دﻟﭙﺬﯾﺮی ﻣﯽﮐﺮد .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺟﺎدوﺋﯽ ﺷﺪهام .ﻟﺨﺘﯽ در درون آب،
اﻧﺪام راﺳﺖ ﮐﺮدم و رو در روی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از ﭘﻮﺷﺶ اﺑﺮ ﺑﺮهﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﺴﺘﺎدم.
دﺳﺖهﺎﯾﻢ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدم ﺗﺎ آب ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ و ﻧﺮمﻧﺮم از دﺳﺘﺎﻧﻢ و ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻦ و
رواﻧﻢ از آﻧﭽﻪ آﻟﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد .درﯾﻐﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪهﺎﯾﻢ را ﺑﭽﻼﻧﻢ و ﺧﺸﮑﺸﺎن ﮐﻨﻢ.
روی ﺗﻨﻢ ﻣﺰهﻣﺰه ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ هﻤﺎن ﺗﻦﭘﻮشهﺎ و
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﯽ ﺟﺎدو ﯾﯽ را هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ آب ﺑﺮ ِ
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ﺗﻦ ﺧﯿﺲ ،رو ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در دﺷﺖ روان ﺷﺪم .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﭘﺲ آن ﮐﻮههﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﺬرم
ﺑﻪ ”اوﻟﻨﮓ ﺧﻮن” در ﭘﺎی آن ﮐﻮه ﭘﺮ ﺷﮑﻮه ﺷﺎه ﺟﻬﺎن رﺳﯿﺪهام .آﻧﺠﺎ ،آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﺑﻢ؛ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺮدﻣﻢ و ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻢ .آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮه ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻢ .از ﺑﯿﺮاهﻪهﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻢ .از ﺟﺎده ﺑﯿﺰار ﺑﻮدم.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ هﻤﺎن راهﯽ را ﺑﺮوم ﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﯽروﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ آﺳﺎن ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ آدم هﺎﺋﯽ
روﺑﻪ رو ﺷﻮم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .آﻧﺠﺎ ﻣﻦ
اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻧﮕﺎر
ﺑﻮدم و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﺑﻢ .هﻤﻪ ﺟﺎ را ﭘﺮ از ﺷﺎدی ﻣﯽدﯾﺪم ،آن
ِ
ِ
زﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﯾﺎ ﻧﻪ ،دﯾﻮاﻧﻪای ﺑﻮدم ﮐﻪ از دﯾﻮاﻧﻪﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮ ﻓﺮار ﮐﺮده و در
از
ِ
ﺟﺴﺘﺠﻮی دوﺳﺘﯽ ﮔﻤﺸﺪه ﺳﺮ ﺑﻪ ﮐﻮه و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .اﯾﻨﺠﺎ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺎن داﺷﺖ ،هﻤﻪ ﭼﯿﺰ
آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .هﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .وﻟﯽ در ﺷﻬﺮ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺧﺘﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎ و
آدمهﺎ هﻤﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﻧﺪ .هﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ اﻧﮕﺎر هﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺟﻬﺎن
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻢ ﻧﺒﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮهﺎ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﮋده اﯾﻦ آزادی را
ﺟﻮان ﺑﯿﺪ ﻣﺠﻨﻮﻧﯽ در دور دﺳﺖهﺎ هﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺎده زده ﺑﺎ آهﻨﮓ ﺑﺎد ﺑﻪ
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺗﮏ درﺧﺖ ِ

اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﻣﯽﺧﻮرد .ﭼﻤﻦ زارهﺎ و ﮔﻨﺪم زارهﺎ و ﺷﻘﺎﯾﻖهﺎ ﺑﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﺑﺎد ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ ،و

ﮔﻮﺋﯽ زﻣﯿﻦ هﻤﭽﻮن اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﯿﮑﺮاﻧﯽ ﻣﻮج ﻣﻮج ﺑﻪ رﻗﺺ در آﻣﺪه ﺑﻮد .،ﺧﻨﮑﺎی ﻧﺴﯿﻢ ﺑﺎﻣﺪادی ﺑﺎ
آب ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺧﯿﺴﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﯿﺪ .ﭼﻬﺮهام از ﻧﻮازش ﺑﺎد ،ﻣﺴﺘﯽ ﺑﺎده را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ از ﺑﻮی
ﺑﻬﺎر ،ﺑﻮی زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻮی ﭘﺎﮐﯽ ،ﺑﻮی زﻻﻟﯽ ،ﺑﻮی آزادی ﺳﺮﺷﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﺷﻮر دﯾﺪار دوﺳﺖ را
داﺷﺘﻢ .هﻤﭽﻨﺎن از ﻣﯿﺎن دﺷﺖهﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻢ .از ﺟﻮﯾﺒﺎرهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻬﺎری درﺳﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺴﺖ ﻣﯽزدم .از ﺗﭙﻪهﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻢ .هﻤﭽﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﺧﻮش و ﺷﻮرﯾﺪه ،اﯾﻦ ﺳﻮ
آن ﺳﻮ ﻣﯽدو ﯾﺪم .ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﯽ راه رﻓﺘﻦ ﻟﺨﺘﯽ درﻧﮓ ﮐﺮدم ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ او ﻣﺮا دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎهﺶ ﮐﻨﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺶ.
آه! ﭼﻪ ﺷﻮری داﺷﺘﻢ ﮐﻪ دوﺑﺎ ره ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺮدم .ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﯿﺎزارﻣﺶ و دوﺑﺎره ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ رواﻧﻢ آﺳﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ او در اﯾﻨﺠﺎهﺎ ﺳﺖ .او ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮم را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ هﻤﭽﻨﺎن راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ و از ﺷﻮر دﯾﺪار ﺑﺎ او ﮔﺎمهﺎﯾﻢ ﺗﻨﺪ ﺗﺮ و ﺗﻨﺪ ﺗﺮ
ﻣﯽﺷﺪ .اﻧﮕﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻢ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺸﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ﮐﻨﺎر ﯾﮑﯽاز دهﮑﺪههﺎی اﯾﻞ ﺑﻨﺎم ﺳﻮﮔﻮﺗﻠﯽ رﺳﯿﺪم .اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺮآﻣﺪن
ﮐﻮهﯽ در ِ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .آﻓﺘﺎب آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﻣﺪ .ﻣﻦ و او هﻤﮕﺎم ﺑﺎ آﻓﺘﺎب از ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻮه ﺑﺎﻻ
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻮک ﮐﻮه رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را در ﭘﺎی ﮐﻮه ﻣﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ) .ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه
ای دﺷﺖ ،درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺪ و ﺳﭙﯿﺪارهﺎ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ هﻤﭽﻨﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ( .در دراز ِ

وزش ﻧﺮم ﺑﺎد ﺳﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﻣﺎ را از دور ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺎن اﯾﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﺮاهﻦهﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﺑﺎ
ﺑﺎ ِ

دﯾﮓهﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻠﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﺑﺪوﺷﻨﺪ .ﻣﻪ ﺳﺘﺮﮔﯽ ﮐﻢﮐﻢ از

ﻧﻮک ﮐﻮه ﺑﻪ دور دﺳﺖهﺎ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻣﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻦ دره آﻏﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﮐﺮد و ﻣﻦ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ِ

آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺧﺰﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ و ﻣﺮا ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ در آﻏﻮﺷﺶ ﮐﺸﯿﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻣﻪ
اﻧﺪام ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ .هﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد .هﻤﻪ ﺟﺎ را ﻣﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮم
از از آن اﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﻮد .هﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺣﺘﯽ ﭘﺎهﺎﯾﻢ را در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﻤﯽدﯾﺪم .هﻤﻪ دﺷﺖهﺎ و هﻤﻪ
ﺟﻬﺎن ﮔﻮﺋﯽ از ﻏﺒﺎر ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺎدوﺋﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﯽ آﺗﺶ در آن ﺳﻮی
ﺟﻬﺎن ،در اﻓﻖ اﻓﺘﺎد ،ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﮔﻔﺘﻢ آه ،آﺗﺶ آﺗﺶ ،آﺗﺶ آﺗﺶ .وه ﮐﻪ ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد آن آﺗﺶ .ﻣﻦ و
ﺧﻮرﺷﯿﺪ هﺮ دو در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ هﻢﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ داﺷﺘﻢ.
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم در آﺳﻤﺎن ﺑﯿﮑﺮان ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪهام و زﻣﯿﻦ در زﯾﺮ ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺲ
ﮐﺮدم ﺧﻮرﺷﯿﺪ هﻤﭽﻮن ﻓﺮﺷﺘﻪای دارد ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .از ﺷﻮر ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﻣﺎﻻﻣﺎل
ﺑﻮدم .ﮔﺮﻣﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮ و ﻣﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ آن آﺗﺶ ﺟﺎدوﺋﯽ ﺑﻪ درو ِن ﺗﻨﻢ آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﻣﯽﺧﺰﯾﺪ .ﻣﻦ،
ِ
ﺳﺮﻣﺴﺖ از اﯾﻦ هﻤﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺟﺎدوﺋﯽ ﭼﻨﺎن ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯽزده ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ در
ﻏﻠﻄﯿﺪم و ﻟﺨﺘﯽ از ﺧﻮد ﺑﯿﺨﻮد ﺷﺪم .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﯾﺎدهﺎی ﺑﯽﮔﻨﺎهﺎﻧﻪ ﺑﺮههﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم .ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮔﺸﻮدم .ﻣﻪ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎد رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،آﺗﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﭙﻪ ،زﻧﺎن ﮐﺮد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را دوﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آنهﺎ هﻢ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ،ﮔﻠﻪ ﺑﺮههﺎ را در ﻣﯿﺎن ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪهﺎ درهﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮههﺎ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﯿﺮ
ﻣﺎدراﻧﺸﺎن را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﻣﻦ ﺑﺎ “ﺧﻮد”م ﯾﮑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدم .اﻧﮕﺎر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در درون ﺳﯿﻨﻪام ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد .آن ﮔﺮﻣﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﻨﻢ هﻤﭽﻨﺎن روان ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﭘﺎک ﺷﺪه ﺑﻮدم .آﺗﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ِ

هﻤﻪ ﻧﺎﭘﺎﻟﻮدﮔﯽهﺎ را ﺳﻮزاﻧﺪه ﺑﻮد .آن ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽرﻓﺘﻢ.

رﺳﺎﻟﺘﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ هﯿﭻﮔﺎه از هﻢ ﺟﺪا ﻧﺸﻮﯾﻢ .از ﮐﻮه ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪم.
راه را هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دادم .از ﭼﺸﻤﻪهﺎ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪم .ﺑﻮی ﭘﻮﻧﻪهﺎی وﺣﺸﯽ ﻣﺮا ﺗﺸﻨﻪﺗﺮ
ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ ﮐﻪ دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺧﻮدم را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم اﮐﻨﻮن دوﺑﺎره "ﺧﻮد" را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻣﻦ ،اﯾﻦ"
ﺧﻮد” را در ﻣﯿﺎن دﺷﺖهﺎ و ﮐﻮههﺎ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم اﻣﺎ اﮐﻨﻮن دوﺑﺎره ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدم .از ﺑﺎﻻ و
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ﮐﻨﺎر روﺳﺘﺎی ﮐﻮاﮐﯽ ﮔﺬر ﮐﺮدم .ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﭼﻤﻦ زار ﺑﺰرﮔﯽ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮدی
ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ" ١٩اوﻟﻨﮓ ﺧﻮن" ﻧﺎم دارد. ٢٠ﺳﺎلهﺎی ﮐﻮدﮐﯿﻢ را در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدم .ﺑﺮ ﺳﺮ

ﭼﺸﻤﻪای ﻧﺸﺴﺘﻢ و دﻣﯽ را آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﺎد ﮐﻮدﮐﯿﻢ و ﯾﺎدﺑﻮدهﺎی زﯾﺒﺎی دوران ﭘﺎﻟﻮدﮔﯽام ﮔﺬراﻧﺪم .آن
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﺴﺎﻻﻧﻢ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ اﺳﺒﺎن ﻟﺨﺖ ﮐﻮههﺎ را در ﻣﯽﻧﻮردﯾﺪﯾﻢ وﺟﻬﺎن را هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻠﻮرﯾﻦ
ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ .ﺑﺎزی ﮐﺮدنهﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ،رﻗﺼﯿﺪنهﺎ و آواز ﺧﻮاﻧﺪنهﺎ ،دو ﯾﺪن از ﭘﯽ اﺳﺒﺎن ،وه ﭼﻪ
دﻧﯿﺎی زﻻل و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ در ﺑﻠﻨﺪای ﮐﻮههﺎ دﺷﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ هﺴﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺮ
از ﭼﺸﻤﻪهﺎی ﺳﺮد اﺳﺖ .ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ را ﮐﻮههﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮی ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﭼﻮرک ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ دو ﺗﻦ از ﭘﺴﺮﻋﻤﻮهﺎ ِی ﭘﺪرم ﺑﺎ دو ﺧﻮاهﺮ ﭘﺪرم زﻧﺪﮔﯽﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنهﺎ ﭼﺎدر ﻧﺸﯿﻨﻬﺎی اﯾﻞ ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و دامهﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻧﺎم ﯾﮑﯽاز ﺧﻮاهﺮهﺎ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻧﻮ دﺧﺘﺮ وﻟﯿﺨﺎن ﺑﻮد . ٢١زﻧﯽ دﻟﯿﺮ ﺑﺎ اﻧﺪاﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺎدﯾﺎن وﺣﺸﯿﺶ
١٩ﮐﺮدهﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی واژه ﮐﺮد ﺧﻮد را ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮدهﺎی ﺧﺮاﺳﺎن از
ﮐﺮدهﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ ﺗﺮﮐﯿﻪ.
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اوﻟﻨﮓ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﯽ ﯾﻌﻨﯽﭼﻤﻦ زار .در داﺳﺘﺎنهﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻨﮓ ﺧﻮن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ روﯾﺪاد ﻏﻢ
اﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽاز ﺳﺮداران ﮐﺮد ﻗﻬﺮﻣﺎن ٔﻟﻮ رخ داده ﺑﻮد .ﺟﺸﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﺑﺮاه ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،هﻤﻪ
آﯾﻞ در روز ﺟﺸﻦ ﮔﺮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ  ٧ﺷﺒﺎ ﻧﻪروز ﺑﻪ رﻗﺺ و ﺷﺎدی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﻋﺮوس از راه دور
ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ آورده ﻣﯽﺷﻮد  .در آﯾﻦ هﻨﮕﺎم ﭘﺪر ,ﻓﺮ زﻧﺪ داﻣﺎدش را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﻋﺮوس ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .داﻣﺎد ﭘﯿﺶ از
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺮوس ﺑﺮﺳﺪﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺒﺶ در دﺷﺖهﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺘﺎزد .وﻟﯽاز ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﺟﻮان در ﭼﻤﻦ زار ﺑﺰرﮔﯽ )اوﻟﻨﮓ( از
اﺳﺐ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺪر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﻪ هﻢ ﻧﺮﯾﺰد و ﻣﺮدﻣﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮادر ﺑﺮ اﺳﺐ ﻧﺸﯿﻨﺪ وﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﻋﺮوس ﺑﺮود .ﺟﺸﻦ در ﻣﯿﺎن ﺳﻮک ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن هﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽرﻗﺼﻨﺪ .ﺷﺐ هﻨﮕﺎم ﺑﺮادر راز را ﺑﺮ ﻋﺮوس ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ .ﭘﺪر ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺮوﺳﯽ
ﻣﯽﻣﯿﺮد و در ﮐﻨﺎر ﮔﻮر ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺳﺎلهﺎ هﺮ ﺳﺎل ﻋﺮوس ﺑﺎ ﻣﺎدر داﻣﺎد از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰار ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ زاری و ﺳﻮﮐﻮاری ﻣﯽﭘﺮدازد

٢١ﺑﯿﻦ ﺳﺎلهﺎی  ١٣٣٢و  ،١٣۴٣ﯾﮑﯽ از ﮐﺮدهﺎ ﺑﻨﺎم ﺳﯿﺪ رﺷﯿﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮدن ﺟﺎﻧﺪارﻣﻬﺎ ﺑﺎ

ﮐﺸﺘﻦ ﭼﻨﺪ ژاﻧﺪارم و ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﻨﮓهﺎی آنهﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﯿﺪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎهﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و
اﺳﺐهﺎی ﺗﻨﺪ رو و اﺳﻠﺤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .دوﻟﺖ ﭘﺲ از  ١٣ﺳﺎل ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﺷﺎهﭙﻮر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﮐﺸﺖ .در ﯾﮏ ﻏﺮوب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣٣۶ﺳﯿﺪ رﺷﯿﺪ ﺑﺎ هﻤﺮاهﺎن
ﻣﺴﻠﺤﺶ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﻨﮓ و ﻣﺎدﯾﺎن ﺗﻨﺪ رو ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ وارد آﺑﺎدی ﭼﻮرک ﺧﺎﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد  .ﺷﻮهﺮ
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ در ده ﻧﺒﻮد .او ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﺮدان آﯾﻞ را ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ده ﺳﻨﮕﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،.ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎ
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن ﻣﺎدﯾﺎن ﺳﺮﮐﺸﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺟﻠﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻮاران زن و ﻣﺮد ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ
درون آب ﺧﻨﮏ ﭼﺸﻤﻪ ﻓﺮو ﺑﺮدم ،ﻣﺸﺘﯽ آب
ﻣﺎدﯾﺎﻧﺶ آرام ﮔﯿﺮد .ﻧﺮم ﻧﺮﻣﮏ دﺳﺘﻢ را در
ِ
ﺑﻪ ﭼﻬﺮه زدم و ﻣﺸﺘﯽ را ﻧﻮﺷﯿﺪم .آﻓﺘﺎب هﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪهﺎﯾﯽ از زﻣﯿﻦ ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﺷﺐ آرام آرام
ﻣﯽآﻣﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻪ ﺟﺎن ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺑﺮوم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ هﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮدا
دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮدم .از ﮐﻨﺎر ده ﮔﺬﺷﺘﻢ .ﺑﻪ ده ﺗﺒﺮﯾﺎن ﮐﻪ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﻗﺮار داﺷﺖ وارد ﺷﺪم و ﺷﺐ را در
ﺧﺎﻧﻪی ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان اﯾﻞ ﮔﺬراﻧﺪم .ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻢ ﮐﻤﯽ درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﺮدهﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .او ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺮفهﺎﯾﻢ ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﺑﺎﻣﺪادان ﭘﯿﺶ از ﺑﺮ آﻣﺪن آﻓﺘﺎب دوﺑﺎره راه
را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﭘﯿﺮﻋﻠﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن دﯾﺸﺐ ،ﻣﺮا در راه ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮد و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره هﻤﺪﯾﮕﺮ
را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .او ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ هﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ را در دﯾﺪار دﯾﮕﺮی اداﻣﻪ
ﺑﺴﯿﺎری راه رﻓﺘﻦ دﯾﺮوز
دهﻢ .ﮐﻒ ﭘﺎهﺎﯾﻢ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻣﺎدم راهﭙﯿﻤﺎﯾﯽام ﮔﺰﮔﺰ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻮﺋﯽ از
ِ

ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺎهﯿﭽﻪهﺎی ﭘﺎﯾﻢ آزرده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .راه را ﺑﯽ هﯿﭻ درﻧﮕﯽ ﭘﯿﻤﻮدم .هﻤﭽﻮن آهﻮﺋﯽ از ﮐﻮه و

ﮐﻤﺮ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻢ .دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد از ﺑﯿﺮاهﻪ ﺑﺮوم  .اﯾﻦ راه ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .هﺮ ﺳﺎﻟﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از اﯾﻦ راه رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدم .هﺮ ﺳﻨﮕﯽ و هﺮ ﮔﻮﺷﻪ اﯾﻦ راه داﺳﺘﺎﻧﯽ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم
در ﮐﻮدﮐﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺗﺮک ﭘﺪرم ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﻮدم ﺑﺮای هﺮ ﺳﻨﮕﯽ داﺳﺘﺎن ﻣﺮدان ﮐﺮد را
ﻣﯽﮔﻔﺖ .ژاﻧﺪارمهﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺮو را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻤﻮد را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺮآب را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
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ﻧﺰﯾﮏ ﺑﺎﻣﺪاد اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺳﯿﺪ رﺷﯿﺪ از ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽدارد و روﺳﺘﺎ را ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎلهﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎر دار ﺑﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮن رﯾﺰی زﯾﺎد در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻣﺎدﯾﺎﻧﺶ ﺟﺎن
ﺳﭙﺮد.

٢٢آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ از زﺑﺎن ﭘﺪر ﺷﻨﯿﺪم ،در ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪم .ﺳﺮﮔﺮد ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه

ﯾﮋﻧﺪارﻣﺮی ﻗﻮﭼﺎن ،هﺮ از ﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ دروﻏﯿﻦ از ﺷﺎهﮑﺎرهﺎ و دﻻوریهﺎی ﺷﺎهﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽداﺷﺖ.
ُ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻨﻨﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ هﺎ ،ﮐﺮد هﺎی ﺧﻼف ﮐﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮس ژاﻧﺪارمهﺎ و ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ از ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ دوﻟﺘﯽهﺎ،
ُ
ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪﺷﺎن راواﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺳﺮﮔﺮد ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،ﮐﺮدی را ﮐﻪ ﺧﻼف اش در ﺣﺪ ﺟﻨﺤﻪ ﺑﻮد و
ﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻗﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ واﻣﯽ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه وﻓﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد و درﺟﺎ او را ﻣﯽﮐﺸﺖ .ﺑﻌﺪ
ﺑﻬﺎﻧﻪهﺎ ﻣﯽآورد و داﺳﺘﺎنهﺎ ﻣﯽﺑﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﺟﺴﺪ "ﺗﺒﻬﮑﺎر" را ﺑﺮ ﺧﻮدروی ارﺗﺶ در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎی ﺷﻬﺮ
ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ درس ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺷﻮد .ﻗﺴﺎوت او ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﺒﺶ ﻗﺒﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﮐﺮد ،آﻗﺎی ﮐﻠﯿﻢاﻟﻠﻪ ﺗﻮﺣﺪی ﺑﻪ ﻣﻮردﺗﮑﺎن دهﻨﺪهی ﻗﺮﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﮔﻮر او و ﺷﻠﯿﻚ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺪ ﺑﯽ ﺟﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺮﻓﯿﻊ درﺟﻪی ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی را از ﺳﺮﮔﺮدی ﺑﻪ ﺳﺮهﻨﮕﯽ ﻓﺮاهﻢ آورد .ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره؟ در ﺑﺨﺶ اﺳﻨﺎد ٢
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از روﺳﺘﺎهﺎی ﮐﻼﺗﻪ ﺷﺎهﻤﯿﺮ و رﯾﺰه ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ هﻔﺖ ﺑﺎغ ﺷﻬﺮاﻓﺴﺎﻧﻪای ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و روﺳﺘﺎی
ﮐﻮاﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻋﻤﻮهﺎﯾﻢ و ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ و ﭘﺎﯾﮕﺎه وﻟﯿﺨﺎن ﺳﺮدار ﮐﺮد ﯾﮑﯽﯾﮑﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻢ .ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر در راه ﮔﻞهﺎی وﺣﺸﯽ را ﻣﯽﭼﯿﺪم .دﺳﺘﺎﻧﻢ ﭘﺮ از ﮔﻞهﺎی ﺳﺮخ وﺣﺸﯽ و ﻻﻟﻪهﺎ
و ﮔﻞ دﺧﺘﺮون ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯽزدم و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﭘﺮ از ﺷﺎدی و آراﻣﺶ
داﺷﺘﻢ .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻧﻮآﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﺘﯽ ﻋﺸﻖ را و ﺟﻠﻮی آنهﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ .دﯾﮕﺮ
»ﺧﻮد«م را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻣﻦ ،اﮐﻨﻮن در دژ ﺳﻨﮕﯽ "ﺧﻮد"م ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و رواﻧﻢ آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﺎز ﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺟﻠﻮی آنهﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ ،ﺟﻠﻮی آنهﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر
ﻧﺨﻮاهﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺧﻮدم ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺰدﯾﮏهﺎی ﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ای ﻧﺸﺴﺘﻢ .دﻣﯽ را آرام ﮔﺮﻓﺘﻢ .دﯾﮕﺮ ﺷﺘﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻢ .آﻧﮕﺎه
ﺑﻪ روی ﺳﯿﻨﻪ دراز ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﺴﺎن اﺳﺒﺎن از ﭼﺸﻤﻪ ،آب ﻧﻮﺷﯿﺪم .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼﺋﯽ
در ﺑﺴﺘﺮ ﭼﺸﻤﻪ اﻓﺘﺎد .ﺣﻠﻘﻪ ای ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﻚ ﻗﻠﺐ ﺑﺮ روی آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻻﺑﻪ
ﻻی رﯾﮓهﺎی ﺗﻪ ﭼﺸﻤﻪ ،هﻤﭽﻮن ﭘﺮی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎز ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،اﻧﮕﺎر ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺗﺎ روزی
ﺑﯿﺪارش ﮐﻨﺪ .ﺑﯽﮔﻤﺎن اﻧﮕﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮ ﮐﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در هﻨﮕﺎم ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮐﻮزه آب از اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﯾﺎ ﮐﻪ دﺧﺘﺮک اﻧﮕﺸﺘﺮ را هﻤﭽﻮن ﮔﻠﯽ ﺑﻪ آب داده اﺳﺖ ﺗﺎ روزی ﻣﺮدی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻨﺪ.
آن را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ذوق زده آن زﯾﺒﺎ را ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ از آب ﮔﺮﻓﺘﻤﺶ و در ﺟﯿﺒﻢ ﻧﻬﺎدم ﺗﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻢ آن را ﺑﻪ " ﺳﯿﻤﯿﻦ" ﺑﺪهﻢ .دوﺑﺎره ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم .وﻟﯽ ﺣﺲ ﮔﻨﮕﯽ داﺷﺘﻢ .ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم
ﭼﯿﺰی ﺷﻮم در ﺣﺎل روﺋﯿﺪن اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم از او اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎ ﺑﺠﺎ و ﺑﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ .در هﻤﺎن ﻣﺮز ﺷﻐﻠﯿﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪم و او را ﺑﻪ آنهﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم .هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻓﮑﺎر در ﺳﺮم ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺠﯽ را آهﺴﺘﻪ در اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﺟﺎی دادم .دﺳﺘﻪ ﮔﻞهﺎی
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
وﺣﺸﯽ را در دﺳﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .روﺳﺘﺎهﺎی ﮐﺮد ﻧﺸﯿﻦ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ِ
ﮔﺬاﺷﺘﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺎ ﺷﺎهﺮاه ﺗﻬﺮان -ﻣﺸﻬﺪ راه را اداﻣﻪ دادم .ﭘﺲ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ آﻣﺪ و ﺳﻮار
ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ .ﮔﻞهﺎ را در درون آﻟﺒﻮﻣﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،وﻟﯽاﻧﮕﺸﺘﺮ را هﻨﻮز در اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮑﻢ
داﺷﺘﻢ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﻧﯿﺮوﮔﺮﻓﺘﻪ ام .ﮔﺎمهﺎﯾﻢ اﺳﺘﻮار و ﭘﻮﻻدﯾﻦ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدم وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
»ﺧﻮد«م ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدم .اﮐﻨﻮن "ﺧﻮدم" ﺑﻮدم.
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ١٣۵١
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﺳﺎﻧﺪم .هﺪﻓﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ "ﺳﯿﻤﯿﻦ" را آﮔﺎه ﮐﻨﻢ و
دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﺬارم ﺑﺪون آﮔﺎهﯽ ﻻزم ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اداﻣﻪ دهﺪ .ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ رﺳﯿﺪم ﺑﺎ ﺷﻮر
زﯾﺎد ﯾﮏراﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﻢ .وﻟﯽ از رﻓﺘﺎر ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪم.
ﺳﻼم و اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮدم .ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر
اداری ﺑﻪ دﯾﺪار او رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .اﯾﺴﺘﺎدم ﺗﺎ ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﯿﻢ .اﺣﻮاﻟﺶ را
ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﻤﯽ اﻓﺴﺮده ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﯿﺎﻧﻤﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ آﺳﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﺣﺮفهﺎ
ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻤﻮﺷﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪای؟ ﮐﺎرم زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﮐﺸﯿﮏهﺎی ﺷﺐ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ.وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،اﻧﮕﺸﺘﺮ را ﺑﻪ او دادم.
 اﯾﻦ ﭼﯿﻪ؟داﺳﺘﺎن ﮐﻮه را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻟﺐ آﻣﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﺮ را در اﻧﮕﺸﺖ ﮐﺮد .ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ
ﮐﻪ آﻏﺎز ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎز ﺧﻤﻮﺷﯽ .از رو در رو ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﭘﺮهﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ دور
دﺳﺖهﺎ ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ از اﮐﻨﻮن و از ﺧﻮدش ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮد .رﻓﺘﺎری ﭘﺮﯾﺸﺎن و دوﮔﺎﻧﻪ داﺷﺖ.
هﻤﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺮا در آﻏﻮش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
 ﺑﺮو ،ﺑﺮو ،دﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﮕﺮد!ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .آن ﺷﺐ را هﺬﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻧﯿﺰ ﺷﺒﻬﺎی
دﯾﮕﺮ .ﮔﺎه هﺮاﺳﺎن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺧﻮاب درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯿﺎن ﺧﻮاب و
ﺑﯿﺪاری در ﺟﻨﮓ ﺑﻮد.
ﺗﻤﺎم روز را ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم .ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ درﯾﺎﺑﻢ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﻤﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﯽ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای ﺷﺎم ﺧﺮﯾﺪم ﺗﺎ ﺑﺎ هﻢ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ .ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرش
ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺷﺐ دﯾﺮ آﻣﺪ.
 ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮری؟ ﻧﻪ ،در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺎم ﺧﻮردم.٩٤
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آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ او در ﮐﺸﻤﮑﺶ اﺳﺖ و از ﺟﺪاﻟﯽ دروﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺲ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟ ﺑﺮ ﻣﻦ
آﺷﮑﺎر ﻧﺒﻮد .از رﻧﺞ او رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدم .ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﺧﻮردن ﮐﺒﺎب ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدم .و او دوﺷﯽ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﻓﺖ .ﺣﺲ ﮐﺮدم ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﻟﺤﺎف را ﺑﺮ ﺳﺮش ﮐﺸﯿﺪ.
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ هﻢ در ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮاب دراز ﮐﺸﯿﺪم .ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ و ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ در
آﻏﻮﺷﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ،ﭼﻪ ﺷﺪه؟ ﭘﺎﺳﺦ هﻤﺎن ﺑﻮد".ﺑﺮو ،ﺑﺮو ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮد ،ﻧﻤﯽ دوﻧﺎم ﭼﺮا ﺑﺮﮔﺸﺘﻪای؟"
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎﻟﯽ و ﺟﻨﮓ دروﻧﯽ "ﺳﯿﻤﯿﻦ" ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدم .ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺨﻨﺶ را ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .ﮔﻤﺎﻧﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏﺑﺎر ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ وادارﻣﺶ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﺗﺮﺳﻮ ﯾﯽ ،ﺗﻮ ﺑﺮﯾﺪهای ،ﺗﻮ ﯾﮏ آدم ﭘﻔﯿﻮزی ﺷﺪی ،ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﯽ و رﻓﺘﯽ.اﯾﻦ واژههﺎ را ﺑﯽ هﯿﭻ ّ
ﺣﺲ و ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﯽ ﻓﺮوغ ،ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای ﺑﯽ رﻧﮓ و ﺑﯽ ﺟﺎن،
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺎت.
 ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ای؟ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮد.ﻣﻦ ﮔﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦهﺎ  ،ﺳﺨﻨﺎن او ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ُ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎور داﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ "ﻣﺴﻌﻮد" ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا »ﺳﯿﻤﯿﻦ« او
را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .او ﺑﺎ ﻣﻦ درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ "ﻣﺴﻌﻮد" هﻢ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ او ﭘﺴﺮی ﺷﺮور و ﮐﻠﻪ
ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ﮐﻮه دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻌﻮد را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را دﯾﺪار
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﺎﺟﺮای ﮐﻮه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎ "ﻣﺴﻌﻮد" ﺑﺮای ورزشهﺎی
ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻓﺴﺮ ﺳﺎواک آنهﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ هﺪف ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ او را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ دادن ﻗﻮل از ﭼﻨﮓ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎواک در ﻣﯽرود .ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .او ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺮای ﭘﺪرش داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮ هﻢ ﮐﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺪرش اﺳﻨﺎد را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﺗﻔﻨﮓهﺎ را هﻢ ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮد در ﭼﺎه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط دارد .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ او را
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻧﮑﻨﺪ "ﺑﯿﺘﻞ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .ﺑﺎورم ﻧﻤﯽﺷﺪ.
وﻟﯽهﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدم ﮐﻪ "ﺑﯿﺘﻞ" ﺳﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دور ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﺪن
"ﺳﯿﻤﯿﻦ" و ﯾﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﺎ او ﻧﮑﺮدهام
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی دارد ﮐﻪ ﭘﺴﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ .او ﭼﻪ ﺳﻮدی از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮد؟ آن
ﺷﺐ را هﻢ ﺑﺎ هﺬﯾﺎن و ﮐﺎﺑﻮس ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﮐﺮد .ﺑﺎﻣﺪاد ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
رﻓﺖ.
ﺷﺐ ﺳﻮم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﺧﻼف دو ﺷﺐ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﭼﻬﺮهای آرام داﺷﺖ .ﺑﺎ هﻢ ﺷﺎم ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺧﺮدﯾﻢ.
ﭘﺲ از ﺷﺎم ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺟﺪی از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﯾﻢ.
 ﭼﺮا ،ﭼﯽ ﺷﺪه؟ ﺗﻮ رﻓﺘﯽ ،ﺗﻮ هﻤﻪ را ول ﮐﺮدی و رﻓﺘﯽ .ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪی .ﺑﯿﺘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎز ﺷﺪهای .ﺣﺘﯽ "رﺿﺎرﺿﺎﺋﯽ" هﻢ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺣﺮفهﺎﯾﯽ زده.

٢٤

 -ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻪ؟

ً
 ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﭼﻪ و ﭼﺮا درﺑﺎره ﺗﻮ ﺣﺮف زدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻼ ﻓﮑﺮ اوﻧﺎ رو هﻢ ﻣﺸﻐﻮلﮐﺮدهای.
ً
ً
 اوﻻ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ اﻋﺘﻘﺎد و اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺪارم ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻢ ،در ﺛﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺎ داره ،ﻣﻦ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪهام وﻟﯽ از ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺒﺮﯾﺪهام ﺑﺮای هﻤﯿﻦ هﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪام.
ﮐﻤﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .اﻧﮕﺎر ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهاش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم .ﺳﺮش را از
ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدا ﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﻟﺮزان ﮔﻔﺖ:
 ﺑﯿﺘﻞ ﻣﯽ ﮔﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻧﺪاری ،ﺗﻮ ﺑﺮای ﺳﮑﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ.ﺷﺮﻣﻢ آﻣﺪ .ﺳﺮخ ﺷﺪم .هﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺘﻞ ﭼﺮا و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را زده اﺳﺖ.،
ً
 اﺻﻼ او ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯿﺰﻧﻪ ،ﻣﺎ زن و ﺷﻮهﺮ هﺴﺘﯿﻢ ،راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ او ﭼﻪ رﺑﻂداره .ﺗﻮ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭼﯽ ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادی؟
 ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﻦ. هﻤﯿﻦ؟ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ رو ﮔﻔﺘﯽ؟ ﺗﻮ هﻢ ﺑﺎور ﮐﺮدی؟٢٤

در آﯾﻨﺪه درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ دل ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺮام آرام در ﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای

ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ آنهﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
واﮐﻨﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺟﺮا در آورﻧﺪ .در ﺑﺎره ﻧﯿﺖ رهﺒﺮان ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ,
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ٣
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 ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ او ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽدوﻧﻪ.ﺳﺮم را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم و زﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﺎ ﺧﻮدم زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮدم:
 ﮐﺎﻓﺮ هﻤﻪ را ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ﺧﻮد ﭘﻨﺪارد.ﺳﺮم راﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﮔﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اوﺿﺎع را ﺧﻮب ﺣﻼﺟﯽ ﮐﻨﻢ .دﺧﺎﻟﺖ و
ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺑﻮد .ﺑﺪم آﻣﺪ ،از ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺪم آﻣﺪ .آنهﺎ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ
ﺗﻮی رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﻦ هﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .آﺧﺮ ﭼﺮا؟
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 ﭼﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺜﯿﻔﯽ ،اﻧﮕﺎر او ﺑﻪ ﺟﺰ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد راﺑﻄﻪ دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ. ﺳﯿﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ .ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﻪای دو ﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﮐﺮد: ﻓﺮدا از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮو.دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺳﻮدی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﺐ را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪم .ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ زود ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و رﻓﺖ.
اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮه آورده ﺑﻮدم روی ﻣﯿﺰ ﺑﻮد.
ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ را در ﮐﻨﺎر اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و رﻧﺠﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون
زدم.
ﺑﺎ ﺳﺎﮐﯽ در دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ "ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل" دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و هﻢ اﺗﺎﻗﯽ دوران داﻧﺸﮑﺪهام رﻓﺘﻢ .ﻋﺒﺎس
ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺷﻨﯿﺪهام ازدواج ﮐﺮدهاﯾﯽ «.از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ
هﻤﻮاره ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج را ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﭼﻨﺪان آﺷﮑﺎر ﻧﮑﻨﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻋﺒﺎس هﻢ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ .ﻓﺮدای آن روز در ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
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اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺰ ﮐﺎریهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻀﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و و از آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺖهﺎی

ﻓﺮوﯾﺪی ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻧﺒﻮد .ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ وارد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻀﻮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﻨﺎهﮑﺎر وادار ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﻋﻀﻮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ رهﺒﺮی ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺮﻓﯽ زد از آن
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ آن ﻓﺮد ﻧﺎراﺿﯽ ٔ
ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٣۵۵-١٣۵۴ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ را
ﻣﻦ در ﺑﻨﺪ دو و ﺳﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮدم ..آﻗﺎی" )ط( ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺻﺪاﻗﺘﺶ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻮدﮐﯿﺶ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ،ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ او را ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .آن زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺪتهﺎ اﻓﺴﺮده ،ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ و ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺠﺮﯾﺶ ﺑﻮد و در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن "وﻟﯿﻌﻬﺪ" ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ ،آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
زﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزﯾﻢ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ
در ﯾﮑﯽ از روزهﺎی ﺗﯿﺮ ﻣﺎه" ،ﺳﯿﻤﯿﻦ" ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺠﺮﯾﺶ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ
ﻣﻦ زﻧﮓ زد و ﮔﻔﺖ دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺸﻬﺪ داﺷﺘﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ .او زﻣﺎن و ﺟﺎی
دﯾﺪار را ﺑﻪ ﻣﻦ داد .از ﺗﻠﻔﻨﺶ ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪم .ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮد .اﻧﮕﺎر هﯿﭽﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ روی
ﻧﺪاده ﺑﻮد .اﯾﻦ دوﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮدم ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺧﻮدم را ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮار ﮐﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯿﺪان ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد رﺳﺎﻧﺪم .ﺟﺎی دﻗﯿﻖ آن را اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورم اﻣﺎ زﻣﺎن
ﻗﺮارﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺠﺮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪم و ﺳﭙﺲ
او را در آﻧﺠﺎ ﻣﯽدﯾﺪم ..دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ ﺣﻤﯿﺪ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .هﻤﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش
ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ .ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ در و آن در ﺣﺮف زادﯾﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -از ﺑﭽﻪهﺎی ﻣﺸﻬﺪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ از ﻣﺤﻤﺪ؟ هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢاﻧﺪ؟ ﮐﺴﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه

٢٦

 هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢاﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ )ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﻢ( هﻢ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ازاو ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد.
ﺳﭙﺲ "ﺣﻤﯿﺪ" از راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ.
 دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاهﯽ ﻣﻦ ﺑﺎورم را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از دﺳﺖدادهام .ﺳﭙﺲ ﻓﺸﺮده آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﺷﻪهﺎﺋﯽ از ﮔﻔﺘﻪهﺎﯾﻢ را ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ در دﯾﺪاری در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم وﻟﯽ اﯾﻨﺒﺎر ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ درﺑﺎره هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ او
درد دل ﮐﺮدم.
راﺳﺘﺶ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪای را درﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎهﺎﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد دادم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺋﯽهﺎﺑﺪهﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ رهﺒﺮی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ از ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮ داری؟
او ﺷﺎﻧﻪهﺎﯾﺶ را ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺖ:
ً
ً
 اﮔﺮ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ اﻣﺎً
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی داره ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
٢٦ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﺮد ،درآﯾﻨﺪه داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را
ﺗﺮک ﮐﺮده و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽاش را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد او ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
 ﺣﻤﯿﺪ ﺟﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻗﻊ دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺸﻮم و هﺮﮐﺎری ﮐﻪ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻦﺑﮑﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ آن اﻧﺪازه ارزش ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪه!؟
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺳﺮزﻧﺶ آﻣﯿﺰ ﮔﻔﺖ:
 از ﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺣﺘﯽ رهﺒﺮی هﻢ ذهﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺗﻠﺦ ﺧﻨﺪی زدم:
 ﺧﻮب ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ وﻗﺖ رهﺒﺮی را ﮔﺮﻓﺘﻪام .وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼتﻣﺎوراﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از اﻓﺮاد درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻧﺴﺎنهﺎﺋﯽ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
زﻧﺪه هﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺎن دارﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺲ دارﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از آنهﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺸﻪ و ﮔﻠﻪ ﮐﻨﻪ و ﺑﻘﻮﻟﯽ آنهﺎ را ﻧﻖزن
ﺑﺪوﻧﻪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯽ از زﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽﮐﺮدﻧﻪ .ﺣﻤﯿﺪ ﺗﻮی ﺣﺮﻓﻢ دوﯾﺪ:
 ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪه ،ﮔﻔﺘﻢ اﮐﻨﻮن زﻣﺎﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺰرﮔﯽ در ﭘﯿﺶداره.
ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰش ﺳﺨﻨﻢ را اداﻣﻪ دادم:
 هﻤﯿﺸﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻧﺠﻮریﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯿﺎد ،از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ورزﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در هﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎ ﭘﺎﺳﺦ دهﺪ .و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶهﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ .ﺑﮕﺬار ﯾﮏ ﭼﯿﺰی را
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻢ ،ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ هﺪﻓﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺗﻮ هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از
اﻓﺮاد ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ ورزﯾﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ و هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻧﻮ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ در دوران اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎهﯽﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ و رهﺒﺮی را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪهام و
ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را از ﻧﺰدﯾﮏ و در ﻋﻤﻞ دﯾﺪهام ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .راﺳﺘﺶ اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از دهﺎن هﯿﭻ ﮐﺪام از دوﺳﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻧﺸﻮن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ
ﺑﺎﺷﻪ .اﻣﺎ داﯾﻢ از ﻋﻤﻞ ﺣﺮف زده ﻣﯿﺸﻪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از
ﻋﻤﻞ هﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻓﺸﻮ ﻣﯽزﻧﯿﻢ .اوﻧﻬﻢ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن آﻣﻮزشهﺎی اوﻟﯿﻪ هﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ هﻤﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ هﻢ از ﻋﻤﻞ ﮐﻪ اﯾﻦهﻤﻪ ﺣﺮفﺷﻮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺧﻮدت ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽهﺮ زﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺎم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﯾﻌﻨﯽﺑﻤﺐﺳﺎزی و اﻧﻔﺠﺎر هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ
آﻣﺎده ﺷﺪ.آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ،اﻧﻔﺠﺎر ،اﻧﻔﺠﺎر .اﻧﮕﺎر اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎره ﮐﻪ
١٠٠

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺷﻮاریهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺒﺎرزه را ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﻪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞزدﮔﯽ و ﯾﺎ اﻧﻔﺠﺎرزدﮔﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ دﺷﻮاریهﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ دوﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎ اداﻣﻪ دادﻧﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ.
 ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ هﯿﭻ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﯾﻦ ﺑﺎر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﮕﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﮓﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی ﭼﯿﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﯿﻢ؟ اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن
هﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
 ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ.ﺣﺮف اش را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:
 هﻤﯿﻦﺟﺎ دﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪار دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ .ﺗﻮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ وﮐﺎرش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﯾﺪههﺎ ﻣﯽرود و ﺣﺘﯽ
ﺟﺰوه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی هﻤﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻣﻮزش در دﺳﺘﺮس اﻋﻀﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ "ﻣﻤﺪ" )ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
هﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺬهﺐ ﺳﺪ راه ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ آن را ﮐﻨﺎر زد و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﺣﺎل
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﻣﺬهﺐ و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮔﯿﺮی!؟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺮاره ﺑﺎ آﯾﻪهﺎی ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﺷﻮر ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﺎرش را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮه!؟ اﮔﺮ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی دوﻣﯽ اﺳﺖ دﯾﮕﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﭼﺮا دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﺧﻮب ﺑﺮوﯾﻢ ﻗﻤﻪ ﺑﺮدارﯾﻢ و ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﮕﯿﻢ و ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
"ﺣﻤﯿﺪ" ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺗﻮی ﺳﺨﻨﻢ ﭘﺮﯾﺪ:
 ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﯿﺴﺖ.
ً
 اوﻻ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﻄﺒﻖ از آن ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖﺑﺸﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﯿﻢ .دوم آﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺬهﺐ روی آورد و از آن ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،وﻟﯽ ﺷﺘﺮ ﺳﻮاری ﮐﻪ دوﻻدوﻻ ﻧﻤﯽﺷﻮد! ﺳﺎزﻣﺎن هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ دﺷﻮاری
ﻧﺪارد ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود وﻟﯽ هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ از آﯾﺎت ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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"ﺣﻤﯿﺪ" ﮐﻤﯽ رو ﺗﺮش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
 ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻪ ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮏ ﮐﺮده ای و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﺸﺘﯽ ﺑﭽﻪ آﺧﻮﻧﺪ دارن ﺳﺎزﻣﺎن راﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﻮری ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺶ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ "ﺣﻤﯿﺪ" ﮐﻤﯽ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ "اﯾﺮج" آنهﺎ ﺑﭽﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺟﺎ ﺧﻮردم ﮐﻪ او ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﻣﺮا از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﺪ! ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎم
ﻣﺮا ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ هﻤﻪ داده اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻن اﯾﻦ ﮐﺎر را درﺑﺎره ﮐﺎدرهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
"ﺣﻤﯿﺪ" اداﻣﻪ داد ﮐﻪ آنهﺎ آدمهﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی هﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺨﻮان در اﯾﻦ راه ﺧﺮد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺗﻮی ﺣﺮﻓﺶ ﭘﺮﯾﺪم:
 اﯾﻦ آدمهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ دوران ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﺪهام ﺑﺎ آن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺑﭽﻪهﺎ داﺷﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮقدارﻧﺪ .آنهﺎ دﻧﺒﺎل اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﯾﻌﻨﯽ آدمهﺎی ﺻﺎدق و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻋﻤﺎل
ﺳﻨﺠﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦهﺎ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﯿﻪ؟ اﯾﻦهﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﻦ هﻢ
ﺳﺮﺑﺎز
ﯾﮑﯽ از هﻤﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزهﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮر ﮐﻮراﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل
ِ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن هﻢ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﭘﺮ از ﭘﺮﺳﺶ و ﻧﮑﺎت ﺗﺎرﯾﮏ در ذهﻦ
هﺴﺘﻢ! اﯾﻦهﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺎی ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران و اﻋﻀﺎ ﺑﺎﻻی
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد آﯾﺎ او ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را دارد ﯾﺎ ﻧﻪ! ﻣﻦ درﺑﺎره ﺧﻮدم
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮهﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ.
 درﺳﺘﻪ ،وﻟﯽ اﻓﺮاد در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
 ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﭘﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دارایِ
اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺪن ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .داﻧﺶ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮازﻧﺪه و ﮐﺎرداﻧﯽ هﻢ ﻻزم اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﭼﻮن ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل و هﺮ ﺷﮑﻠﯽ و ﺑﺎ هﺮﮐﺴﯽ ﭘﺮش ﮐﺮد!؟ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎ اداره
اﺳﺖ!؟ هﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وارد ﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪاش
هﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮدم ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﮐﺎرﮐﺮدهﺎ و دﯾﺪﮔﺎههﺎش را ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﻔﺘﻢ.
ﭘﺲ از ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
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 ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽاز ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﺒﺘﯽ داﺷﺘﯽ.ً
 ﺷﺨﺼﺎ ﯾﮑﯽاز ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺶ را " ﺑﯿﺘﻞ" ﮔﺬاﺷﺘﻪام را دﯾﺪهام. ﺑﺎ هﺎش ﺣﺮف زدی؟ آره ،ﺑﺎر دوم وﻗﺘﯽ او را دﯾﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد. ﭼﺮا؟راﺳﺘﺶ رو ﺑﺨﻮاهﯽ ﺧﻮدم هﻢ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ از ﻣﻦ دﻟﺨﻮری ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺖ .او ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﮔﻮش ﻣﯽداد و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮدش ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻢ در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬار و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ.
ﺑﻪ ﭼﻬﺮهاش ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺑﺒﯿﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اداری -ﻧﻈﺎﻣﯽ هﻢ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﮏﻋﻀﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﯿﺮم ﮐﻪ "ﻣﺴﻌﻮد" ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ "ﺑﯿﺘﻞ" ﻧﮕﻔﺘﻪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﮐﺮده .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ را ﺑﺎ "ﺑﯿﺘﻞ" ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و رودررو در ﻣﯿﺎن
ﻣﯽﮔﺬارم ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﮕﻪ!؟ ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﻢ را ﺑﺎ او ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ دل
ﺑﺴﭙﺎره و ﺑﻪ آنهﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻪ و ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺪه دوﺑﺎره ﻣﺮا ﺑﻪ هﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ رﺟﻮع ﻣﯽدهﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دﮐﺎن ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﺳﻨﮕﮑﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻮی ﻧﺎن داغ ﺑﻪ ﺗﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن هﻢ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ
ﯾﮏ ﻧﻮن ﺑﺨﺮﯾﻢ ﺗﺎ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽروﯾﻢ .وارد ﻧﺎ ﻧﻮاﯾﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺎن ﺗﺎزه ﺑﻮد .ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﻔﺖ اﮔﻪ ﻧﺎن ﺗﺎزه ﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ زن ﺟﻮاﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد ،از ﺷﻤﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ .ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻔﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد واﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ آﻗﺎ.
ﻧﺎﻧﻮا ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﻣﻤﺒﺮی ﻣﯿﺨﻮاﯾﻦ ﯾﺎ دو آﺗﺸﻪ؟ ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻔﺖ: ﮐﻤﯽ ﺧﺸﮑﺶ ﮐﻦ!دﮐﺎن دار ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺣﺪود  ۴٠ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻤﯽ آردی ،ﺑﻪ ﺷﺎﻃﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای آﻗﺎ دو آﺗﺸﻪ
ﮐﻦ ،رو ﮐﺮد ﺑﻪ ﺣﻤﯿﺪ.
"ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺨﻮاﯾﻦ؟١٠٣
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 ﯾﮑﯽ.ﺷﺎﻃﺮ ﮐﻪ روﺑﺮوی ﺗﻨﻮر ﺑﺎ ﭼﻮب ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﮔﺎهﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺒﻨﺪش ﻋﺮ ق ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ را ﺧﺸﮏ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺎن را از ﺗﻮی ﺗﻨﻮر در ﻣﯽآورد و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ روی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮ دﯾﻮار ﮐﻪ ﻣﯿﺦهﺎی ﺗﯿﺰش ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺧﺎﻧﻮم ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ .دﮐﺎن دار ﮐﻪ ﭘﻮل ﻧﺎن را از ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻧﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﻤﯿﺪ داد و ﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﺑﺎ راهﻨﻤﺎﺋﯽ ﺣﻤﯿﺪ وارد ﮐﻮﭼﻪ ای ﺷﺪﯾﻢ .ﭘﯿﺪا ﺑﻮد
ﮐﻪ او اﯾﻨﺠﺎهﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻒ دﺳﺘﺶ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﭘﺴﺮک ده دوازده ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاهﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ
را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد از ﺗﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ .ﭘﺴﺮک ﺷﻠﻮاری ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﭙﺎ و
ﭘﯿﺮهﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﺮک ُﻣﺮده ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﺳﺮ زاﻧﻮی راﺳﺘﺶ ﭘﯿﻨﻪای ﮔﻨﺪه ﭘﺎرﮔﯽ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﺧﻮاهﺮش ﮐﻪ ﺷﺶ هﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﭘﺎهﺎی ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺗﻨﺪﺗﻨﺪ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ از ﺑﺮادرش ﮐﻪ
دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ .دﺧﺘﺮک ﻣﻮهﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﮐﻤﯽ روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد
داﺷﺖ .ﮐﻔﺶهﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﺶهﺎی ﺑﺮادرش ﮔﯿﻼﺳﯽ رﻧﮓ و ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪی ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮔﻞ در ﺟﻠﻮی
ﮐﻔﺸﺶ اﻓﺰون داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪهﺎی ﮐﻔﺶ ﺑﺮادرش ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻧﺨﯽ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد .دﺳﺖ ﭼﭗ دﺧﺘﺮک ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻧﮕﺎری ﯾﻚ ﯾﺎ دو رﯾﺎل ﭘﻮل را ﺗﻮی ﻣﺸﺘﺶ ﻣﺤﮑﻢ
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮادرش او را ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﺮد .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺴﺮک ﺑﻪ ﺣﻤﯿﺪ ﺳﻼم ﮐﺮد ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺳﻼم از روی ادب ﺑﻮد ﯾﺎ ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎهﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺴﺮک او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻮی ﺧﻮش ﻧﺎن ﺗﺎزه ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد دوران دﺑﺴﺘﺎﻧﯿﻢ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ.
هﺮروز ﺑﺎﻣﺪاد ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮهﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﻧﺎن ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﯾﻢ.
ﭘﺎﯾﺎن هﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﭘﺪرم هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﻦهﺎی ﮔﻨﺪم را ﮔﺮد آوری ﻣﯽﮐﺮد اﻧﺪﮐﯽ از آن را ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ
ﻣﺤﻞ ﻣﯽداد و ﻣﺎ هﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﻧﺎﻧﻮا ﯾﮏ ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ روی ﭼﻮب ﺧﻂ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﭘﻮل دﺳﺖ ﻣﺮدم ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﻻﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﺮد.
ﺧﻮب ﯾﺎدم اﺳﺖ در راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎن را ﮐﻢﮐﻢ ﻣﯽﺧﻮردم و ﮔﺎهﮕﺎهﯽ هﻢ ﺗﮑﻪای
ﺑﻪ ﺳﮓ ﮔﺮﺳﻨﻪ وﻟﮕﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻢ ﻣﯽآﻣﺪ ﻣﯽدادم .از اﯾﻦ رو ﻣﻦ هﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻧﺎن زﯾﺎدی
ﻣﯽﺧﺮﯾﺪم.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﺳﺨﻦ را اداﻣﻪ داد.
 اﯾﺮج ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺮفهﺎﯾﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ،ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭼﯿﻪ؟ﺳﺮم را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن را ﻗﻮرت ﻣﯽدادم ﭘﺮﺳﯿﺪم:
١٠٤
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ً
 اﯾﺮج ﺗﻮ اﯾﻤﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از دﺳﺖ دادهای .ﮐﻤﯽ درﻧﮓ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ از ﮔﻠﻮﯾﻢ ﻓﺮوﺑﺮود ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم:
ً
ً
 اوﻻ اﺻﻼ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟ وﻗﺘﯽ از اﯾﻤﺎن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ ،ﻣﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯽ. ﭼﺮا ﭼﺮت و ﭘﺮت ﻣﯿﮕﯽ؟ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم هﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﺎن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﻧﺠﺎﻣﺶ داد. ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ دارﯾﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،دﻋﻮا ﮐﻪ ﻧﺪارﯾﻢ. ﺑﺒﺨﺶ ،راﺳﺖ ﻣﯿﮕﯽ ،وﻟﯽ ﺣﺮﻓﺖ ﻣﺮا از ﮐﻮره ﺑﻪ در ﮐﺮد ،دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﺒﻮد.ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ و اداﻣﻪ دادم:
ﺑﺒﯿﻦ وﻗﺘﯽ اﯾﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد آﮔﺎهﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻓﺮد اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد،
هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻻی ﭼﺸﻤﺎت اﺑﺮوﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 اﯾﻤﺎن اراده آﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زدن دﺷﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ وﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 ﭘﺲ ﺗﮑﻠﯿﻒ آﮔﺎهﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦاﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺖ ﻧﻪ اﯾﻤﺎن .ﻣﺎ ﺑﺮای آﮔﺎه ﺷﺪن ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮان دارﯾﻢ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻏﯿﺮه  .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﮔﺎهﯽ ﮐﻪ هﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﻚ و ﺷﺒﻬﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽرود و ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻚ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،ﻧﻪ اﯾﻤﺎن .اﯾﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ وﻟﯽ اﻣﯿﺪ ﻗﺎﻃﻊ دارﯾﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪهﺎﯾﻤﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﺸﺪ ﭼﻪ؟ اﺷﺘﺒﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
 ﺧﺐ آن دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﮐﻮﺷﺸﻤﺎن را ﺑﺮای آﮔﺎهﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻧﻤﺎن اﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪ و اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ هﺪف درﺳﺘﯽ دارﯾﻢ.
ﻣﻦ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻮش ﻣﯽدادم ،راﺳﺘﺶ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻤﺎن ﻣﺪتهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮی ذهﻦ ﻣﻦ
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ذهﻨﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﺮد.
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎ ﺗﻪ
ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .اﻣﺎ هﻨﻮز هﻤﻪی ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﻧﺒﻮد .ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺲ از ﺳﮑﻮﺗﯽ
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ﮐﻮﺗﺎه ،دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻦ زد و ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﮔﻔﺖ ،ﺣﺎﻻ ﭼﺮا از اﯾﻤﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ آﻗﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮ؟ ﭼﻮن
ﭘﺎی ﻋﻤﻞ در ﮐﺎر اﺳﺖ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟
 ﺷﻤﺎهﺎ هﺮ وﻗﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽزﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮﻟﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮا ﺗﺮﺳﻮ ﯾﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.ﯾﻌﻨﯽ هﯿﭻﮔﺎه ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
 ﻧﮕﻔﺘﯽ ﭼﺮا از اﯾﻤﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ. ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭼﺮا؟ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺶ آﻣﯿﺰش ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ.
 ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در درون هﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﯾﮏ آدم ﮐﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﻤﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﮔﻔﺖ: ﺣﺎﻻ ﻣﺎ را ﻗﺎﺗﻞ هﻢ ﮐﺮدی ،ﺑﺎﺑﺎ دﺳﺘﺖ درد ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺎ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺑﻪﺟﺎن ﻣﯽﺧﺮﯾﻢ و زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻧﻤﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺣﺎﻻ ﻗﺎﺗﻞ هﻢ ﺷﺪﯾﻢ؟ اﯾﺮج ﻓﮑﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎی رژﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از دهﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ؟
در
 ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺗﻠﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﺠﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺎﺷﯽ از آﮔﺎهﯽ ،اﯾﻤﺎن را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢِ ،آﮔﺎهﯽ را ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ و ﺧﻄﺮ اﺷﺘﺒﺎهﺎت را زﯾﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن ﺟﺎن آدمهﺎ را
هﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرهﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ٔﻣﻮﻣﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮرم ﺗﻨﻬﺎ ٔﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،ﺟﻨﮓهﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎنهﺎ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﭼﻪ ﺳﺮﺑﺎزان
ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ ٔﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ درون ﺳﺎزﻣﺎن "ﭼﮑﺎ" ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎن
ﻧﻬﺎده ﺷﺪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺰب و ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺻﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ هﺰار
روس را ﮐﺸﺘﻨﺪ .آنهﺎ هﻤﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﻮب اﯾﻦهﺎ هﻤﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺧﻮدم هﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن اﯾﻤﺎن آﮔﺎهﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 ﺑﻮداﯾﯽهﺎ ﭼﻄﻮر ،آنهﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻠﺤﺪوﺳﺖ هﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻤﯽداﻧﻢ آنهﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﻢ آنهﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦﺧﻮدﺳﻮزی هﻢ ﯾﮏ ﺟﻮری آدم ﮐﺸﯽ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن را در دهﺎﻧﻢ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ آﺳﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮاهﻦ ﺣﻤﯿﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﯿﺎ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﺑﻪ هﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﺨﻮاهﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
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ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ دﯾﮕﺮی رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪﯾﻢ ،.دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی از ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮓ
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
 ﺷﺎﻣﻤﺎن را هﻢ ﺧﻮردﯾﻢ .راﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ در ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفهﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ. آهﺎ ،ﯾﺎدم آﻣﺪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻤﺎن ﻧﺪارم! آره درﺳﺖ اﺳﺖ.ً
 ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻖ ﺑﺎﺗﻮﺳﺖ و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ هﯿﭻ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪارم .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﯾﮏ ﺳﺆالدارم؟
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺷﻮم اداﻣﻪ دادم:
 در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﺘﻤﺎدی ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪارم ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻄﻮر از ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎرداره ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ول ﮐﻨﻢ و در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ای ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺸﻮم!؟
ً
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ واﻗﻌﺎ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و از ﺧﻮدش ﮐﺎرﮐﺸﺘﮕﯽ و دراﯾﺖ ﻧﺸﺎن
دهﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻪ آﻣﻮزشهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ را دﯾﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ دار .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﺗﺎ ﯾﮏ دﯾﺪ روﺷﻦ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ هﺮﮔﺰ آﻣﺎده ﻧﺨﻮاهﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﻢ .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺳﺎزﻣﺎن هﺮﭼﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم دادهام ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﺟﺰوه ﮐﻤﮏهﺎی اوﻟﯿﻪ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ ،از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﺑﯿﺎم ﺗﺎ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ،ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻣﯿﺎن ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﺮان رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﺮدم ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم ،ﺧﻼﺻﻪ هﺮ ﮐﺎری ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادم .وﻟﯽ دﯾﮕﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ
ﺑﺴﻪ .دﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﻧﺨﻮاهﻢ ﺑﻮد .و در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ را هﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ رهﺒﺮی
هﻢ ﺧﻮدش را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪاﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ آنهﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺟﻮاز
ﻋﺒﻮر از هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ آنهﺎ ﻧﻤﯽدهﺪ .اﻧﮕﺎر اﻋﻀﺎ ﭘﻮل ﺗﻮ ﺟﯿﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
آنهﺎ را هﺮ ﻃﻮر و هﺮ ﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﺮﺟﺶ ﮐﻨﻨﺪ .آنهﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ اﻋﻀﺎ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ هﻤﭽﻮن
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ و هﯿﭻﮐﺲ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل ﺧﻮدش ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
اﯾﻦ ﺑﺮگ ﻋﺒﻮر را ﺑﻪ آنهﺎ داده اﺳﺖ؟
ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ دادم:
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 راﺳﺘﯽﺣﻤﯿﺪ از ﺗﻮ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﯽ دارم؟ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ هﻤﻪ ﺑﻠﺒﺸﻮ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎریهﺎﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن درﺑﻪ در ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ و اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ هﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ ﺑﺎﺷﻢ ،اﻧﮕﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺸﻮ ﺑﻤﺐ ﺑﺴﺎز؟
 ﺑﻤﺐ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺴﺎرت ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻣﯽدهﺪ و در ﭘﺮورش روﺣﯿﻪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻓﺮد و رﯾﺨﺘﻦ ﺗﺮس ﻧﻘﺸﯽﻣﻬﻢ دارد ،در ﺛﺎﻧﯽ ﻗﺪرت رژﯾﻢ
را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮد.
 ﺑﺒﯿﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺿﺮورت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و اﻧﻔﺠﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﭼﯿﺰدﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی هﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎر و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ ﺑﺎﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﺸﻮد .ﺑﮕﺬار رک و ﭘﺴﺖ ﮐﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ،ﺑﺒﯿﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ هﺴﺘﻢ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ هﺴﺘﻢ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻤﺐ ﺳﺎز
ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﺪ ﭼﺮا دﻧﺒﺎل ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ!؟
"ﺣﻤﯿﺪ" ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎری ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﮔﻮش ﻣﯽداد .او اﻧﺴﺎن ﻧﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮد و در آن ﻟﺤﻈﺎت ﭼﻬﺮه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﮐﺎر
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪاش در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺷﺎﯾﺪ در ﻏﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ
ِ

ﻣﯽﮐﺮدم" .ﺣﻤﯿﺪ" اﻧﺴﺎﻧﯽ آراﺳﺘﻪ ،آرام و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ او و اﻣﺜﺎل او ﯾﺎ در

داﺧﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺎهﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .او را از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد و زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎهﺎی ﺧﺎﻟﯽ را
ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ "ﺣﻤﯿﺪ" در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ:
 اﯾﻦ را در ﭼﻬﺮه ﺗﻮ دﯾﺪه ﺑﻮدم .ﺗﻮﻣﺪﺗﯽﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮی ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ ﺷﻤﺎ وهﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﺋﯽ ﻣﺎ.
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدم او ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎرم دﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮم را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ:
 درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺪﺗﯽﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدم را ﺟﺪا از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽداﻧﻢ .راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاهﯽ ﻣﻦ دﯾﮕﺮﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮی اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺎﺷﻢ.
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﺪ ،ﮔﻮﺋﯽ "ﺣﻤﯿﺪ" را از ﺗﻪ ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﻪ
ﺧﻮد آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
 »ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟«١٠٨

ﮔﺬر از آﺗﺶ
 ﺑﺮ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن؟ ﻣﻨﻈﻮرم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪزودی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزوهﺎی ﮐﻠﻔﺖ وﻟﯽ ﻣﻐﺰهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ورهﺒﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺻﺖهﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد
ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺳﺮﺑﺎزان و اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ
هﺮ ﮐﺎری را ﺑﺨﻮاهﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ داد.
در اﯾﻨﺠﺎ "ﺣﻤﯿﺪ" ﮔﻔﺖ:
 ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و در ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪای اﻓﺘﺎدهای .ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪهﺎی ﻗﻮی و ﺑﺎﻟﻨﺪهایدارد ،اﮔﺮﭼﻪ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯿﺶ هﻤﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .وﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻨﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد از ﻗﻀﯿﻪ و هﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد .راه ﺳﺮ راﺳﺘﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد
وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدش را ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺳﺎزﻣﺎن دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮازﻧﺪهای اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻤﯿﺖ را و ﮐﻤﯿﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﻢ.
 اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺗﻮ درﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯽ .وﻟﯽ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻤﯿﺖ را درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪو ﮐﻤﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ،وﻟﯽ ﻧﻪ هﺮ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﮐﻤﯿﺖهﺎ و ﻧﻪ هﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﻤﯿﺖهﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﭘﺮورش اﻧﺴﺎنهﺎی ﺑﺮازﻧﺪه ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ راه ﺧﻄﺎ ﺑﺮود ﮐﻤﯿﺖهﺎ را هﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ
ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آدم ﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
آدمهﺎی ﺑﺮازﻧﺪه و ﮐﺎردان ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮد ﺑﺴﺎزد ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﻠﻂ آدمهﺎی ﺑﯽ ﻻﯾﻖ
و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺪهﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﺮاب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻓﺮا اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ اﻧﻘﻼب ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و رهﺒﺮان از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه زﻧﺪه ﺟﺪا از اﻋﻀﺎ و رهﺒﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻮدﮔﺮدان و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ژن ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ارث ﺑﺮده اﺳﺖ اﻣﺮ اﻧﻘﻼب را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪوﯾﮋه رهﺒﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ
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ﻣﯽدهﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ رهﺒﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از در ﻏﻠﺘﯿﺪن آن ﺑﻪ ﺑﯿﺮاهﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ هﻨﮕﺎم ﭘﯿﮑﺎن ﺳﺒﺰ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ درون ﮐﻮﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ آﻣﺪ ،ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺮ ﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ آﻣﺎده ﻓﺮار ﺷﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪزودی ﻣﻮهﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮ راﻧﻨﺪه ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎز ﭘﻨﺠﺮه
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد آراﻣﻤﺎن ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ دﯾﺪﯾﻢ راﻧﻨﺪه زن ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﯽ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﺮاه ﭘﺴﺮک ﺟﻮاﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
دو ﺑﺎره ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ هﺮدو ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﯾﻢ ،ﺳﺨﻦهﺎ زده ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ هﻢ از ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﺦ ﭘﺮهﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﮑﻨﻢ .ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽاش ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ ﺑﮕﻮ! ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻢ دﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاهﯽ ﻣﻦ هﻨﻮز دﻟﯿﻞً
ً
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت را ﻧﻤﯽداﻧﻢ و اﺻﻼ هﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺳﺎزﻣﺎن دﻗﯿﻘﺎ از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ؟ ﻧﺎم ﻣﺮا ﮐﻪ
ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺮا ول
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ اﻧﮕﺎر رهﺒﺮی ﻣﺮا هﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ و هﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﺪ.
"ﺣﻤﯿﺪ" ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻣﺪتهﺎ ﺑﺎ هﻢ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ هﻢ ﻣﺜﻞ اﮐﺜﺮ ﮐﺎدرهﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮی .اﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺗﻮ
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .از هﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺒﺎری ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻧﺪاره و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻬﻤﻪ.

ً
 -ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﻣﯿﮕﯽ.

هﺮ دو ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .آﻣﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از هﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ .
وﻟﯽ درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 آﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ از "هﻤﺴﺮت" اﻗﺪاﻣﯽﮐﺮدهای؟اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ او ﻣﺮا ﺑﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮای هﻤﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽآﺧﺮ ﭼﺮا؟ ﺑﺮای
ِ
ﭼﻪ؟
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ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﮔﻔﺘﻢ:

ً
 ﺑﺒﯿﻦ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ هﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﺳﺎزﻣﺎن واﻗﻌﺎ از ﯾﮏ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻻزﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.ﻣﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو اﻧﺴﺎن راﺑﻄﻪ زردک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ آن را از زﻣﯿﻦ ﺑﮑﻨﻢ و ﺑﯿﻨﺪازم دور؟ و

ﺑﻪوﯾﮋه اﻻن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﮑﻮﮐﻢ و هﯿﭻ اﯾﻤﺎﻧﯽ و اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺪارم ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ؟ ﻣﻦ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻢ و ﺑﺪور ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری ﺑﺰﻧﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﺟﺎی ﺷﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ
ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ.
هﻮا داﺷﺖ ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎن درﯾﺎﻓﺘﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،در اﯾﻨﺠﺎ
"ﺣﻤﯿﺪ" ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ هﻢ ﺣﺮف زدﯾﻢ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﮏ اﯾﺠﺎد
ﺑﮑﻨﺪ .هﻤﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ از "ﺣﻤﯿﺪ" ﺟﺪا
ً
ﺷﺪم اﻣﺎ هﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ در ﻣﻐﺰم ﺑﻮد ﮐﻪ واﻗﻌﺎ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد!؟ ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد
آﻧﮑﻪ ﻣﻦ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪا ﺷﺪهام و ﺳﺎزﻣﺎن هﻢ ﻣﺮا ول ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﯽﺧﻮاهﺪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را
ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪارد!؟ هﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان اﯾﻦ ﺑﺎزیﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه در ﺗﻠﻪاش اﻓﺘﺎدهام و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﺶ ﺷﺪهام .ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهام و ﺳﺎزﻣﺎن هﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل هﻨﻮز ﺳﺨﻦ از ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻢ .و اﯾﻦ از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﻦ در
ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮگ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و از ﺷﺮ ﻣﻦ رهﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن و از دﻧﯿﺎ ﺑﺮﯾﺪن رﻓﺘﻪ
رﻓﺘﻪ در دﻧﯿﺎی آنهﺎ ﺣﻞ ﺷﻮم و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮر ﮐﻮراﻧﻪ اداﻣﻪ دهﻢ .وﻟﯽ آﺧﺮ ﭼﺮا؟
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ﺟﺪاﯾﯽ
ﺷﺐهﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﻢ ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل ﮐﻪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯿﺪان ﻓﻮزﯾﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻮد
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪم و روزهﺎ را هﻢ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن "رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی" ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم .دوﺳﻪ هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ "،ﺳﯿﻤﯿﻦ" ﺑﻪ
درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﮓ زد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﻣﺮا ﻓﺮدا در ﺧﺎﻧﻪام ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻣﻦ آدرس ﺧﺎﻧﻪام را ﺑﻪ او از ﭘﯿﺶ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﮔﻔﺘﻢ .ﮔﻔﺖ ﻓﺮدا ﻋﺼﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
داده ﺑﻮدم و در ﭘﺎی ﺗﻠﻔﻦ هﻢ
ِ
ِ

ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام ﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ آﻣﺪن ﻧﮕﻔﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﻣﺮا
ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﻓﺮدا ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻮد و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ زودﺗﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.

زﻧﮓ در ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪ .در را ﺑﺎز ﮐﺮدم ،ﺳﯿﻤﯿﻦ
ﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﭘﺲ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ِ
را در ﭘﺸﺖ در ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﭼﻬﺮهاش ﻣﺼﻤﻢ وﻟﯽاﻧﺪوهﮕﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ دو ﮔﺎﻧﻪ داﺷﺖ ،ﭘﯿﺪا
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ دﯾﮕﺮی در دروﻧﺶ دارد ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻦ اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ را در ﭼﻬﺮهاش ﻣﯽدﯾﺪم .آن
ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﮐﻨﻮن داﺷﺖ در زﯾﺮ ﭼﻨﮕﺎل ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﯽدل ،دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزد.
 آﻣﺪهام ﮐﻪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮم.از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﺟﺎ ﺧﻮردم .ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدم را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ روزی آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺑﻪ
هﯿﭻ وﺟﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ را از او ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ آن دﺳﺖ ﻣﺮﻣﻮز ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش ﺗﻦ در ﻧﻤﯽدهﻢ و از ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮم ،اﮐﻨﻮن از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﻃﻼق ﺷﻮد.
 »آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯽ!؟« ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ و ﭼﻬﺮهای ﻧﺎﺷﺎد و ﻧﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪ: »آری؛ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدم را ﮔﺮﻓﺘﻪام«.داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪهاﯾﻢ .آنهﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون زدم .در آن هﻨﮕﺎم هﺮ دو
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
 اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮﺳﺖ ﻣﻦ ﭼﺎرهای ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺪارم.ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺷﺪم و ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ازدواج -ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ در هﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺞهﺎ
ﺑﻮدﯾﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ دارﯾﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .هﻤﭽﻮن ﻋﺮوﺳﮏهﺎی ﺧﯿﻤﻪﺷﺐﺑﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد.
وﻟﯽدﺳﺖ
ِ

ﮔﯿﺞ و ﻣﺎت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اوارد ﻣﺤﻀﺮ ﺷﺪم .در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ دﻓﺘﺮدار ﮐﻪ ﯾﮏ آﺧﻮﻧﺪ ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﻢ.
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" ﺳﯿﻤﯿﻦ" ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد و ﭘﺲ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﯽ رﺑﻂ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی
را ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم و ﭼﯿﺰی هﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻧﯿﺴﺖ ،آﻏﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ از هﻢ ﻃﻼق
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻓﺘﺮدار ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن " ﺳﯿﻤﯿﻦ" آﻏﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﮐﺮد .دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻮﺧﺖ وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ .ﺳﺮم را ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدم و اﻧﺪﯾﺸﻨﺎک .دﻓﺘﺮدار ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﭘﺎﯾﺎن داد و ﮐﺎﻏﺬی را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺖ و در ﭘﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻬﺮی زد .،آﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ هﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ داد و ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ زن و ﺷﻮهﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺻﺪاﯾﻢ ﺧﻔﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻃﻼق از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و ﺷﺘﺎﺑﺎن از ﻣﺤﻀﺮ ﺑﯿﺮون زدﯾﻢ " .ﺳﯿﻤﯿﻦ" ﺳﻮار ﺑﺮ
ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺷﺪ و ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
ﻣﻦ هﻤﭽﻨﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ﺗﺎ او در ﮐﻮﭼﻪای ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺎده ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ
ﭼﻪ ﺷﺪ! روﯾﺪادهﺎ آنﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺘﺎب و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ هﻢ رخ ﻣﯽداد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدن و درک
آنهﺎ را ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻢ .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﻢ روان ﺷﺪم و ﻓﺮدای آن روز
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺠﺮﯾﺶ رﻓﺘﻢ.
ﯾﮑﯽ دو هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،هﺮروز ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻢ .زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﺳﯿﻤﯿﻦ
ﺑﻮدم و اﻧﺪﯾﺸﻨﺎک از آﻧﭽﻪ در ﮐﻤﯿﻨﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻏﺮوب ﯾﮏ روز او ﺳﺮزده در ﺧﺎﻧﻪ
دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﻢ آﻣﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ اﯾﻨﺒﺎر ﺑﺮای ﭼﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ!؟ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ و هﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﺪ
ﮔﻤﺎن ﺑﻮدم .ﺣﺎل و روزش ﺧﻮب ﺑﻮد .ﺷﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد روﺳﺮی ﺳﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد " .ﺑﺎ روﯾﯽ ﺧﻨﺪان ﮔﻔﺖ:
 اﮔﺮ وﻗﺘﺶ را داری ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻮ ﮔﺸﺘﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ هﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ .هﻨﻮز ﺑﺎهﻢ رﻓﯿﻖ ﮐﻪ هﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ!؟
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪم .ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮔﻔﺖ:
 آﻣﺪهام ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ هﻢ ازدواج ﮐﻨﯿﻢ.ﺟﺎ ﺧﻮردم:
 »ﺗﻮ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدی ،دوﺑﺎره ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ!؟ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب آﻣﺪی و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب هﻢ ﻃﻼقﮔﺮﻓﺘﯽ و دوﺑﺎره ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻨﯽ!؟ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ و ﺑﻌﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺖ را ﺑﮕﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﮑﻨﯽ! ﻣﯽداﻧﻢ ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ درﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ ﻣﻦ
اﻻن ﺑﯽ ﺧﺒﺮم و ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآورم .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮ هﻢ ﺧﯿﻠﯽ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯽ!«
 ﻧﻪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم.١١٣
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ﺳﺮ در ﻧﯿﺎوردم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف دﻟﺶ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ،هﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد آن اراده و ﺗﺼﻤﯿﻢ روز ﺟﺪاﺋﯽ را در
ً
ﺳﯿﻤﺎﯾﺶ ﻧﺪﯾﺪم .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﺎزﯾﺴﺖ .اﺻﻼ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا آﻣﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ازدواج دوﺑﺎره داد.
آن دﯾﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در درون ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮد ،از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ روزهﺎ ﭼﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺲ از ﭼﺮﺧﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﮏ و ﮔﻤﺎن دوﺑﺎره ﻣﺮا دم در ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﻢ
ﭘﯿﺎده ﮐﺮد و رﻓﺖ.
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ او ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﻟﯽ آﺧﺮ ﺑﺮای ﭼﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺎس دوﺳﺘﯽﻣﺎن
آﻣﺪه ﺑﻮد؟ ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺘﻪام ،آﯾﺎ آنهﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﻣﺮا ﺑﺪاﻧﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن از ﭼﯿﺰی
هﺮاس دارد؟ آﯾﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی راﺑﻄﻪﻣﺎن ﺑﻮد؟ ﺑﺎ ازدواج؟ آﯾﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ و در راﺑﻄﻪ را ﺑﺎز ﻧﮕﻬﺪارد؟

١١٤
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ
روزهﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﮐﺴﯽ هﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮدم
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ از ﺳﺮم ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .در هﻤﺎن درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺠﺮﯾﺶ ﺳﺮ در ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻢ .وﻟﯽ ﺣﺪود
ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار "ﺳﯿﻤﯿﻦ" ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ زد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ و
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ درﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪام ﻣﺮا ﻣﯽدﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر از ﻣﻦ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی روﺑﺮوی ﭘﺎرک ﺳﺎﻋﯽ در ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﮔﯿﺸﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دﯾﺪار
ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ.

ﮐﻤﯽزودﺗﺮ از ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮار رﺳﺎﻧﺪمّ .
ﺣﺲ و ﺣﺎل ﻏﺮﯾﺒﯽ داﺷﺘﻢ .ﺑﻨﻈﺮم ﻗﺮار
ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽرﺳﯿﺪ .آﯾﺎ ﮐﺎﺳﻪای زﯾﺮ ﻧﯿﻢ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻮد؟ ﮐﻤﯽدور و ﺑﺮ را ﭘﺎﯾﯿﺪم .ﭼﯿﺰ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﻧﺪﯾﺪم.
ﮐﻤﯽ از ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .در ﮔﻮﺷﻪای ﭘﺎرک ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻼف
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آدم ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯽﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﻮﯾﻢ آﻣﺪ .ﻧﻪ ﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﻧﻪ
ﻧﮕﺎهﯽ از ﺳﺮ آﺷﻨﺎﺋﯽ .ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد .ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ هﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ واژههﺎ
ﺧﺸﮏ و زﻣﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖهﺎ و ﺣﺎﻻﺗﺶ ﺗﻬﯽ از ﺟﺎن و روان ﺑﻮد .در ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﺑﻪ
او داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ:
 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺪاﻧﺪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدی ﯾﺎ ﻧﻪ؟ﻣﻦ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎنآور را در ﭼﻬﺮه و رﻓﺘﺎرش ﺗﺸﺨﯿﺺ دادم .ﻗﺎﺻﺪی را ﮐﻪ ﺣﮑﻢ
دادﮔﺎه ﻏﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ً
 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﮑﺎری ﮐﻨﻢ .اﺻﻮﻻ ﺳﺎزﻣﺎن هﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ رواﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ ﺑﺨﻮاهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺖ:
 ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺼﺪت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﯿﺎﺋﯽ و هﻤﮑﺎری ﮐﻨﯽ؟و ﻣﻦ هﻢ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادم:
 ﻧﻪ! ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ!ﺳﮑﻮت ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﺳﮑﻮت اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﺸﮑﻤﺎن زده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ
ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را در ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪراﺳﺘﯽ او
داﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
١١٥
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ﻧﺎﮔﻬﺎن زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﮑﻮت ﺑﯽ دﻟﯿﻞ و ﺑﯿﻬﻮده ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎ را ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ
رﺳﺎﻧﺪ و ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .وﻟﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ﻧﻪ!دوﺑﺎره ﺳﮑﻮت .ﺳﭙﺲ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪام ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻮد و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﯽدهﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی او دوﯾﺪم .ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -ﭼﺮا آدرس ﻣﺮا دادی؟

٢٧

در ﺻﺪاﯾﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او در ﺟﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد .رﻧﮕﺶ ﭘﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺖ زدﮔﯽ ﮔﻔﺖ:
 ﻧﻪ! ﻧﻪ! اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ!«ﭘﺮﺧﺎش ﮐﺮدم:

ً
 ﺑﻠﻪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .دﻗﯿﻘﺎ هﻤﯿﻦ اﺳﺖ! هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ از هﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ.واژه ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﺮ هﯿﭻﮐﺪاﻣﻤﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮا در
دﺳﺘﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ دﯾﺪار
ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ رهﺒﺮی را از واﮐﻨﺶ ﻣﻦ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎزد.
ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺴﯽ رﺳﺎﻧﺪم ﺗﺎ از آن آﻧﺠﺎ دور ﺷﻮم .ﺗﺮﺳﻢ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنهﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در هﻤﺎن اﻃﺮاف ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ هﺮ آن ﺳﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺠﺮﯾﺶ .ﮔﯿﺞ
ً
ﺑﻮدم ،آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺣﻮال ﻣﻐﺰم درﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮد و اﺻﻼ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم .ﺑﯽهﺪف ﺑﻪﺳﻮی
ﺑﺪهﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ .ﺟﻠﻮی
ِ

درﺑﻨﺪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻢ.

در هﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﮔﯿﺠﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ازﭘﺮﺳﺶهﺎ و ﭼﺮاهﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺰم
هﺠﻮم آوردﻧﺪ».آه ،راﺳﺘﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ روزﮔﺎری اﺳﺖ !،آﯾﺎ ﺳﯿﻤﯿﻦ هﻢ ﺑﺎ آنهﺎﺳﺖ؟ راﺳﺘﯽ ﭼﺮا
ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﯾﺎ دﺷﻨﻪ؟ اﮔﺮ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ

٢٧

در روز  ٢٢ﻣﺮداد  ١٣٩٢ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻗﺎی ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ زرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﮑﺎﯾﭗ و ﺗﻠﻔﻦ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ هﺮ دو در اﯾﺮان

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﺮدم .از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮد ،او اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ آن ﻃﺮف ﺧﻂ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺘﻞ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ دو ﺗﻦ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻨﺪ.

١١٦

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ٔ
ٔ
ﮐﺠﺎی ﺗﻨﻢ ﯾﺎ ﺳﺮم؟ در ﺑﯿﺪاری ﯾﺎ در ﺧﻮاب؟ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮا دارﻧﺪ آﯾﺎ ﺷﺎهﺮگ ﮔﺮدﻧﻢ را
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻢ دﺷﻨﻪ را ﻓﺮو ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد!؟ ﻧﻪ آنهﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ؛ ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﺳﺮوﺻﺪا ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و اﻣﮑﺎن ﻓﺮار از ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه دﺷﻮار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ دور ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺮا
ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﯾﺎ روﺷﯽ ﺑﯽ ﺳﺮ وﺻﺪا اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﻨﺪ داد .اﻣﺎ در ﮐﺠﺎ!؟ در ﺧﺎﻧﻪ؟ در ﺧﯿﺎﺑﺎن!؟
راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را اﻧﺠﺎم دهﺪ!؟ ﻣﺴﻌﻮد؟ ﺑﯿﺘﻞ؟ ﺷﺎﯾﺪ هﻢ هﺮدو ﺑﺎهﻢ! ﯾﺎ
٢٨

ﮐﺲ دﯾﮕﺮی! ﻋﻀﻮ ﭼﺎﻗﻮ ﮐﺶ؟«
ً
ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻗﺒﻼ در ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ﮐﻮه ،دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻌﻮد را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺘﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی راﺑﻄﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ .وﻟﯽ آﯾﺎ رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ هﻢ ﻣﯽداﻧﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد او از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪای ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
هﻤﻪ ﭼﯿﺰ و هﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﺪ ﮔﻤﺎن ﺑﻮدم ،هﻤﻪ آدمهﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم .ازآدمهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح
ﭼﻬﺮهﺷﺎن ﺑﻪ "ﺑﯿﺘﻞ" و "ﻣﺴﻌﻮد" ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ دوری ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ از
آن هﻤﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎش ﺑﻪ دﺳﺖ دوﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن! آن هﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮوﻧﺪه
زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ هﻢ آنهﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ دارﻧﺪ! ﭼﺮا ﮐﻪ
آنهﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽدهﻨﺪ هﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ اﻧﺠﺎم
دهﻨﺪ .آنهﺎ ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺎری را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اهﺪاف
ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ و در اﯾﻦ راه اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی را هﻢ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از
ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ از ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﻧﮑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ﺟﻬﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺪون ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸﺖ و زﻧﺪﮔﯽ را
ﺟﺪاﺳﺖ! ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ در
ِ

ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪون هﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن آدمهﺎ ﺗﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ
ارزش دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ ،ورﻧﻪ از ﯾﮏ
ﺷﭙﺶ هﻢ ﮐﻤﺘﺮﻧﺪ و ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎ ﺑﺮ روﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﻟﻬﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن از اﻧﺴﺎنهﺎ و

٢٨اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎ ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ از هﻤﺴﺮان ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و رد ﯾﺎ ﺑﯽ اﻋﻀﺎ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺟﺴﺖ ,در آﯾﻨﺪه درﯾﺎﻓﺘﻢ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آنهﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮور "ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ" را در ﺳﺎل  ١٣۵۴ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ,از هﻤﺴﺮش ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس ﻋﻠﯿﻪ او ﺳﻮد ﺑﺮدﻧﺪ .هﻤﺴﺮش ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ هﻤﻪ رﻓﺘﺎر و ﮐﺎرهﺎی ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ را را رﯾﺰه رﯾﺰه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﮔﺰارش ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم " او " را ﺳﺮ ﻗﺮار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ.

١١٧

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﭘﺪﯾﺪههﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺟﺎی ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺪارد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻐﺰ آنهﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻄﻠﻖ و داﻧﺶ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد زد:
»هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن! هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب«.
ﭘﺮﺳﺶهﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﺰم هﺠﻮم ﻣﯽآوردﻧﺪ و ذهﻦ ﻣﺮا در هﻢ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ؛
ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ و ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﻣﺮا از ﻣﯿﺎن
ﺑﯿﺶ از هﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ » ِ
ﺑﺮدارد؟« ذهﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺸﻌﺎب ﻧﺪارم و اﮔﺮ هﻢ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺣﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ آنهﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪزودی ﻟﻮ ﺧﻮاهﻢ داد و
ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﻪ آنهﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ در ﮐﺪام دادﮔﺎه و ﺑﺎ ﮐﺪام ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ دهﺸﺘﻨﺎک
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﮐﯿﻔﺮ ﻣﺮگ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ؟ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦهﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﻢ ﺑﺪهﻢ .ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﭘﺲ ﻓﺮق ﯾﮏ آدم ﮐﺶ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ ﯾﮏ آدم ﮐﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ!؟ ﻓﻘﻂ اﻧﮕﯿﺰههﺎ
ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ آدﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻓﯿﻘﺶ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد؟ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎ ﺗﺒﻬﮑﺎران
ﭼﯿﺴﺖ؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰههﺎی اﯾﻦ دو ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﮕﯿﺰههﺎی اﯾﻦ دو ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎهﻮی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ در اﺧﻼق؟ اﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎد
اﺧﻼﻗﯽ ﯾﮑﯽ ﺷﻮد ،هﺮ ﻧﻮع ﺗﻔﺎوﺗﯽ رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﺒﻬﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶهﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮ در ﮔﻢ و ﮔﯿﺞ ﺑﻮدم.
هﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﺸﺘﻦ آدمهﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن اﺳﺖ؟
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ آنهﺎ ﺑﺮای دﺷﻮاری ِ
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎر و رﻓﯿﻘﺶ را ﺳﺮﺑﻪﻧﯿﺴﺖ ﮐﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان روی
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ،آﻧﻬﻢ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ذهﻨﯽ آدﻣﯽ را ﮐﺸﺖ .ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان هﻢ ﮐﯿﺶ و هﻤﺮاه دﯾﺮوز را اﻣﺮوز از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﺘﻦهﺎ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﯾﮏ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﯾﮏ آدم ﮐﺶ ﺣﺮﻓﻪای را ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ راﺳﺖ اﺳﺖ اﻧﮕﯿﺰههﺎی اﯾﻦ دو ﯾﮑﺴﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .هﺮ دو اﻣﺎ در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ .ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ هﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺮاردادی ،ﺑﻪ هﯿﭻ اﺧﻼق و
ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎن .ﺷﺎﯾﺪ هﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اهﻞ ﺧﻄﺮ را
ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬرﻧﺪ و دﻻوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آنهﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم
ﺑﻬﺮوزی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدهﻨﺪ هﺮ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺠﺎز ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ
ﺷﺎﯾﺪ آنهﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺷﺠﺎع هﺴﺘﻨﺪ ،دﻟﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ .اﻣﺎ آدم هﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻻور ﺑﺎﺷﻨﺪ .آنهﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﺴﺎرت دارﻧﺪ .اﻧﺴﺎن دﻻور ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدش را ﺑﻪ
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ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ﺗﺎ ﺟﺎن دﯾﮕﺮی را ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺟﺴﻮر و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮدن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎن دﯾﮕﺮان را هﻢ ﻣﯽدهﺪ .ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺟﺴﻮر دﯾﮕﺮان ارزﺷﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در هﻨﮕﺎم
ﻧﯿﺎز ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ از روی آنهﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .در دﻻوری ﺧﺮد اﺳﺖ در ﺟﺴﻮری ﺑﯽ ﺧﺮدی ،در دﻻوری از
ﻧﺴﺎن ﺟﺴﻮر ،ﺗﺮس و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽهﺎی رواﻧﯽ
ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﺳﺖ ،در ﺟﺴﻮری ﺧﻮدﺧﻮاهﯽ .در درون ا ِ

و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ آنهﺎ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ دروﻏﯿﻦ ﻗﺪرت ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .رﻓﯿﻖ ﮐﺸﯽ
آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ و دروغ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از دﻻوری ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺧﻮاری و زﺑﻮﻧﯽ اﺳﺖ .او رو در رو ﻧﻤﯽﺷﻮد،
در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .در ﮐﻤﯿﻦ رﻓﯿﻖ .ﺟﺴﻮر ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﭘﺮدازد ﺑﻠﮑﻪ او از ﮐﺸﺎﮐﺶ و
اﻋﻤﺎل ﻗﺪرﺗﺶ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت از دﯾﮕﺮان ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬارد .هﻢ از اﯾﻦ

رو اﺳﺖ ﮐﻪ او ﭘﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﺸﻨﻪ ﻗﺪرت اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺟﺴﻮر ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﮐﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺧﻮدش را ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ
اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻋﻨﮑﺒﻮت
ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی درﺑﻨﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم و ﻣﻐﺰم از ﺷﺪت اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﻓﺸﺎرﭘﺮﺳﺶ هﺎ داغ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی در ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ در آن ﺳﻮﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﻦ ﻏﺮق در اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎﯾﻢ ﺑﻮدم و هﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺧﻮدم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و رو ﯾﺪادهﺎی ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه را در ذهﻨﻢ ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ راز ﺗﺮور ﺧﻮدم را درﺑﯿﺎﺑﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدی ﮐﻪ در آن
ﺳﻮی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
 »ﮐﺎﮐﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮﻓﮑﺮی!«ﻧﮕﺎهﺶ ﮐﺮدم .ﭼﻬﺮه ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ ﭼﺮوکهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ از ﺳﺮ ﭘﯿﺮی ﺑﻠﮑﻪ در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ
زﯾﺎد ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﺪن ﻻﻏﺮش را ﭘﯿﺮاهﻨﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﻠﻮاری ﭘﯿﻨﻪ زده و ﻧﺦﻧﻤﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه
ﺑﻮد .روی ﭘﯿﺮاهﻦ ﺷﯿﺮی رﻧﮕﺶ ﻟﮑﻪهﺎی رﻧﮓ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﯿﺸﻪاﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ هﻢ ﺑﺮ ﮐﻤﺮش
آوﯾﺰان ﺑﻮد .ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 »ﮐﺎﮐﻮ ﭼﻪ ﺷﺪه؟ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻓﺮو رﻓﺘﯽ؟«ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ؟ ﮐﻤﯽ درﻧﮓ ﮐﺮدم و آهﯽ ﮐﺸﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ:
 »رﻓﯿﻘﻢ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ«. »ﭼﻪ ﺷﺪه؟ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه؟ اﮔﺮ هﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺧﺐ درﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻏﺼﻪﻧﺨﻮر«.
 »ﻧﻪ! رﻓﯿﻘﻢ ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﺧﻮب ﺑﺸﻮ ﻧﯿﺴﺖ «.ﻣﺮد ﻏﻤﻨﺎک ﺷﺪ و ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد.دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻏﻤﮕﯿﻨﺶ ﮐﺮدم.
 رﻓﯿﻘﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﺸﻪ؟ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﺸﻪ. ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻪ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل. ﺣﺎﻻ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻪ؟ آره.در اﯾﻦ هﻨﮕﺎم ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ رﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﺗﻮ هﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻏﺮﯾﺒﯽ؟١٢٠
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 ﺑﻠﻪ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻏﺮﯾﺒﻢ اﯾﻨﺠﺎ. اهﻞ ﮐﺠﺎﺋﯽ؟ اهﻞ ﻗﻮﭼﺎن .ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮای ﺧﺮاﺳﺎن. وﻟﯽﮐﺎﮐﻮ ﻟﻬﺠﻪ ﺧﺮاﺳﻮﻧﯽ ﻧﺪاری. ﻣﻦ ﮐﺮدم ،از ﮐﺮدای ﺧﺮاﺳﺎن .زﺑﺎن اﺻﻠﯿﻢ ﮐﺮدﯾﺴﺖ ،ﻓﺎرﺳﯽ را از ﻓﺎرسهﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﺮدا ﻓﻘﻂ ﺗﻮی ﮐﺮدﺳﺘﺎناﻧﺪ. ﻧﻪ ،ﺧﺮاﺳﺎن هﻢ ﮐﺮد دارد ،ﮐﻢ هﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺜﻞ اوﻧﺎ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯿﻦ؟ ﻧﻪ ،زﺑﺎن ﮐﺮدی ﻣﺎ ﻓﺮق داره ،ﻣﺜﻞ ﮐﺮدای ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢدر اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻗﻬﻮهﭼﯽ ﯾﮏ ﭼﺎی ﺟﻠﻮﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و رﻓﺖ ،ﺳﺮش ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ هﯿﭻ ﻧﮕﺎهﯽ
ﻧﮑﺮد.
 ﻣﻦ هﻢ ﻏﺮﯾﺒﻢ ﮐﺎﮐﻮ .ﻣﻦ از ﺟﻬﺮم ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهام .زﻧﺪﮔﯽ در آﻧﺠﺎ آﺳﺎن ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ در ﺷﯿﺮازﮐﺎر ﮐﺮدم وﻟﯽ اوﻧﺠﺎ ﭘﻮل ﻧﺒﻮد ،ﺑﻌﺪ آﻣﺪم اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺴﺎزم .دوﺑﺎره ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم ﺑﻪ ﺟﻬﺮم.
 ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺷﯿﺮازی هﺴﺘﯽ. ﻧﻪ ،ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی .ﺗﻮ ﺷﯿﺮاز آنﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﺎﮐﻮ ﮐﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﺎﮐﻮ.آﺳﻮنﺗﺮه .ﺟﻬﺮﻣﯽهﺎ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ ﻣﯿﮕﻦ.
 ﺑﻨﺎ هﺴﺘﯽ؟ ﻧﻪ؛ هﻤﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﺗﯿﺸﻪ ّﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺮت داری ﺑﺮای هﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺑﻨﺎ هﺴﺘﯽ. ﺑﻨﺎﯾﯽ هﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﺸﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اهﻞ ﮐﺎرهﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺨﻮدی راه ﻧﻤﯽروم ﺗﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﺸﻪ اﺑﺰار ﮐﺎرم هﻢ هﺴﺖ .اﻣﺎ
هﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ هﻤﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ .رﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻢ ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﺑﻨﺎﺋﯽ هﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ .هﺮﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاهﯽ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروم ﺧﻮدم هﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﮑﺎرهام! اﻣﺮوز
ﺻﺒﺢ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺮزن را رﻧﮓ زدم .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺗﻮق ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ«.
او ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﺟﺮﻋﻪهﺎی ﭼﺎﯾﯽ را ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﻬﻮه ﭼﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ آﻣﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ؟
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 دوﺗﺎ اﺳﺘﮑﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺎی ﯾﮑﯿﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ آﻗﺎ.ﻣﺮد ﻧﮕﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :
 دﺳﺘﺖ درد ﻧﮑﻨﺪ ﺟﻮون .ﻧﻮﻣﻢ "ﻋﻠﯽ" اﺳﺖ" .اوﺳﺘﺎ ﻋﻠﯽ" ،راﺳﺘﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزی آﻣﺪهام. ﭘﺲ درﺳﺖ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدی؟ آره اوﺳﺘﺎ. ﭼﻪ ﺧﻮﻧﺪی؟ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ هﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و او ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﺮای هﻤﯿﻦ
ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺷﯿﻤﯽ ﺧﻮﻧﺪم. ﭘﺴﺮ ﻣﻦ هﻢ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺷﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﺷﯿﻤﯽ ﭼﯿﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ دردی ﻣﯽ ﺧﻮره؟ راﺳﺘﺶ راﺑﺨﻮاهﯽ او در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺑﺸﻪ اﻣﺎ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
هﺰ ﯾﻨﻪاش زﯾﺎد ﺑﻮد .اﻣﺎن از ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ.
ﭘﺴﺮم رﻓﺖ ﭘﯿﺶ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه .هﻤﺎن داﻧﺸﮑﺪهای ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﻬﯿﺪی ﺑﻮد .هﺮﭼﻪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮد ﻧﺸﺪ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﻣﺎل ﭘﻮﻟﺪاراﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﻮل ﻧﺪاری ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﺪی ﺑﺮو ﯾﮏ
ﺷﻬﯿﺪی ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﮔﻔﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ِ

داﻧﺸﮑﺪه دﯾﮕﺮ .دﻟﯿﻠﺶ هﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺶ رﻓﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ او ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدمهﺎی اﻣﺎم رﺿﺎﺳﺖ.

هﯿﭽﯽ ،دﯾﮕﻪ ﻧﺸﺪ .ﭘﺴﺮم هﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و رﻓﺖ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن و در رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪاش ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد
ﻣﺸﻐﻮل درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﺪ .ﮐﻤﯽ هﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯿﺪوﻧﺴﺖ و ﺧﻮدش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
"اوﺳﺘﺎ ﻋﻠﯽ" هﻤﭽﻨﺎن داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﻦ اﺳﺘﮑﺎنهﺎی ﭼﺎی را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از
دﯾﮕﺮی ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم و ﻏﺮق دراﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدم .ﮔﺎهﯽ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن ﻣﯽدادم ﮐﻪ واﻧﻤﻮد
ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻣﯽدهﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﮑﺒﻮت زهﺮی ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎه رﻧﮕﯽ از ﺟﻮی آب
ﺑﺎﻻﻣﯽآﻣﺪ و در ﯾﮏ آن ﺑﻪ روی ﻣﯿﺰ ﺟﺴﺖ زد .ﺧﻮدم را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﻪ اوﺳﺘﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
 -اوﺳﺘﺎ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش؛ زهﺮی ﯾﻪ.

ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﮑﺒﻮت ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﮐﻤﯽﺧﻮدش را ﺟﻠﻮ ﮐﺸﯿﺪ ،روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﭼﻮﺑﯽ ّ
ﺧﻢ ﺷﺪ .دﺳﺘﺶ را

در ﺟﻠﻮی ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺑﺎز ﮐﺮد:
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 ﺑﯿﺎ ،ﺑﯿﺎ ﻧﺎﻣﺮد! ﺑﯿﺎ ﺑﺰن! اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺰن.ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻒ دﺳﺘﺶ از ﺷﺪت ﮐﺎر زﯾﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﮐﻠﻔﺘﯽ از ﭼﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻨﮑﺒﻮت آرام آرام ﺑﻪ روی
دﺳﺘﺶ ﺧﺰﯾﺪ و او هﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ:
َ
َ
 اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﮑﻦ! ﺑﮑﻨﺶ ﻧﺎﻣﺮد ،ﺑﯿﺎ ﺟﻠﻮ ،ﺑﯿﺎ .ﻣﻦ از اﯾﻦ دﺳﺖ آ ﻧﻘﺪری ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪهام ﮐﻪ دﯾﮕﺮﻣﺜﻞ ﭼﮑﺶ ﺷﺪه.
ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺳﯿﺎه آرام آرام ﺑﻪ ﻣﯿﺎن دﺳﺖ او رﺳﯿﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن اوﺳﺘﺎ ﻋﻠﯽ دﺳﺘﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ آن
ﭼﻨﺪ ﺗﮑﺎن داد و ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺳﯿﺎه درون دﺳﺘﺶ ﻟﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ دﺳﺘﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻻﺷﻪاش را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
اﻧﺪاﺧﺖ .ﺳﺮ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎد دﻣﯽ ﺑﻪ ﻻﺷﻪ ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺧﯿﺮه ﺷﺪ:
 اﯾﻦ دﺳﺖ را هﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ! اﯾﻦ دﺳﺖ ﭼﮑﺶ ﻣﻨﻪ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻞ ﻣﻨﻪ  ،ﺳﻨﺪون ﻣﻨﻪ«ﺳﭙﺲ آهﺴﺘﻪ دﺳﺘﺶ را در ﮐﻨﺎر آب ﺷﺴﺖ و دوﺑﺎره ﺑﻪ روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻧﺸﺴﺖ .هﻮا در ﺣﺎل ﺗﺎرﯾﮏ
ﺷﺪن ﺑﻮد" .اوﺳﺘﺎ ﻋﻠﯽ" ﺑﻪ دوردﺳﺖهﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﻏﺮق روﯾﺎهﺎﯾﺶ
ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ هﻤﺴﺮش ،ﺑﻪ دﯾﺎرش ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮش و ﺑﻪ ﺑﭽﻪهﺎﯾﺶ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ زﯾﺮ ﻟﺐ
زﻣﺰمهﺎﯾﯽ را ﺳﺮ داد .آهﻨﮓ دﺷﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد .واژههﺎ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪم و ﺗﻨﻬﺎ آوای آهﻨﮓ
را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم.
ﺷﺐ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﺎﮔﻬﺎن "اوﺳﺘﺎ ﻋﻠﯽ" از زﻣﺰﻣﻪ
ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد.
 ﻏﺮﯾﺒﯽ درد ﺑﺪی اﺳﺖ .هﻮای ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزه .آدم را ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﻪ .ﻣﯿﮕﻦ هﻮای اﯾﻨﺠﺎﮐﺜﯿﻔﻪ ،ﭘﺮ از دوده.
 آره اﺳﺘﺎ .ﻣﻦ هﻢ اﯾﻨﺠﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪارم ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎم ،هﻮای اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ هﻢ ﻧﻤﯿﺴﺎزه.ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪم دﺳﺘﯽﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪاش زدم و اداﻣﻪ دادم:
 وﻟﯽاوﺳﺘﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮم .هﻮا داره ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯿﺸﻪ ،راهﻢ دوره.ﭘﻮل ﭼﺎﺋﯽهﺎ را ﭘﺮداﺧﺘﻢ و از هﻢ د ﯾﮕﺮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .دو ﮔﺎم دورﺗﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﻢ زد:
 اﮔﺮ وﻗﺖ ﮐﺮدی ﺑﺎز هﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮی ﺑﺰن .ﻣﻦ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮهﺎ در اﯾﻦ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ هﺴﺘﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏدﯾﺰی هﻢ ﺑﺎ هﻢ ﺧﻮرﯾﻢ!

ً
 -ﻣﻤﻨﻮن اوﺳﺘﺎ؛ اﮔﺮ ﺗﺎ آﻧﻮﻗﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮی ﺧﻮاهﻢ زد.
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ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ هﺘﻞ ﺑﺮوم .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎواک هﺘﻞهﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﺸﮑﻮک را ﮔﺰارش ﺑﺪهﻨﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،هﺘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻣﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آدرس ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﻢ را از ﺳﯿﻤﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ هﻢ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻧﺒﻮد
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾﺎدم اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺮدهﺎی ﻗﻮﭼﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد،
آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدم .او ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ هﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ
هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﻮل ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﯾﮏ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ در ﺗﺠﺮﯾﺶ ﺑﻮد .ﮔﺎم زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﺤﻞ رﺳﺎﻧﺪم .ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی هﻔﺖ ﺷﺐ ﺑﻮد .وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎز ﺷﺪم .اﻧﺒﻮه ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﺮوه ﮔﺮوه دور هﻢ
ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽهﺎ ﭼﺎی ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺎری هﻢ ﺑﺴﺎط ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮﺷﺎن را ﭘﻬﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ "اﻓﺮاﺳﯿﺎب" ﺑﻮد ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﻣﺮا در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .هﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮهﺎ را ﺻﺪا زد ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮدی ﮔﻔﺖ:
 ژه ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ ﻣﻪ ﯾﻪ ،دوﺧﺘﻮ ره ) او از ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ هﺎی ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ ،دﮐﺘﺮ اﺳﺖ(هﻤﻪ دور ﻣﻦ ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮم اﻣﺸﺐ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺨﻮاﺑﻢ .آﯾﺎ آﻣﮑﺎﻧﺶ هﺴﺖ و ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻣﺰاﺣﻤﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ؟
در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪ:
 اﯾﻨﺠﺎ؟ ﻟﻪ ﺳﺮ ﺟﺎوان )ﺑﻪ روی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ( .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارﯾﻢ .ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺗﻌﺪادی از ﻻت و ﻟﻮتهﺎی ﺗﺠﺮﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺰﻧﻨﺪ.اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻗﻮ ﮐﺸﻬﺎ رگ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﺮآﻣﺪه ﺷﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪا زد:
 -اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر!

ً
ﻣﺮد ﺟﻮان ﻗﻮی هﯿﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا درﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺑﻮد ﺟﻠﻮ آﻣﺪ .اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
 ژ ﮐﺮﻣﺎﻧﺠﺎﻧﻪ ﻗﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ او دوﺧﺘﺮ ه ) ،av dokhteraاز ﮐﺮدهﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ اﺳﺖ ،او دﮐﺘﺮ اﺳﺖ(و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻻت ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻟﺤﻈﻪای ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﮔﺰﻟﯿﮏ  ) gazlikدﺷﻨﻪ( ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎﻟﺸﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ:
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 ﺗﺎ ﺣﺎﻻ هﯿﭻ ﮐﺮدی از ﻓﺎرس ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺞ ﺟﺎن ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش.ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯽدرو دﯾﻮار دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آن روز رخ داده
روی ﭘﺘﻮ در
ِ
ﺷﺐ ،هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ِ

ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮده ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .داﺳﺘﺎن ﺗﺮور ،ﺳﯿﻤﯿﻦ ،دﯾﺪن اوﺳﺘﺎ
ﻋﻠﯽ و آ ن ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺳﯿﺎه ﻣﺮا رهﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ .ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﻢ ﻋﺒﺎس هﺴﺘﻢ اﻣﺎ اﻧﮕﺎر اﺗﺎق ﺑﺎم ﻧﺪاﺷﺖ و دﯾﻮارهﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .روی ﺗﺨﺖ در
ﮐﻨﺎر دﯾﻮاری دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم و ﮐﻮﭼﻪهﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ در ﺷﻬﺮ ﻋﻨﮑﺒﻮتهﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آدمهﺎ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .دود ﺳﯿﺎهﯽ هﻮای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ّ
ﺷﺮ
ﻋﻨﮑﺒﻮتهﺎ رهﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدم هﺮاﺳﺎن از ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﻤﯽ
هﺎی واﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
از ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرﺗﺸﺎن را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ هﻢ ﺑﺎ دﺳﺖ ِ

ﭘﺎهﺎی زﺧﻤﯽ و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻟﻨﮓﻟﻨﮕﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی دوری ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎ در ﺷﻌﻠﻪهﺎی آﺗﺶ
ِ

ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻨﺪ .دﯾﻮارهﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ .اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﻪ ﻣﺮدم در ﺗﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ وﻟﻮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﯿﻎ و داد ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﮓهﺎ زوزه ﮐﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ در آﺗﺶ
ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﮔﺮﺑﻪهﺎ ﺑﯽ هﺪف اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن دوﺳﺘﻢ ﻋﺒﺎس را دﯾﺪم ﮐﻪ
هﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯽ در دﺳﺖ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮاهﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد:
 اﯾﺮج ﻓﺮار ﮐﻦ .ﻓﺮار ﮐﻦ .ﻋﻨﮑﺒﻮتهﺎ دارن ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ ﻓﺮار ﮐﻦ.ﻣﻦ هﻤﭽﻨﺎن از روی ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺟﻨﺐ ﻧﻤﯽﺧﻮردم .ﮔﻮﺋﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻢ ﻓﻠﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از دور
ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺳﯿﺎه ﺑﺰرﮔﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪ .هﯿﮑﻞ درﺷﺖ ﺳﯿﺎهﺶ هﻤﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﭘﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﭽﻪ ﻋﻨﮑﺒﻮتهﺎ ﻣﺪام اﯾﻦ ﺳﻮ آن ﺳﻮ ﻣﯽﺟﻬﯿﺪﻧﺪ .ﺳﺮ ﭼﻬﺎر راهﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور
"اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر" ﭘﺸﺖ ﺑﻪ دﯾﻮار ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺶ را دراز ﮐﺮده ﺑﻮد .دﺷﻨﻪاش را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﭼﺨﻤﺎﻗﯽ
ﺗﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎهﯽ هﻢ آن را ﺑﻪ ﺗﻨﻪ درﺧﺖ روﺑﺮوﯾﺶ ﻣﯽزد ﺗﺎ ﺗﯿﺰی آن را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ .او اﻧﮕﺎر
هﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽدﯾﺪ و هﯿﭻ ﺻﺪاﯾﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪ .ﻣﻦ هﻤﭽﻨﺎن ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺑﺰرگ را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ از
دوردﺳﺖهﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪاﻣﻢ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﺪهﻢ .ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻓﺮار
ﺳﻮدی ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮدم هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﭼﻬﺮههﺎﯾﯽ هﺮاﺳﺎن و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ هﺮ ﺳﻮ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻧﺎم اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ او اﻧﮕﺎر ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪ و هﻤﭽﻨﺎن دﺷﻨﻪاش را
ﺗﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎه اﮐﻨﻮن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺨﺖ ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .آرام آرام ﭘﺎهﺎﯾﺶ را در دو
روی ﺗﻨﻢ ﻣﯽدﯾﺪم.
ﺳﻮی ﺗﺨﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﻦ ﺷﮑﻢ ﺑﺮآﻣﺪه و ﭘﺮ از ﻻﺷﻪهﺎی ﺧﻮرده ﺷﺪه آدمهﺎ را ﺑﺮ ِ
ِ
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ﻣﻮهﺎی دراز و ﺳﻮزﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎهﺶ هﻤﻪ هﯿﮑﻠﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻮی ﮔﻨﺪ ﻣﺮدار از هﻤﻪ ﺟﺎی
هﯿﮑﻞ زﺷﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ آﻣﺪ دﯾﺪم ﺳﺮش ﻧﻤﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد .ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﻤﺎﻧﯽاش ﺑﺮاﯾﻢ اﺷﻨﺎ آﻣﺪ .دو ﻓﮏ درﺷﺖ ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺮهاش را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .از درون دهﺎﻧﺶ دو دﻧﺪان
ﮔﺮازی ﺷﮑﻞ ﮐﻪ روی ﭼﺎﻧﻪاش آوﯾﺰان ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .اﮐﻨﻮن آن اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺻﺪای ﻗﺮچ ﻗﺮچ دﻧﺪانهﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻨﻮم .از دهﺎﻧﺶ ﺧﻮن آدمهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرده
ﺑﻮد ﺑﺮوی ﻣﻦ ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ .هﺮﭼﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدم ﻓﺮار ﮐﻨﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ .ﻧﺎم اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر را ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدم اﻣﺎ او هﻤﭽﻨﺎن در ﮐﺎر ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن دﺷﻨﻪاش ﺑﻮد .ﺗﺮس ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ وﺟﻮدم را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﻌﺮه ای ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
دﺳﺖ ﻣﺎ در
-ﺧﺎﺋﻦ ﭘﻔﯿﻮز ﭘﺴﺖ ﻓﻄﺮت .ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﯽ؟ ای ﺗﺮﺳﻮ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از ِ

ﺑﺮوی؟ ﻣﺎ هﻤﻪ ﺟﺎ هﺴﺘﯿﻢ!

واژه "ﻣﺎ "را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ زورﻣﻨﺪﯾﺶ را ﺑﻪ رﺧﻢ ﮐﺸﺪ .ﭘﯽدر ﭘﯽ ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮا ﮔﺎز ﻧﮕﯿﺮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎ دهﺎﻧﺶ را ﮔﺸﻮد ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺪرد و ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﻨﻢ را ﺑﺠﻮد .ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ
آوردم:
 اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر .اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر!ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم روی ﺗﺸﮑﻢ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺘﻮ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪام و ﺗﻨﻢ
ﺧﯿﺲ ﻋﺮق اﺳﺖ .اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر و اﻓﺮاﺳﯿﺎب در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪهﺎﯾﻢ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در دو ﺳﻮﯾﻢ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﺑﻪ ﮐﺮدی ﮔﻔﺖ:
 ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ دﮐﺘﺮﺟﺎن ،ﺟﺎی ﺧﻮاﺑﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ .ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺜﻞاﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮهﭘﺨﺸﺖ ﮐﺮده .داﺷﺘﯽ ﺗﻮی ﺧﻮاب داد ﻣﯽزدی.
از هﺮ دوی آنهﺎ ﭘﻮزش ﺧﻮاﺳﺘﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی ﭘﻨﺞ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻢﮐﻢ
آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﻟﺒﺎسهﺎﯾﻢ را ﭘﻮﺷﯿﺪم .ﮐﻤﯽ درﻧﮓ ﮐﺮدم ﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود ﺷﺶ ﺑﺎﻣﺪاد ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر دﺷﻨﻪاش را از زﯾﺮ ﮐﺘﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﺮش ﺑﺴﺖ و ﻣﺮا ﺗﺎ
درﻣﺎﻧﮕﺎه هﻤﺮاهﯽ ﮐﺮد .ﻧﮕﻬﺒﺎن درﻣﺎﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﻮدش هﻢ از ﺑﺰن ﺑﻬﺎدرهﺎی ﺗﺠﺮﯾﺶ ﺑﻮد ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر او را از ﻣﺎﺟﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه ای ﻻت ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺶ رﺟﺐ ﮔﻔﺖ:
 ﺑﯽ ﺧﯿﺎل آﻗﺎی دﮐﺘﺮ! ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن را ﻣﯽرﺳﻢ.١٢٦
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ﻣﻦ هﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت "ﺑﯿﺘﻞ" و "ﻣﺴﻌﻮد" را ﺑﻪ او دادم و ﮔﻔﺘﻢ:
 اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ و ﯾﮋﮔﯽهﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪ ،ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق ﭘﺰﺷﮑﺎن رﻓﺘﻢ .دوش ﮔﺮﻓﺘﻢو ﺳﺎﻋﺖ هﺸﺖ ﺑﺎﻣﺪاد ﮐﺎرم را ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﯿﺸﻪ آﻏﺎز ﮐﺮدم .از آن ﭘﺲ ﻣﻦ ﺷﺐهﺎ را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪم و هﺮ ﺑﺎﻣﺪاد اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﺮا ﺗﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه هﻤﺮاهﯽ ﻣﯽﮐﺮد و دوﺑﺎره ،ﻋﺼﺮهﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎﻟﻢ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ هﻢ از ﭼﻨﮓ
ﺳﺎواک ﺑﮕﺮﯾﺰم و هﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﯿﻖﮐﺶ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای آرﻣﺎنهﺎی اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ دار و دﺳﺘﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آنهﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﻣﺶ رﺟﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮک در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻣﺎﻧﮕﺎه دﯾﺪه
ً
ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮﮐﺶهﺎ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺳﻪ هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ .راﺳﺘﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ .در آن هﻨﮕﺎم
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﯿﭻ ﮐﺎری را ﺑﻪ آﺧﺮ ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ
ﻧﺨﻮاهﻨﺪ آﻣﺪ.
ﻋﺒﺎس ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدی ،هﯿﭻ ﺧﺒﺮی از ﺗﻮ ﻧﺸﻨﯿﺪم؟ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺐ و روز ﺑﻤﺎﻧﻢ .دﮐﺘﺮهﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﺟﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻮل ﺧﻮب ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻢ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﺗﻮ هﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺪاری،
ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﺑﺪهﻢ.
 ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ آﻣﺪ؟ ﻧﻪ ،ﭼﻄﻮ ﻣﮕﺮ؟ ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ در ﻗﻮﭼﺎن آدرس داده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪای را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ. ﻧﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ در اواﯾﻞ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ زده ﺑﻮد ﯾﮑﯽ دوﺑﺎر زﻧﮓ در ﺧﺎﻧﻪ را زدﻧﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ در را ﺑﺎز ﮐﺮدمﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺑﭽﻪهﺎی ﺷﯿﻄﻮن ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺳﺮﺑﺎزی
دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ١٣۵١ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺘﻢ .در ﭘﺎدﮔﺎن ﻋﺸﺮت آﺑﺎد ﺳﺮﮔﺮم آﻣﻮ زش ﻧﻈﺎﻣﯽ در "ﺳﭙﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ"
ﺷﺪم .روزهﺎ و ﺷﺐهﺎ در ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﻮدم و ﭘﺎﯾﺎن هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﯽرﻓﺘﻢ .در ﯾﮑﯽاز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪهﺎ
هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،دوﺳﺘﻢ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
 ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﮐﺴﯽ ﺳﺮاغ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺮوز ﻣﯽآﯾﯽ.ً
 ﺣﺘﻤﺎ از دﮐﺘﺮهﺎی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺠﺮﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺳﺮﺑﺎزی آدرس داده ﺑﻮدم ﺗﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ راﺟﻤﻌﻪهﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﻋﺼﺮ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﮓ در ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪ ،در را ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﺴﻌﻮد را دﯾﺪم،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زورﮐﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﻪ ﻟﺐ داﺷﺖ ﮔﻔﺖ:
 ﺳﻼم اﯾﺮج!ﺑﺪون اﯾﻨﮏ ﺟﻮاب ﺳﻼﻣﺶ را ﺑﺪهﻢ ﺑﯽدرﻧﮓ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ،آﻣﺪی ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ؟ و در را ﺑﺎ
ﺑﻠﮑﻪ هﯿﭽﮑﺲ از ﺑﭽﻪهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را
ﺷﺘﺎب ﺑﺴﺘﻢ ،ﭘﺸﺖ در اﯾﺴﺘﺎدم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ ،ﻧﻪ او ِ

ﭘﺸﺖ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ دوﺳﺘﻢ ﻋﺒﺎس او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺪﮔﻤﺎن ﺷﻮد .از ِ
در ﺻﺪا زد:
 اﯾﺮج ﻧﺘﺮس در را ﺑﺎز ﮐﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽدارم! -ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.

 ﺑﺎور ﮐﻦ ﮐﺎر دارم ،هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ٔﺳﻮ ﺗﻔﺎهﻢ ﺑﻮد .در را ﺑﺎز ﮐﻦ ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ!
ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﺎ را در اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻮک ﺷﻮد ،وﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ او هﻢ ول
ﮐﻦ ﻧﺒﻮد و ﭘﯽ در ﭘﯽﻧﺎﻣﻢ را ﻣﯽﺑﺮد.

ﺑﺎ ﺧﻮدم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﭼﻪﺑﺴﺎ از اﯾﻦ رهﮕﺬر ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ آنهﺎ ﭘﯽ
ﺑﺒﺮمّ .
ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوﯾﻢ ﻣﺮا واداﺷﺖ ﺗﺎ در را دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ آهﻨﮕﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 دﯾﮕﻪ ﭼﯽ ﻣﯽﺧﺎﯾﻦ ،ﭼﺮا دﺳﺖ از ﺳﺮم ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪارﯾﻦ؟ -ﻧﺘﺮس ،ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺪارم.
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ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺎﻧﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻢ او ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ﺳﭙﺲ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ﺗﺎ
دوﺳﺘﻢ او را ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﺑﺎ هﻢ ﮐﻤﯽ راه رﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﺎورم ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ
ِ

 ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دو ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ آﻣﺪی؟ِ
 ﺑﺘﻮ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ. ﺗﻮ؟ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن؟ ﺳﺎزﻣﺎن.ﭼﺮا ﻣﻦ؟ﺑﺎ ﺧﻨﺪه اداﻣﻪ دادم:

 ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺗﻞ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ،ﻣﯿﺨﻮای ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﺳﺮم را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻢ ﮐﻨﻢ ﺗﺎروی ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺒﯿﺸﯿﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮای ﺗﺒﺮت را هﻢ ﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟ هﯽ ،راﺳﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎ هﻢ
ﺗﺒﺮت ﺑﻬﺘﺮ ِ

دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﻣﻐﺎزه ﺑﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯿﺪوﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺨﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را ﺑﺎ ﻧﯿﺸﺨﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ.
ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ:
 ﺷﻮﺧﯽﻧﮑﻦ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﯿﻢ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﻨﺒﯿﻬﺖ ﮐﻨﯿﻢ.ﭘﺲ ﺧﻨﺪی زدم:

ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،آره
 -ﺑﭽﻪ ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﯽ؟ ﭼﻪ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ؟ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ِ

اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖهﺎ را از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮی
ً
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺜﻼ اﺷﺘﺒﺎهﺎﺗﻢ درﺳﺖ ﺑﺸﻮد ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﺼﻠﺖهﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوزی از ﻣﻦ ﺑﯿﺮون

آدرس ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎرم را ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ .ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﻤﯿﮕﯿﻦ؟ وﻟﯽ
ﺑﺮﯾﺰد آﻗﺎﯾﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ِ

ﺗﯿﺮﺗﻮن ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮرد .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻦ دﺳﺘﺘﻮﻧﻮ ﺑﺨﻮﻧﻢ .ﺣﻖ داﺷﺘﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺪتهﺎ هﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ

ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﺮه ﺑﺎور ﻣﯽﮐﺮدم و اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم ،ﻻﺑﺪ ﻓﮑﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﻨﮕﻢ ،ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ ﻧﻪ؟ ﺷﻤﺎ اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺧﻨﮓ ﻧﺒﻮدم ﺑﻪ رﻓﺎﻗﺖهﺎﺗﻮن ﺑﺎور داﺷﺘﻢ.
 ﻧﻪ ﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ اﯾﺮج .ﺑﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ.ﺳﺮم را ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪم ﺑﻪ ﭼﻬﺮهاش ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
 آره ،ﺑﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ آدمهﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﻓﮑﻮر ،دﻟﺴﻮز ﻣﺮدم ،از هﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎرﻓﯿﻘﺎﻧﻢ ﻃﺮف هﺴﺘﻢ .وﻟﯽ هﻤﺶ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد .راﺳﺖ ﻣﯿﮕﯽ ،ﺑﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم وﻟﯽ ﺣﺎﻻ درﺳﺖ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﯾﻘﻪاش را ﮔﺮﻓﺘﻢ:
 آﺧﻪ ،ای ﺑﯽ اﻧﺼﺎفهﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯿﺪ؟دﺳﺘﻢ را از ﯾﻘﻪاش ﺟﺪا ﮐﺮد ،ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪهﺎﯾﺶ داد و ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﻘﻪاش را ﺻﺎف ﮐﺮد.

ً
اﯾﺮج ﺗﻮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ .اﯾﻨﺠﻮری ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻧﺒﻮد .ول ﮐﻦ .ﺣﻮاﺳﻢ رو ﭘﺮت ﮐﺮدی ،اﺻﻼﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﺑﺮای ﭼﻪ اوﻣﺪم.
 -راﺳﺘﺸﻮ ﺑﺨﻮای ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ اوﻣﺪی .ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰا رو ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده هﻨﻮز هﻢ

ﻧﻤﯽدوﻧﻢ.
 ﺣﺎﻻ آروم ﺑﮕﯿﺮ .ﮐﻤﯽ از ﺧﺮه ﺷﯿﻄﻮن ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺑﯿﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﯽ راه ﺑﺮﯾﻢ!ﮔﻔﺘﮕﻮﻣﺎن ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،او ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و رﻧﺠﯿﺪه .ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﻤﻮﺷﯽهﺎی
دراز ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﺠﺒﻮرﻣﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آن را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻪ
ﺗﺮور ﻣﺮا داﺷﺘﻨﺪ و او هﻢ ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاهﺎ اﺳﺖ ،و ﭼﺮا ِ
ﻗﺼﺪ ِ
هﻨﻮز ﺑﺮ ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد:

 ﮔﺮﺳﻨﻪ هﺴﺘﯽ؟ ﻣﯿﺨﻮای ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟وارد ﺟﯿﮕﺮﮐﯽ ﺷﺪﯾﻢ .در ﮔﻮﺷﻪای دور ﻣﯿﺰ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ
 -آره ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻓﻮزﯾﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢِ ،

رﻓﺘﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻗﻬﻮهای رﻧﮓ ﭼﻮﺑﯽ دور ﻣﯿﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .هﺮ ﮐﺪام
ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﭼﻬﺎر ﺻﻨﺪﻟﯽ رﻧﮓ و رو ِ

روی ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .از آﻧﺠﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ درب وردی را ﺑﺮای ﮔﺸﺘﯽهﺎی ﺳﺎواک و
ِ
ﻣﯿﺰ ﻣﺎ آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﮔﺮوه ﺗﺮور ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﺎﯾﻢ .ﺷﺎﮔﺮد ﻗﻬﻮهﭼﯽ ﭘﺲ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ِ
 -ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ هﺴﺘﯿﻦ؟

 ﺑﻠﻪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺎ دو ﺗﺎ هﺴﺘﯿﻢ.دو اﺳﺘﮑﺎن ﭼﺎی ﺑﺎ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت در ﯾﮏ دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺟﻠﻮﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺻﻨﺪﻟﯽهﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮ داﺷﺖ و دور ﻣﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺪ .ﺟﻮاﻧﯽ ﻻﻏﺮ و
ﺑﺎرﯾﮏ اﻧﺪام ﺑﻮد .ﮔﻤﺎﻧﻢ ﭘﺴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻓﻪ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺟﯿﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﻮد .ﭼﻬﺮهاش
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ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ او ﺑﻮد .در ﺟﻠﻮی دﮐﺎن ،ﮐﺎﻓﻪﭼﯽ دل و ﺟﯿﮕﺮهﺎ را ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روی آﺗﺶ
ﺑﮕﺬارد.
ﻣﻨﻘﻞ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ آهﻨﯽ رو ﺑﺎز ﭘﺎﯾﻪ داری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻔﺶ را ﺑﺎ ِﮔﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﯿﺰ رﻧﮓ و رو رﻓﺘﻪای

ﻣﻨﻘﻞ را هﻤﭽﻮن دوﺳﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ داﺷﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎن هﻢ در اﻧﺘﻈﺎر دل و ﺟﯿﮕﺮهﺎ
دور ﻣﻨﻘﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .زﻏﺎلهﺎ ﮐﻒ ﻣﻨﻘﻞ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﯿﻤﯽ از زﻏﺎلهﺎ در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻨﺪ
و ﺟﺮق و ﺟﺮق ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﺎد ﺑﺰن آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﺑﻪ درون زﻏﺎلهﺎی آﺗﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ هﻞ ﻣﯽداد.
ﻣﮕﺲهﺎ روی ﺟﯿﮕﺮهﺎی ﺑﻪ ﺳﯿﺦ ﮐﺸﯿﺪه در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻘﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و او ﮔﺎهﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﺎدﺑﺰﻧﺶ آنهﺎ را
ﻓﺮاری ﻣﯽداد .آدمهﺎی ﺟﻮر واﺟﻮری ﺑﺎ ﭼﻬﺮههﺎی ﺧﺴﺘﻪ دور ﻣﯿﺰهﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ هﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ .هﻮای ﮐﺎﻓﻪ از دود ﺳﯿﮕﺎر و دل و ﺟﯿﮕﺮهﺎ دودی ﺑﻮد .ﻣﯿﺰ روﺑﻪروی ﻣﺎ دو ﺗﺎ راﻧﻨﺪه
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺎی ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و درد دل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی هﻢ ﺑﻪ
ﺗﻮرش ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﯽ ﭘﻮل اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل ﮐﻤﯽ ﺳﻮارش ﮐﻨﺪ ،داﺳﺘﺎن زﻧﯽ را ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ
از ﻣﯿﺪون ﺷﻮش ﺑﻪ ﻧﻈﺎمآﺑﺎد آورده وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﭘﻮﻟﺶ را داده .دوﻣﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ هﯿﭽﻮﻗﺖ آن
ﺟﺎهﺎ ﻧﻤﯿﺮم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮ ﺟﺎده ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻤﺮون ﺑﻪ ﺗﺠﺮﯾﺶ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اوﻧﺎ ﭘﻮل ﺧﻮب ﻣﯿﺪن .اﻧﻌﺎم هﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮم.
ﺳﺮ ﺳﺨﻦ را ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم:
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ِ
 -راﺳﺘﯽ هﻨﻮز ﻧﮕﻔﺘﯽ ﭼﯽﻣﯿﺨﻮای از ﻣﻦ؟

ﻧﯿﺸﺪار ﻣﻦ دور
ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻤﯽﺧﻮدش را ﺗﻮی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد اﻧﮕﺎر آﺳﻮده ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺎن
ِ

ﺷﺪه ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﺟﻮاب داد:
ً
 اوﻻ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دوﻣﺎ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آدمدارﯾﻢ ،ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺗﻮ آدمهﺎی زﯾﺎدی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ آدم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﻨﯽ.
ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺑﭽﻪ ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﯽ؟ ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮب ﻣﯿﺪوﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﺮا رﻓﺘﻢ .اﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪُ
ﻣﯽزﻧﯽ ﺑﺮای رد ﮔﻢ ﮐﻨﯽاﺳﺖ ،ﻟﺐ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﮕﻮ.
ﻟﺒﺨﻨﺪی زد :
 راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮای ﺳﺎزﻣﺎن آدم ﻣﯽﺧﻮاد.١٣١
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از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺶ ﺟﺎ ﺧﻮردم ،ﮐﻤﯽﺑﻪ ﭼﻬﺮهاش ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺷﮕﻔﺘﯽ را در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ آﺷﮑﺎرا
ﻣﯽدﯾﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻟﺐ ﮔﺸﻮدم:
آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺗﻮ ﭼﻄﻮر از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ هﯿﭻ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد ﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آدم
ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﻨﺪ؟ آﻧﻬﻢ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟
ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﭘﺎﺳﺦ داد:
اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط را
 وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﺳﺖ ،هﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ وﻟﯽ ِﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻮ آنهﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاهﺸﺎﻧﻪ اداﻣﻪ داد:
 اﯾﺮج ،ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ،ﻧﻤﯿﺨﻮام ﺣﺎﻻﺟﻮاب ﺑﺪی ،وﻟﯽدرﺑﺎرهاش ﻓﮑﺮ ﮐﻦ،ﺑﺪﺟﻮری ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ.
ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهاش اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﻮﺧﺖ .ﻧﻔﺮﺗﻢ از رژﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺸﻤﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ره
ﮔﻢﮐﺮدﮔﺎن ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ.ﺑﻪ او و ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻢ .او هﻢ ﺣﺮﻓﺶ را زده ﺑﻮد .در ذهﻨﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ؟ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ،
وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪای زﯾﺮ ﻧﯿﻢ ﮐﺎﺳﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻨﻬﻢ ﯾﮏ ﺗﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻬﮕﺎه دور و
ﺑﺮم را ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺪم .ﺑﻪ ﻇﺎهﺮهﺮ دو ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﯾﻢ .ﺗﮑﻪهﺎی ﺟﮕﺮ را ﺑﻪ
ﻻی ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﭼﻪﺑﺴﺎ در دﺳﺘﻤﺎن ﮔﺎهﯽ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻘﺒﯽ هﻢ
آهﺴﺘﮕﯽ ِ

ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر زدﯾﻢ .وﻟﯽ ﺑﺎز ﺧﻤﻮﺷﯽ آﻣﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ اﮔﺮﭼﻪ از دﺳﺘﺸﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و دل
ﭼﺮﮐﯿﻦ ﺑﻮدم وﻟﯽ از وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺒﻮدم.
دﻟﻢ هﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﺣﻢ .ﺑﯿﭽﺎرههﺎ آن اﻧﺪازه ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از آدﻣﯽ ﮐﻪ روزی
در ﺷﮑﺎرم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ .ﻣﺴﻌﻮد دﯾﮕﺮ آن ﻣﺴﻌﻮدی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦهﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﻣﺶ ﻧﺒﻮد.
ﮐﻤﯽﻻﻏﺮ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺳﺮوﺿﻊاش ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﺮای ﻏﺬا
ﻧﺪارد.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ اﻧﺪازه آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﺎن و ﺟﯿﮕﺮهﺎ را ﺧﻮرده ﺑﻮدﯾﻢ و دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ هﺮ دو
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ هﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .هﻨﮕﺎم ﺟﺪا ﺷﺪن هﺮ ﭼﻪ ﭘﻮل در ﺟﯿﺒﻢ
داﺷﺘﻢ آهﺴﺘﻪ ﺑﻪ درون ﺟﯿﺒﺶ ﻟﻐﺰاﻧﺪم .ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺷﺮﻣﺴﺎراﻧﻪ:
 ﺧﯿﻠﯽﻣﻤﻨﻮن.ﺳﺮ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪ ،هﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ،١٣۵١
ِ
ِ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﭘﺲ از ﻇﻬﺮ ،ﻣﺴﻌﻮد را ﺑﺎ ﻗﺮ ِار ﭘﯿﺸﯿﻦ در ِ
ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﺪم .دوﺑﺎره ﺑﺎ ﭘﺴﺨﻨﺪ ،هﻢ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ و هﻢ ﺑﻪ ﺟﺪی ﮔﻔﺘﻢ:
 ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﭼﻄﻮری ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯿﺪ؟ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؟ ﺑﺎ ﺑﯿﺘﻞ؟ ﯾﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮیاﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن آدم ﮐﺶ ﺣﺮﻓﻪای دارد؟
 ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ اﯾﺮج ،ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺪی ﻧﺒﻮد. ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺨﻮای ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺒﺮﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﺧﻮدت ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ؟
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ .او دروغ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ آنهﺎ از ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ آنهﺎ را ﺧﻮاﻧﺪهام.
ﺑﺮای هﻤﯿﻦ هﻢ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺪهﺪ .ﺧﺎﻣﻮﺷﯿﺶ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد .ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﺪ و ﺳﺮو ﺗﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
را هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ هﻢ ﺑﯿﺎورد.
از اﯾﻦ رو اﻧﮕﺎر واژههﺎ ﺑﻪ هﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﯽ درﯾﺎﻓﺘﺸﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺧﺮوس ،ﮐﺒﻮﺗﺮی را ﺑﺮﯾﺪهای؟ ﺟﻮاب
 راﺳﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ آدم ﮐﺸﺘﻪای؟ ﯾﺎ ِﺑﺪه ،ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻄﻮری ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﺧﯿﻠﯽدﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻄﻮری ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ،ﺗﺒﺮ ،ﭼﺎﻗﻮ؟
ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ.
ً
 ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ واﻗﻌﺎ ﻣﺮزهﺎ ﭼﻪ آﺳﻮن ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﻣﺨﺪوش ﺑﺸﻦ؟ ﺑﺒﯿﻦ؟ ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ؟ آهﯽ ﮐﺸﯿﺪم و اداﻣﻪ دادم:
آدﻣﮑﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻪ؟ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ِ

 آن روز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ هﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم روزی ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺸﺘﻦ ﺧﻮدم ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﻢوارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮم .ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﮐﻪ دردﻧﺎک اﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻤﺒﯽ ﺗﺮﮐﯿﺪ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎدﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ:
دور ﻏﻠﻄﯽ اﻓﺘﺎدهای ،و ل ﮐﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ هﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ.
 اﯾﺮج ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺲ ﮐﻦ ،ﺗﻮ ﺗﻮی ِ١٣٣

ﮔﺬر از آﺗﺶ
 ﻣﯿﺘﻮ ﻧﻢ ﯾﮏ ﺳﺆال ﺑﮑﻨﻢ؟ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽﺟﻮاب داد:
 وﻟﯽﺧﻮاهﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺲ ﮐﻦ ،آن داﺳﺘﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ.هﺎی
 ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺴﻌﻮد از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ داﺋﻢ درﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهام .درﺑﺎره ﺗﻮ ،ﺑﯿﺘﻞ ،آدم ِادی ﻣﺮدم ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ
ای آز ِ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دﯾﺪهام .ﮔﺎهﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺗﻮ ﯾﺎ ﺷﻤﺎهﺎ ﺑﺮ ِ
دادن ﻗﺪرت ﺧﻮدﺗﻮن ﮐﻪ از هﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آزاد هﺴﺘﯿﻦ .ﺷﻤﺎ هﺮ
ادی ﺧﻮدﺗﻮن و ﻧﺸﻮن ِ
ای ﻧﻤﺎﯾﺶ آز ِ
ﯾﺎ ﺑﺮ ِ

ﮐﺎر دﻟﺘﻮن ﺑﺨﻮاهﺪ ﻣﯿﺘﻮ ﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﻦ.
 -ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﯿﻪ؟

 ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ اﻻن ﻣﺮا ﺑﺰﻧﯽ و در ﺑﺮی ،ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ اون ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺳﻮار ﺑﺸﯽ و ﮔﻢ ﺑﺸﯽ ،هﯿﭽﮑﺲهﻢ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎل آدمهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آدمهﺎی
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن زﻧﺪﮔﯽﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻪ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی هﺴﺘﯿﻦ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎی ﺑﻨﺪﯾﺪ .آدمهﺎی ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻋﺪههﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮدﺗﻮن را دارﯾﺪ ﮐﻪ هﻢ ﻣﻄﻠﻖاﻧﺪ ،ﺳﯿﺎه ،ﺳﻔﯿﺪ ،رﻧﮓ دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻦ و هﻢ از ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ.
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ از هﻤﻪ ﺟﻬﺎنهﺎﺳﺖ .دﯾﮕﺮان ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارزش دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ در و اون در ﺑﺰﻧﻨﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
هﺪفهﺎﯾﺘﺎن .و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای هﻤﻪ اﯾﻦهﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ دارﯾﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﻤﺎ از هﻔﺖ دوﻟﺖ
آزادﯾﺪ .آزادی ﻣﻄﻠﻖ .هﺮ ﮐﺪاﻣﺘﺎن ﯾﮏ ﺧﺪای ﮐﻮﭼﮏ هﺴﺘﯿﺪ .ﮐﯿﻒ داره ﺧﺪاﺋﯽ ،ﻧﻪ؟
ﻣﺴﻌﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دورو ﺑﺮش را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد اﻧﮕﺸﺘﺶ را ﺑﻪ روی ﻟﺐهﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ:
 ﺷﺸﺶ ،ﯾﻮاش ﺣﺮف ﺑﺰن ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻨﻮن.ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدش اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ
داﺷﺖ وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد .ﺳﺮ در ﮔﺮﯾﺒﺎن داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎ و آن ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮود.
ﻣﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ .دﻟﻢ از دﺳﺘﺸﺎن ﭘﺮ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﮔﺮﮔﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.
آﺳﺘﯿﻨﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 ﻗﺮار داری ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ از دﺳﺖ ﻣﻦ در ﺑﺮوی؟١٣٤
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 آره ﻗﺮار دارم ،زﯾﺎد وﻗﺖ ﻧﺪارم ،ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﮐﺴﯽ را داری؟ ﻣﯿﺪوﻧﻢ داری ،ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎجدارﯾﻢ.
ﮐﻤﯽدرﻧﮓ ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﭼﻬﺮهاش ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
آنهﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽﻧﮕﺎهﺶ را از ﻣﻦ ﻣﯽرﺑﻮد .وﻟﯽ از هﻤﻪ اﯾﻦهﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ
ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻣﺶ ﻻﻏﺮﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .آن ﺻﻼﺑﺖ و ﻗﺪرت را دﯾﮕﺮ در
رﺧﺴﺎرش ﻧﻤﯽدﯾﺪم .ﺗﮑﯿﺪه ﺑﻮد .ﻟﺒﺎسهﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ هﯿﮑﻠﺶ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ
را در ﺳﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﺪ آﺷﮑﺎرا دﯾﺪ .داﻧﺸﮑﺪه را رهﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و
ﺑﺮای آرﻣﺎﻧﺶ ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﺳﺮﮔﺮدان ﺗﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزد و ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ
ﺑﻪ
ﭼﻨﮓ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﺳﺎواک ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﺎ در ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺸﻮد .اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ
ِ
ﻣﯽﮐﺮدم .داغ ﺑﻮدمِ ،دم ﯾﮏ دﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدم و دو ﺗﺎ دوغ آﺑﻌﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوغهﺎ را ﺳﺮ
ِ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﻗﺪم ﻣﯽزدﯾﻢ ﮔﻔﺘﻢ:

 راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاهﯽ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﮕﯿﺮن ،ﻧﻪﯾﮑﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ.
ذوق زده ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪای ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﻮد.
 وﻟﯽﯾﮏ ﺷﺮط دارد.ﺷﮕﻔﺖزده و ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮاﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﭼﻪ ﺷﺮﻃﯽ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪی ﻣﻨﻬﻢ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ راﺳﺖ ﺟﻮابِ
ﺑﺪی!
ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﻪ ﻧﮕﺎهﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
 ﭼﯿﻪ؟ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮای؟ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻤﺶ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم ﮔﻔﺘﻢ:
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﮑﺸﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن؟ ﭘﺲ از ﮐﻤﯽدرﻧﮓ،
 -ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ اﯾﻦ ِ

ﮔﻔﺖ:

 ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﯿﺘﻞ؟١٣٥
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ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪّ ،
دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﮕﻮﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺨﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
ار
ﺮ
اﺳ
ﺧﻮاهﺪ
ﯽ
ﻧﻤ
ﮐﺮدم
ﺣﺲ
ِ
ِ

ﺗﺮور ﻣﻦ را ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن هﻢ در آن روزهﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺘﻞ.
ﺑﻮدم ،داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ِ
ﻧﻘﺸﻪ ِ
ّ
هﺎی دﯾﮕﺮی هﻢ هﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﺑﺮای ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ راز ﭘﺸﺖ
وﻟﯽﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ِ
ﭘﺮده ﺑﻪ او ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ .و ﻣﻄﻤﺌﻦ هﻢ ﺑﻮدم ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ .او ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺖ .ﺑﺎزوﯾﺶ
را ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ:
ورودی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺑﺎﻣﺪادِ ،دم در
 ﺧﺪای ﮐﻮﭼﮏ ،ﻓﺮدا ﺟﻤﻌﻪِ
ِ

ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.

او ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎ ﻟﯽ ﺳﭙﺎسﮔﺬاری ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب در ﭘﯿﭻ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
ِ
ﻣﻌﺮف ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
ﻧﺰدﯾﮏ
دوﺳﺘﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ هﻤﯿﺸﻪ آرزو داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،او دوﺳﺖ
ِ
ِ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ داروﮔﺮ در ﺗﻬﺮان ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
دوره داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﺘﺎزﮔﯽ در
ِ
ﺑﻮد و ﻣﺎ ﮔﻬﮕﺎهﯽ هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ .ﻧﺎﻣﺶ ﯾﺰداﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ
ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺳﺮی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪای
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ ﺑﻮد
از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارد و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﺶ ﮐﻨﺪ .ﮔﯿﺮم ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻘﺎی دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﻧﻔﻮذ ﭘﻠﯿﺲ .اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ وﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﯽداد .ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼح
زور ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻧﻖ زن ،ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺗﺮﺳﻮ ،ﻣﺘﺰﻟﺰل ﯾﺎ هﺮ
ﺑﻬﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ هﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﻢ هﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮم را ﺑﻪ دوران
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮑﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دوﺳﺘﯽ را اداﻣﻪ دهﻢ؟ و
ﯾﺎرﯾﺶ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﻣﺠﺎز ﺑﻮدم آﯾﺎ دوﺳﺘﯽ را ﺑﻪ آنهﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ؟ ﺗﻮازن ﻓﮑﺮﯾﻢ ﺑﻪ هﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و
ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪ راه ﻣﯽﭘﯿﻤﻮدم .ﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺰداﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ .ﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاهﻢ ﺷﺪ .دور از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻢ .دوﺳﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ
از ﻣﻦ هﻢ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ،آﮔﺎه اﺳﺖ .ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ً
داروﺋﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،هﻤﯿﺸﻪ آرزو داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪد ،ﺧﻮدش ﺷﻌﻮر دارد .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
او هﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ واﻗﻌﯿﺖ را در ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺎزه از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن واﻗﻌﯿﺖ
ﺷﻮﻣﯽ را ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از اﻧﺪامهﺎﯾﺶ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﮑﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد؟ از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ
ً
ﻣﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ رهﺒﺮی ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻮد و اﻓﺮاد واﻗﻌﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ در
١٣٦
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ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و روﻧﺪ اﻧﺤﻄﺎﻃﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .در ﮐﺶ و ﻗﻮس اﯾﻦ ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﻨﻄﻖ
و اﺣﺴﺎس ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﻮد را دم در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺰداﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﺑﺎ دودﻟﯽ زﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ را ﻓﺸﺮدم و ﺑﺎ ﺗﺰﻟﺰﻟﯽ ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮ در ﺧﻮد ﺳﺮاغ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او ﻧﺸﺴﺘﻢ .وﻟﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ هﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺪارم .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ او را ﺑﻪ آنهﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دهﻢ .او ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ آﻣﺎدﮔﯽاش را
ورودی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺎ
ﻮی در
ِ
اﻋﻼن ﮐﺮد .ﻓﺮدا ،هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ او را در ﺟﻠ ِ
ﻣﺴﻌﻮد آﺷﻨﺎ ﮐﺮدم و ﺑﯽدرﻧﮓ از آنهﺎ ﺟﺪا ﺷﺪم.
ﯾﮏ هﻔﺘﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او را در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎس دﯾﺪم .ﺑﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن او و ﻣﺴﻌﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﻪ ﺧﺮج دهﻢ وﻟﯽ او ﺑﯽدرﻧﮓ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ داﻣﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﻔﺘﻢ .از
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﺟﺎ ﺧﻮردم .ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 ﭼﯽ؟ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ،ﭼﯿﺰی را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻢ .ﻓﺮدای آن روز
ﻣﺴﻌﻮد از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از
ِ

ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ رﻓﺘﻢ و ﯾﮏ داﻧﻪ ﻋﯿﻨﮏ دودی را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﻪ آهﺴﺘﮕﯽ در ﺟﯿﺒﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﮔﻤﺎن
ﮐﺮدم هﯿﭽﮑﺲ ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪه وﻟﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ آنهﺎ ﻣﺮا در دورﺑﯿﻦ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮا ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺻﻮرت
ﺟﻠﺴﻪای ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .از ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺧﯿﺲ ﻋﺮق ﺷﺪه ﺑﻮدم .دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻢ را ﮔﻢ
ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺪهﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ دادن ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎرم و ﺧﻮاهﺶهﺎی
زﯾﺎد آنهﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه ،ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﭘﻮل آن را داﺷﺘﻢ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﻟﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺎﻣﻪای ﻣﺮا آزاد ﮐﺮد.
واﻧﻤﻮد ﮐﺮدم ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ او آﻣﺪه ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺎزﮔﯽ دارد و از اﯾﻨﮑﻪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ
دزدی ﺑﺰﻧﺪ از ﺧﻮد ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادم.
 ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺧﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎهﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﮑﺸﺪ.ﺳﭙﺲ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادم و از ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ هﻢ ﺳﺨﻦ راﻧﺪﯾﻢ.
ﮔﻤﺎﻧﻢ ده روزی ﭘﺲ از آن ﻣﺎﺟﺮا ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ و از دوﺳﺘﻢ ﺧﺒﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﺳﺎواک دﺳﺘﮕﯿﺮش ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﺴﻌﻮد از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺗﻮی ﻗﻀﯿﻪ را در ﺑﯿﺎورم و در دﯾﺪار آﯾﻨﺪه ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دهﻢ .ﻣﻦ ﺧﻮدم هﻢ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﺰداﻧﯽ آﮔﺎهﯽ ﯾﺎﺑﻢ .ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم .ﻣﺎ ﺳﺎلهﺎ ﺑﺎ هﻢ دوﺳﺖ ﺑﻮدﯾﻢ و از
هﻤﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﯾﮏ اﯾﻞ ﺑﻮدﯾﻢ.
روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ داروﮔﺮ زﻧﮓ زدم .ﻣﺮدی ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶ
ِ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ آﻗﺎی ﯾﺰداﻧﯽ ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ در ﺳﺮ ﮐﺎرش ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﮔﺬاﺷﺖ .در
ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﺴﻌﻮد را دوﺑﺎره ﺳﺮ ﻗﺮار دﯾﺪار ﮐﺮدم.
اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای هﺮدوی ﻣﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎواک او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی
هﺮدوی ﻣﺎ آزاد هﺴﺘﯿﻢ .او ﺷﺎﯾﺪ در دور ِان داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪای ﺑﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ِ
ﺳﺮ ﻧﺦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﻌﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ هﺮ هﻔﺘﻪ
ﮐﺴﯽ داده اﮐﻨﻮن ﺳﺎواک ِ
ﺳﺮ ﯾﮏ ﻗﺮار هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﻢ ﺷﺪن ﯾﺰداﻧﯽ روﺷﻦ ﺑﺸﻮد .ﻣﻦ هﺮ هﻔﺘﻪ ﻣﺴﻌﻮد را

ﻣﯽدﯾﺪم ۴۵ .روز ﮔﺬﺷﺖ و از ﯾﺰداﻧﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ.
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ
روز ﺷﻨﺒﻪ هﻔﺪهﻢ آذرﻣﺎه  ١٣۵١ﺑﻮد .ﻣﻦ در ﺳﺎﻟﻦ
هﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﺎدﮔﺎن ﻋﺸﺮت آﺑﺎد ﺗﻬﺮان ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽام
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .دوران آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دوﻣﺎهﻪ ﺳﭙﺎه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪم .در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﭼﻨﺪان
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻢ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺎم ﻣﺮا از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و رﺷﺘﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎﯾﻢ ﭘﺎره ﺷﺪ .از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﺮهﻨﮓ ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد رﻓﺘﻢ .او ﻣﺮدی
ﭘﻨﺠﺎهﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﭼﻬﺮهای ﻣﻬﺮﺑﺎن داﺷﺖ .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
در ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﺗﻮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ هﺴﺘﯽ?
 ﺑﻠﻪ ﺟﻨﺎب ﺳﺮهﻨﮓ. ﭘﺴﺮﺟﺎن ،ﮐﺎری ﮐﺮدی؟ ﭼﻪ ﮐﺎری؟ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯿﻪ.
 -ﻣﻨﻈﻮرم ِ

 -ﻧﺨﯿﺮ.

ﻧﮕﺮاﻧﯽ را در ﭼﻬﺮه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم .اﻓﺴﺮ ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﻦ و
ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﺑﻪ دور از ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و در ﺣﻔﻆ ِ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮد از ﺳﺮهﻨﮓ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻨﺪ .او رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺟﺪی از دور ﮔﻔﺖ:
ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺎزرﺳﯽ ِ

 -ﺟﯿﺐهﺎﯾﺖ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻦ!

ﻣﻦ هﻢ ﺟﯿﺐهﺎﯾﻢ را ﭘﺸﺖ و رو ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دهﻢ ﭼﯿﺰی هﻤﺮاه ﻧﺪارم .اﻓﺴﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ آﻣﺎدهﺑﺎش ﺑﺎ
رﯾﺰﺑﯿﻨﯽ هﺮ ﺗﮑﺎن ﻣﺮا زﯾﺮﭼﺸﻢ داﺷﺖ .آﻣﺎده ﺷﻠﯿﮏ هﻢ ﺑﻮد .ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺎرﺟﮑﯽ را
ﺑﺮﺧﻮرد اﻓﺴﺮ ﺿﺪ
در هﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻢ .ﺳﺮهﻨﮓ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮد .از
ِ
ً
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﮏ
ای
ﺮ
ﺑ
ﻣﻌﻤﻮﻻ
اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ
ِ
ﻓﺮد ﻣﺴﻠﺢ ﯾﺎ ﭼﺮﯾﮏ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺳﺎده
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ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺴﺮ ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺳﺮهﻨﮓ ﻣﺮا از اﺗﺎق
ﺑﯿﺮون ﺑﺮد .ﯾﮏ ﺟﯿﭗ ارﺗﺸﯽ در ﺟﻠﻮی در ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻓﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ هﻢ در درون ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻬﺮههﺎﯾﺸﺎن ﺑﯽروح و ﻧﮕﺎههﺎ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﻣﺮا
ﻣﯿﺎن آن دو ﮔﺮوهﺒﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﻢ .اﻓﺴﺮ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﺑﻮد در ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴﺖ .ﺣﺴﯽ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ و
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ داد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ "دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪم" .ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم دﯾﮕﺮ ﻣﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﻧﮕﺎر ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ آزادﯾﻢ
رﺑﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ هﻨﻮز در هﻮای آزاد و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮدم ،وﻟﯽ آن ﮐﻤﻨﺪ ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ را دور
ﮔﺮدﻧﻢ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﺑﺎور ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ در ﺑﻨﺪ ﺷﺪهام.
هﻨﻮز ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ دوردﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد رﺳﯿﺪﯾﻢ.
در دروازه را ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﻮی ﭼﭗ ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﺮدﻧﺪ .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در
ِ
ّ
زﻧﺪان ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ هﺴﺘﻢ .در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺎواک ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ .ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ ،وﻟﯽﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﺸﺎن از رخ دادی ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﻣﯿﺪاد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﺎﻣﻢ را در دﻓﺘﺮ زﻧﺪان ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ درون اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود دوازده ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد.
هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز در را ﺑﺴﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ داد .اﻧﮕﺎر هﻮاﺋﯽ در اﺗﺎق ﻧﺒﻮد.
ﺳﺮم را ﺑﻪ درز ﻣﯿﺎن در و ﭼﺎرﭼﻮب آن ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ هﻮا ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﻢ .دﻟﻬﺮه زﯾﺎد هﻤﺮاه
ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻮدن در ﺟﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ داده ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪن در
ﺳﺨﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﻢ؟ ﮐﻮﺷﺶ
اﯾﻦ ﺳﻠﻮل را ﺗﺎب ﻧﯿﺎرم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎی
ِ

ﮐﺮدم ﺑﺮ ﺧﻮدم ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮم و ﺑﺮ دﻟﻬﺮه و ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺮه ﮔﺮدم .روی ﺗﺨﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪم ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را
ﺑﺴﺘﻢ و ﭘﺘﻮی ﺳﺮﺑﺎزی را روی ﺳﺮم ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ ﺣﺲ ﺧﻔﮕﯽ ﻓﻀﺎی ﺗﻨﮓ و ﺑﺴﺘﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل را از

ﺧﻮد ﺑﻪ دور ﮐﻨﻢ.
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ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺸﻬﺪ
ﻓﺮدای آن روز ﻣﺮا ﺑﻪ هﻤﺮاه دو ﻧﻔﺮ ﺳﺎواﮐﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﻨﺪرور ﮐﺮدﻧﺪ .در
ﺑﺨﺶ ﺑﺎر ﺑﻨﺪ ﭘﺸﺘﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،دو ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﺎ ﺷﻮ در دو ﺳﻮی و رو ﺑﺮوی هﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽهﺎ
ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آنهﺎ ﺑﺪون ﻓﻨﺮ و ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮا
در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺳﻤﺖ راﻧﻨﺪه ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﻧﯿﻤﮑﺖ ردﯾﻒ دوم ﻗﻔﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ راه
ﻣﺸﺘﺮک ﺿﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری
اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ زﻧﺪان دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ِ

ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد.
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وﻟﯽ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎور ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﭘﯽﺑﺮدم ﮐﻪ از ﺟﺎده
ﮐﻨﺎره ﺑﻪﺳﻮی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽرو ﯾﻢ .ﭼﺮا ﻣﺸﻬﺪ؟ در هﻤﻪی ﻃﻮل راه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .آﯾﺎ ﯾﺰداﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮدهاﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ
دﺳﺘﮕﯿﺮی او هﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺪارد .زﯾﺮا اﮔﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮا ﯾﮏ راﺳﺖ ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﻌﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﺰداﻧﯽ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﻪ دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ او در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﺎﯾﺪ او ﮐﺘﺎﺑﯽ ﯾﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪای ﺑﻪ ﮐﺴﯽ داده اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺳﺎواک ﺳﺮ ﻧﺦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاغ هﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﯾﺰداﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ هﻢ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺧﻮدم را دﻟﺪاری ﻣﯽدادم ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺮه ﮔﺮدم .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دراز ﺑﻮدن راه ،ﺷﺐ را
در زﻧﺪان ﺳﺎواک ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ اﻓﺴﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﺗﺎق ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪم .ﺑﺎﻣﺪاد
ﺷﺪ .از ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﮑﺸﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ دادﻧﺪ از ﺑﯽﻧﺎﯾﯽ
زود ﺑﯽهﻮش ﺷﻮم.
ﻓﺮدای آن روز دوﺑﺎره ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﻣﺮا ﺑﺮ ﺳﺮ هﻤﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر دﺳﺖهﺎی ﻣﺮا
دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻧﺰدﻧﺪ .در راه ﺟﺰوه ﺑﺎزﺟﻮی و ﺷﮕﺮدهﺎی آن را ﮐﻪ رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﻓﺮار از زﻧﺪان ﺳﺎواک
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻓﻈﻪام ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮدم .اﻓﺴﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﺮدهام ،ﭘﺎﺳﺨﻢ در
ﺗﻮان ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺴﯿﺶ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﻗﺎﺑﺖ
٢٩ﺷﺎه در ﺳﺎل  ١٣۵٠ﺑﺮای ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮدن و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ِ
ِ
ﱢ
ﻣﺸﺘﺮک ﺿﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری
ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﮔﺎه دهﺸﺘﻨﺎک ﺗﺎزهی درﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ
هﺎی ﭘﻠﯿﺲ ،ارﺗﺶ و ﺳﺎواک ,ﺷﮑﻨﺠﻪ ِ
ِ
ِ
ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ِ

ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﮋه ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﻓﺪای و ﻣﺠﺎهﺪ ﺑﻮد.
١٤١
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ً
هﻤﻪ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .او هﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ
ﮔﺰارﺷﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ .زود آزادت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روزهﺎ رو ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻧﻬﺎده ﺑﻮد .هﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد ﺑﻮد .هﻨﻮز روز ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎرش ﺑﺮف ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﻮد
ﮐﻪ هﻮا را ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﭘﺲ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻪ ﺑﺪ راﻧﻠﻮ در ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد رﺳﯿﺪﯾﻢ .زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﻮد و راﻧﻨﺪه ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را از دﺳﺖ داد و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺮخهﺎی ﺟﻠﻮﯾﺶ از ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه آوﯾﺰان ﺑﻮد در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎز
اﯾﺴﺘﺎد .اﻓﺴﺮ ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از ﺗﺮس ،ﺧﻮدﺷﺎن را از درب ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﻤﯽﺷﺪ ﭼﺮخهﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ را دﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دره
ﺗﺎرﯾﮏ و ژرف را از ﺳﻤﺖ ﭼﺐ ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻟﺒﻪ
ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﺮخ ﺳﻤﺖ راﻧﻨﺪه در هﻮا آوﯾﺰان ﺑﻮد .اﻓﺴﺮ و راﻧﻨﺪه ﭘﺲ از ﭘﯿﺎده ﺷﺪن،
ﺑﻪﺳﻮی در ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ و آن را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﻪ ﺑﻪ آنهﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و از ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدم ﮐﻪ ﺑﻨﺎ دارﻧﺪ ﻣﺮا از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﯾﮏ آ ن درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ هﻮﻟﻨﺎﮐﯽ هﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﺑﺘﺪا
دﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ردﯾﻒ دوم اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺗﯿﻦهﺎﯾﻢ را از ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ.
ﭘﺮﺧﺎش ﮐﻨﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ آوردم:
 ﻣﺎﺷﯿﻦ دارد ﺗﻮی دره ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮد ای ﺑﯽاﻧﺼﺎفهﺎ! ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﺎ دﺳﺖهﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪاﻧﯽﮐﺮدهاﯾﺪ؟
اﻓﺴﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
 زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺮده ﺑﻬﺘﺮ از زﻧﺪاﻧﯽ ﻓﺮاری اﺳﺖ.در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺖ و از ﺑﯿﺮون ﻗﻔﻞ ﮐﺮد .در اﺛﺮ ﮐﻮﺑﺶ ﻣﺤﮑﻢ در ،ﻟﻨﺪرور ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮرد و
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻟﻐﺰﯾﺪ .ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻮد .ﺗﻪ دره دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮی دره ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮد .ﮐﻮه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮش ﻋﻤﻮدی در ﺗﺎرﯾﮑﯽ دره ﮔﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮف
ﯾﮏرﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ و ﭼﻬﺮه ﻣﺮگ را در ﯾﮏ ﮔﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪم .ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﮑﺸﺎﻧﻢ .ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﯽ وزن ﺑﺪﻧﻢ ﺗﻮازن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ،ﻋﺮق ﺳﺮد
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .دﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮا هﻮﻟﻨﺎکﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﺧﻮد
ً
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم اﮔﺮ ﻟﻨﺪرور ﺑﻪ ژرﻓﺎی دره ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ آﺗﺶ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ در ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺮم زﻧﺪه
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زﻧﺪه ﺧﻮاهﻢ ﺳﻮﺧﺖ .ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮرش هﻢ ﺑﺪﻧﻢ را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ .از
ﺗﺮس ،آهﺴﺘﻪ و ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ ﺗﮑﺎن ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪام ﻟﺮزﺷﯽ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﺪهﺪ .ﮔﺬر ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺮزﯾﺪن ﻟﻨﺪرور ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ;
 آﯾﺎ هﻤﺴﻔﺮاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ هﻮﻟﻨﺎک و ﺗﻮازن ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ؟دو ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎواک هﻤﭽﻨﺎن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ راﻧﻨﺪه ﻟﻨﺪرور
ﻗﻮﻃﯽ ﺳﯿﮕﺎری از ﺟﯿﺒﺶ ﺑﯿﺮون آورد و دو ﻋﺪد ﺳﯿﮕﺎر از آن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ .ﯾﮑﯽ را در ﭘﻨﺎه دﺳﺘﺎﻧﺶ
روﺷﻦ و ﺳﯿﮕﺎر دوم را ﺑﺎ آﺗﺶ ﺳﯿﮕﺎر اول آﻣﺎده ﮔﺮداﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ اﻓﺴﺮ ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت داد و دﯾﮕﺮی را ﺧﻮدش ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺐ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﭙﺲ هﺮدو ﺑﺮ روی
ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺳﯿﮕﺎر دود ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎواﮐﯽهﺎ اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎده ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم دو
ﮐﺎﻣﯿﻮن را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ .هﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از راﻧﻨﺪههﺎ ﺳﺮ ﮔﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ .از ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ
ﻣﯽﺷﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ هﯿﭽﮑﺪاﻣﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻣﯿﻮنهﺎ ﮐﻪ راه
اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،دو ﺑﺎره ﺑﻪ درون دره ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﮕﺎهﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪهام .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺎﻧﮑﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ .و راﻧﻨﺪهی ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دﺳﺖ او را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .ﺗﺎﻧﮑﺮ در
ﮐﻨﺎر ﺟﺎده اﯾﺴﺘﺎد .از دروﻧﺶ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﮔﻨﺪه ﮐﻪ ﮐﻼه ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ داﺷﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮ
آﻏﺎز ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ راﻧﻨﺪه ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﺗﺎﻧﮑﺮ را در ﭘﻬﻨﺎی ﺟﺎده ﭘﺎرک ﮐﺮد ﺑﻪ
ﮔﻮنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪاش ﺑﻪﺳﻮی ﻟﻨﺪرور ﺳﺎواک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎده ﺷﺪ ،از ﭘﺸﺖ ﺗﺎﻧﮑﺮ زﻧﺠﯿﺮ
ﮐﻠﻔﺖ و ﺑﻠﻨﺪی را ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻪﺳﻮی ﻟﻨﺪرور راه اﻓﺘﺎد .ﺳﭙﺲ راﻧﻨﺪه ﺗﺎﻧﮑﺮ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدن ﻣﻦ در
درون ﻟﻨﺪرور ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ،زﻧﺠﯿﺮ را ﮐﻪ ﻗﻼﺑﯽ در ﺗﻪاش داﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻟﻨﺪرور وﺻﻞ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﭘﺸﺖ
ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺑﺎ دﺷﻮاری زﯾﺎد ﺻﻮرﺗﻢ را ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻟﻨﺪرور
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪم.
ﻧﻔﺲ در ﺳﯿﻨﻪام زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و هﯿﭻ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮردم .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻟﻨﺪرور آرام آرام ﺑﻪ ﺟﺎده ﺑﺎز
ﮔﺸﺖ .ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞهﺎ ﮐﻪ در دو ﺳﻮی ﺟﺎده ﺻﺎف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ زدم .ﺗﺎزه
در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺷﺪ درﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮ را از ﭘﺸﺖ ﻟﻨﺪرور ﺑﺎز
ﻣﯽﮐﺮد ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﻦ ﮐﻪ در درون ﻟﻨﺪرور و ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم اﻓﺘﺎد .ﺗﻼﻗﯽ ﻧﮕﺎهﻤﺎن
آﻣﯿﺰهای ﺑﻮد از ﺷﮕﻔﺖ زدﮔﯽ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی .او رﻓﺖ .ﺳﺎواﮐﯽهﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺳﻮار ﻟﻨﺪرور ﺷﺪﻧﺪ و
دوﺑﺎره ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺳﺮم را از آنهﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪﺳﻮی
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ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮف هﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ .و ﺟﺎده ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺒﻮد .اﻓﺴﺮ ﺳﺎواک ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ
راﻧﻨﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ:
 هﺮ ﭼﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺗﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﺮو!ﮔﻮﺋﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زﻣﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺳﺎواک ﻣﺸﻬﺪ
" ﺟﻼد ﻣﻦ ﺟﻼد ﻣﻦ ،ﺑﺮ زن ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎهﺎی ﻣﻦ
ﺗﺎ ﭘﺮ ﮐﺸﺪ ﺧﻮش ﺟﺎن ﻣﻦ از ﻻﺷﻪ ﻧﺎ ﮐﺎر ﻣﻦ"
ﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی ﺳﺎﻋﺖ هﻔﺖ ﺷﺐ ﺑﻪ اداره ﺳﺎواک ﻣﺸﻬﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮه ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮد .از
درون ﻟﻨﺪرور ﺳﺮﺑﺎزی را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽداد .اﻓﺴﺮ ﺳﺎواک ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺧﻮدش را ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ در رﺳﺎﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ .در ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ درون راهﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در درون

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻓﺴﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎن زﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی داﻧﺴﺘﻢ ﻧﺎﻣﺶ "ﻧﺎهﯿﺪی" ٣٠اﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ

راه ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺴﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺮدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎهﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽاز ﻣﻮهﺎی ﺷﻘﯿﻘﻪاش ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮد و  .ﭼﻬﺮهای ﺑﯽﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرش را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎل و
روز دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ .اﻧﮕﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس آدم
ﺑﻮدﻧﺶ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪای را از اﻓﺴﺮ ﺳﺎواک ﺑﺎﯾﺪﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ
ﺟﻠﻮ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻟﺒﺎسهﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮا ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻪ زﻧﺪان را ﺑﺮ ﺗﻨﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎهﯿﺪی ﮐﻪ دﺳﺖهﺎﯾﺶ را ﺧﻮﺷﺤﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ هﻢ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ و از ﺷﮑﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻦ از اﻓﺴﺮ ﺳﺎواک ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﺗﻮی را ه اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده ،اﺷﺘﺒﺎهﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ.ﻧﺎهﯿﺪی دوﺑﺎره ﭘﻮزﺧﻨﺪ زﻧﺎن ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ .آﺷﮑﺎرا از ﻧﮕﺎه ﺷﺮرﺑﺎرش در ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ آﻧﭽﻪ در
ذهﻨﺶ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ:
 ﺣﺎﻻ ﺧﻮاهﯽ دﯾﺪ.٣٠

ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎهﯿﺪی ،ﺑﺎزﺟﻮی ﺳﺎواک ﻣﺸﻬﺪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۴ﺑﻬﻤﻦ  ،١٣۵۴ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﻓﺪای ﺧﻠﻖ ﺗﺮور ﺷﺪ .

در اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن درﺑﺎرهی ﺗﺮور او آﻣﺪه اﺳﺖ "ﻧﺎهﯿﺪی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح از اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﻮد ...او ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ،ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺟﻮان و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽداد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻨﺤﺮﻓﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ او داده  ».ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﮐﺎر آنهﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
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ﭘﺲ از درﻧﮕﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮔﻔﺖ:
 اﯾﺮج ،ﮔﺮﺳﻨﻪ هﺴﺘﯽ؟ﺑﺎ ﺳﺮ ﺟﻮاب دادم:
 آری ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻻن دﺳﺘﻮر ﻣﯽدهﻢ ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب ﺑﯿﺎورﻧﺪ.در ﭼﺸﻢ ﺑﻪ هﻢ زدﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب اذﯾﺖ و آزار ﻣﻦ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﺷﺘﺎب زده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﺎرهﺎی اداری را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﮐﻪ ﻧﺎهﯿﺪی اﻓﺴﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎن را از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻣﻦ در دﻓﺘﺮ زﻧﺪان ﺑﺎز داﺷﺖ و
ِ
واﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺲ از آن هﻮﻟﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪم.

ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﺑﻮد ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻢ .در ،ﺑﺎ دوﭘﻠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺸﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻦ
ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ .دو ِ
ردﯾﻒ ده ﺗﺎﯾﯽ ﺳﻠﻮل ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﻧﻔﺮادی ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ِ

ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﻧﻮﺳﺎز اﺳﺖ .از ﮐﻨﺎر ﺳﻠﻮلهﺎ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ دری رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﻪ
ً
ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮد .در را ﮐﻪ ﮔﺸﻮدﻧﺪ اﺗﺎق ﺑﺰرگ ﺣﺪودا ده در ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺮی را دﯾﺪم ﮐﻪ آﻧﻬﻢ از ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻤﺎن
ﺑﻮد .ﺑﺎز از دوﭘﻠﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﯿﻢ .در آﻧﺠﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راهﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮده ﺷﺪم .در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺮد ﭘﻨﺠﺎهﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻧﺪاﻣﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ﻗﺎب ﻋﮑﺲ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺷﺎه در ﻟﺒﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در ﭼﻬﺮه ﺳﯿﺎهﭼﺮده آن ﻣﺮد ﺟﺰ
ﺑﯿﺰاری و ﭘﻠﺸﺘﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽدﯾﺪم .ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻓﺮو رﻓﺘﻪاش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ از ﺗﻪ ﭼﺎهﯽ
ژرف ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .در آﯾﻨﺪه داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ »دﺑﯿﺮی« و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ اﺳﺖ .آن ﺳﻮی
ﻣﯿﺰ ،ﻣﺮدی ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺪام ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪهﺎﯾﯽ ﺳﺮخ و ﺳﻔﯿﺪ هﻤﭽﻮن ﻟﺒﻮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﺶ "ﻣﺴﻌﻮدی" ﯾﺎ
"ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ" ﺑﻮد .هﻤﻪ اﺛﺎث و اﺷﺨﺎص اﯾﻦ اﺗﺎق ﭘﺮ ﺟﺒﺮوت در اﻧﺘﻈﺎر ورود ﻣﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﻮﺑﯽ دﺳﺘﻪدار روﺑﻪروی ﻣﯿﺰ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ از هﻤﺎن آﻏﺎز ﻧﻈﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ و راﺑﻄﻪای ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ .ﺻﻨﺪﻟﯽای ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻪی ﭼﻮﺑﯽ در دو ﻃﺮﻓﺶ
ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮار ﻧﮑﻨﻢ .ﻧﺎهﯿﺪی ﻣﺮا ﺑﺮ روی آن ﺻﻨﺪﻟﯽ روﺑﻪروی دﺑﯿﺮی ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ .دﺑﯿﺮی دﻓﺘﺮی
ﺑﺪون ﺟﻠﺪ را ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدﮐﺎر .ﺑﺮ آن ﭘﺮﺳﺸﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
»هﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﺮز اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از اﺑﺘﺪا ﺷﺮح دهﯿﺪ«.
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ﻣﻦ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه آنهﺎ و ﺳﭙﺲ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﺮ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .دوﺑﺎره ﺳﺮ را ﺑﺎﻻ آوردم و ﺑﻪ
ﭼﻬﺮه ﯾﮑﺎﯾﮏ آن اﺷﺨﺎص ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ .آنهﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺮا زﯾﺮ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﺳﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و آنهﺎ ﮔﺬﺷﺖ .رو ﺑﻪ "دﺑﯿﺮی" ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺷﻤﺎ ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﭼﺮا از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺧﻮدﺗﺎن هﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪو ﻣﻦ هﻢ زﯾﺮ آن را اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ .هﻨﻮز ﭘﺎﺳﺨﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ "دﺑﯿﺮی" از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺟﻬﯿﺪ
و دﻓﺘﺮ را از روی ﻣﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ و روی ﻣﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪ:
 ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ. آنهﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ زﻣﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ .ﻣﺴﻌﻮدی و ﻧﺎهﯿﺪی ﯾﮑﯽ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و دﯾﮕﺮی ازﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺮا از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
 "ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ،ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ رﺣﻢ ﮐﺮد ".ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی دری ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺗﺎق ﻗﺮار داﺷﺖ هﻞ دادﻧﺪ.
رﺟﺰ ﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ:
 ﺣﺎﻻ ﺧﻮاهﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻬﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﮐﻨﯽ ،ﭘﺎ ﺷﻮ ﭘﺎ ﺷﻮ!هﺪف اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺮا ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﺑﺎره ﺷﮑﻨﺠﻪ زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم.
اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺠﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﮐﺠﺎ .در را ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻢ .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ هﺮ دری ﮐﻪ
ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ درون ﺗﺎرﯾﮑﯽهﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﻬﺎر ﭘﻠﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد دﯾﺪم .اﺗﺎﻗﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ
و ﺑﯽروح .ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻢ ﻧﻮر ﻓﻀﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﺗﺎق را دﻟﻬﺮه آورﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد .دﯾﮕﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و ﮐﺎﺑﻞ .ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ،دﺷﻨﺎم و هﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ .ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ
ً
ﮐﻨﻢ؟ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻢ .اﺻﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ؟ رهﻨﻤﻮدهﺎی رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺷﮕﺮدهﺎ و
ﺗﺮﻓﻨﺪهﺎی ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .وﻟﯽ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻮدم در ﻣﺤﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎه .ﻣﻦ ﺑﻮدم و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﻣﻦ ﺑﻮدم و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان .ﻣﻦ از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاهﻢ
آﻣﺪ؟ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﮕﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻦ ﺑﺮهﻨﻪ ﺗﺎب آن ﮐﺎﺑﻞهﺎ را ﺧﻮاهﻢ
آورد؟ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ؟ ﺑﺮای ﻣﻦ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .هﯿﭻﮔﺎه ﺗﺠﺮﺑﻪ ای اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .هﻤﻮاره ﺧﻮدم را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽدادم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺨﻦ
ﻧﮕﻔﺖ؟
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دﯾﻮارهﺎ و ﮐﻒ اﺗﺎق هﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ اﺗﺎقهﺎ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺨﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﮏ اﻓﺘﺎده در ﮔﻮﺷﻪای از
اﺗﺎق ﻣﺮا ﭼﺸﻢ ٔﺑﺮراه ﺑﻮد .درﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﻠﻪ ،ﻣﻐﺎﮐﯽ ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدم
ﺷﺴﺘﻨﮕﺎه ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮا هﻤﭽﻮن ﺑﺮهای ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .اﻟﺘﻤﺎسﮐﻨﺎن ﮔﻔﺘﻢ:
 ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﮑﺎر دارﯾﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدم؟ ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﻮ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﺗﻮ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﯽ!؟ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎنﺧﻮاهﯿﻢ داد .ﺧﯿﻠﯽهﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻦ ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺣﺮف آﻣﺪﻧﺪ .ﺗﻮ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺘﯽ.
ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﻗﺎﺑﯽ ﻓﻠﺰی داﺷﺖ .ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ "ارج"
ﺑﻮد .ﻗﺎب آهﻨﯽ ﺑﻪ آنهﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽداد ﺗﺎ اﺳﯿﺮ را ﺑﻪ هﺮ ﮐﺠﺎی ﺗﺨﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻃﻨﺎب ﭘﯿﭻ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺖهﺎﯾﻢ را ﺑﻪ دو ﺳﻮی ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺻﻠﯿﺐ وار .و ﭘﺎهﺎﯾﻢ را ﮐﻪ ﮐﻤﯽ از ﺗﺨﺖ ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ
اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮهﺎ در ﺳﻮی ﭼﭗ و دﯾﮕﺮی در ﺳﻮی راﺳﺘﻢ اﯾﺴﺘﺎد .ﻧﺎهﯿﺪی
ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺴﺖ .دﻧﯿﺎ در ﺳﯿﺎهﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﺮو رﻓﺖ .دﯾﮕﺮ هﯿﭻ ﻧﻤﯽدﯾﺪم.
"دﺑﯿﺮی" ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮ ﺑﻮد ﺧﻮدش ﮐﺎﺑﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و آﻏﺎز ﺑﻪ زدن ﻣﻦ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﭘﯿﺶ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺻﺪای ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن هﻮا و ﺑﻨﺪ آﻣﺪن ﻧﻔﺴﻢ را ﺑﮕﻮش
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻮﺑﺶ ﮐﺎﺑﻞ را ﺑﺮ ﮐﻒ ﭘﺎهﺎﯾﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم.
 آخ... ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﻪ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﯽ؟ﺻﺪای زﺷﺖ دﺑﯿﺮی ﺑﻮد .درد ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ رﺧﻨﻪ ﮐﺮد .ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮﯾﺎدم ﺑﺮآﻣﺪ .دردی ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ،
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﻮد.

ﮐﺎﺑﻞهﺎ ٣١ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺮ روی ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم:
 ﻧﺰﻧﯿﺪ؛ ﭼﺮا ﻣﯽزﻧﯿﺪ!؟ ﭼﺮا؟ آﺧﻪ ﭼﺮا ﻣﯿﺰﻧﯿﻦ؟ ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﭼﮑﺎر ﮐﺮدم؟ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﮓ زوزه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم .درد ،درون ﺑﺪﻧﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺗﻮﮔﻮﯾﯽ
او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽزد و ﻣﻦ ِ

ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎهﺎﯾﻢ را ﻣﯽﮐﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺒﺎدهاﯾﯽ ﺷﯿﺸﻪاﯾﯽ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽﺳﺎﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ زﺧﻢهﺎ را

 ٣١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎرهی : ۴ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﮐﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺷﻼق
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ﻏﺎﯾﺖ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ را ﺑﺎ
ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ درد ﺑﺎ درد دﻧﺪان ﯾﺎ درد ﺳﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق دارد .اﯾﻦ درد ﺑﻪ ِ

هﻤﻪ وﺟﻮدم ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻮد درﺻﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪههﺎ در هﻤﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺳﺨﻦ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر درد دهﺸﺘﻨﺎک ﮐﻮﺑﺶهﺎی ﮐﺎﺑﻞ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮهﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام و
ﺷﺨﺼﯿﺘﻢ ﺧﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﺟﺎﯾﮕﺎه آدم
ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪزﯾﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﯽارزش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ هﻤﺎن ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دژﺧﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ آﮔﺎه اﺳﺖ از
ﺿﺮﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺤﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ دﺷﻨﺎم و ﮐﺎﺑﻞ ،ﭘﺎی ﭘﺎره و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮرد ﺷﺪه،
درد ﺟﺴﻢ و روان ،آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ آدﻣﯽ را از ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ﺗﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯿﺶ ﺑﻪ زﯾﺮ
ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﺴﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ »اﯾﺮج ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ .اﺻﻼ ﮐﺎﺑﻞ ،آن هﻢ ﮐﺎﺑﻞ ﺳﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ و رهﺎ ﺷﺪ« .ده ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ ﭘﺎهﺎﯾﻢ زد ه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ "ﻣﺴﻌﻮدی" ﮔﻔﺖ:
 »دﺳﺖ ﻧﮕﻪ دار ،ﺣﺮفهﺎﯾﺶ را ﻣﯽ زﻧﺪ«.ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻃﻨﺎبهﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮا از ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن ﺑﻪﺳﻮی اﺗﺎق
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .آن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﻮﺑﯽ دﺳﺘﻪ دار ﭼﺸﻢ ﺑﺮاهﻢ ﺑﻮد .ﺟﺎ ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﻮد .از روﺑﻪروی ﻣﯿﺰ
رﯾﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﻣﺸﻤﺌﺰﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ و اﻋﺘﺮاف
ﻣﯽﮐﺮدم .دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ درد ﺑﻪ ﺣﺮف و اﻃﻼﻋﺖ ،ﺑﻪ آدم ﻓﺮوﺷﯽ! ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ اﻋﺘﺮاف ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ
و ﺧﻮدﮐﺎر را .آه دوﺑﺎره ﺧﻮدﮐﺎر ،دوﺑﺎره دﻓﺘﺮ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و دوﺑﺎره:
»ﺑﻨﻮﯾﺲ ،ﺑﻨﻮﯾﺲ ،ﺑﻨﻮﯾﺲ ...هﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﺮز اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ازاﺑﺘﺪا ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ«.
آخ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از اﯾﻦ واژه "ﺑﻨﻮﯾﺲ" ﺑﯿﺰار ﺑﻮدم .ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ در دروﻧﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد .ﺳﺮم ﺳﺮﺳﺎم ،ﭘﺮ از ﺻﺪا:
»ﺑﮕﻮ...ﻧﻤﯽ ﺗﻮ ﻧﯽ اﯾﺮج ...ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻧﮕﻔﺖ ...ﺑﮕﻮ ..ﺑﮕﻮ ..اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﺘﻮﻧﯽ اﯾﻦ وﺣﺸﯿﮕﺮی را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯽ ،وا ﺑﺪه ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .ﭼﯽ ﺑﮕﻢ؟ ﮐﯽ رو ﻟﻮ ﺑﺪم؟ ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ؟ آﺧﻪ ﺑﺮای
ﭼﯽ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﻪ را ﺑﮑﺸﻮﻧﻢ ﺗﻮی اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﺧﺎﻧﻪ؟ ﺗﻮی اﯾﻦ دﺧﻤﻪ درد و
زﺟﺮ؟«
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ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ درد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮ اﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺰرگ رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﺑﯽ ﺷﺮﻓﯽ و ﻧﻨﮓ
داﺷﺖ ﻣﺮا از درون ﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ دارم ﺧﺮد ﻣﯽﺷﻮم .ﺟﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮف و ﺗﻨﻢ درﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺑﺮاﺑﺮ دو
راهﯽ ﺑﺰرگ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ.
ای ﮐﺎش اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﮏ دﺷﻨﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ دﻟﻢ ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺮدم و آﺳﻮده ﻣﯽﺷﺪم .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ.
ﺧﻮدﮐﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﮐﻮﺷﯿﺪم آن را ﺧﻮب در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮم و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ آن ﺑﻔﺸﺎرم.
ﻧﺸﺪ .ﮐﻤﯽ ﺑﺎ آن ور رﻓﺘﻢ .اﻧﮕﺸﺖهﺎ ﺧﻮدﮐﺎر را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺲ ﻣﯽدادﻧﺪ .در دﺳﺘﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ روی
ﺑﺮﮔﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﻠﻐﺰﯾﺪ.
ﯾﮑﯽﯾﮑﯽﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ:
 ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺑﻨﻮﯾﺲ.ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻢ:
 ﭼﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؟دﺑﯿﺮی ﭘﺲ ﮔﺮدﻧﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ زد.از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﻮﺑﯽ دﺳﺘﻪ دار ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪم:
 ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﻪ ﻣﺎرا ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ!ﯾﻘﻪ ﮐﺖ ﺳﺮﺑﺎزﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و دوﺑﺎره ﻣﺮا ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎه ﺑﺮد .هﺮاس از درد و
اﻋﺘﺮاف ﺟﺎﻧﻢ را آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮرد .اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﮐﺴﯽ و ﺑﯽ ﭘﻨﺎهﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﮕﺮاﻧﯽام
اﻓﺰون و اﻓﺰون ﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ  .ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﻧﺒﻮد .ﭼﻬﺮه ﻣﺎدر و ﭘﺪرم را ﻣﯽدﯾﺪم .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺷﻼق را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦهﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ هﺮ ﺑﻼی ﺑﻪ ﺳﺮم ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در واﻗﻊ آنهﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن و ﺑﺪن
ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ رواﻧﻢ هﻤﭽﻨﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد.
درد ،ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ هﺮ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﺎن داری اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐهﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻮد
ّ
ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺮ ﺿﺪ ارزشهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه .هﯿﭻ ﺷﺪه ﺑﻮدم .از ﯾﮏ ﺳﻮﺳﮏ
ارزش ﻣﻦ هﻢ وزن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آنهﺎ ﻣﯽدادم .در ﻧﺰد آنهﺎ ﻣﻦ از ﯾﮏ ﺣﯿﻮان هﻢ
هﻢ ﮐﻤﺘﺮِ .

ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﻣﺸﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ هﺮ روش ﻣﻤﮑﻦ از ﻧﻬﺎنﺧﺎﻧﻪ
ﺳﯿﻨﻪام ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ .دﻟﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﻮر ﻣﯽزد .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم هﻤﻪ را ﻟﻮ ﺑﺪهﻢ.

١٥٠

ﮔﺬر از آﺗﺶ
دوﺑﺎره ﻣﺮا ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﺑﻞهﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﮐﻒ ﭘﺎهﺎی آزردهام ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺎر درد ﺷﻼق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺎﻧﮑﺎهﺗﺮ از ﺑﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪم.
 ﭼﺮا هﯿﭻ ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ هﯿﭻﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﭼﺮاﮐﻪ روا ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ
رﻓﺘﺎری ﺑﺎ اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﺷﺄن آدﻣﯽ ﺑﺸﻮد .ﺑﺎ هﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﺎﮔﻬﺎن داد زد.
 ﺧﻔﻪ ﺷﻮ ،ﺻﺪاﺗﻮ ﺑﺒﺮ ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﻪ.ﺻﺪای دﺑﯿﺮی ﺑﻮد .ﺟﻼد ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻤﻢ زد .ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺮﯾﺪ .ﮔﯿﺞ ﺷﺪم ،ﺑﯽهﻮش
ﻣﯽﺷﺪم در ﻣﯿﺎن هﻮﺷﯿﺎری و ﺑﯽ هﻮﺷﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪای ﻣﺴﻌﻮدی را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ رو ﺑﻪ دﺑﯿﺮی ﮔﻔﺖ:
 دﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪار؛ ﺑﺪ ﺟﺎﯾﯽ زدی .داره ﺑﯽهﻮش ﻣﯿﺸﻪ.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﻌﻮدی از ﺳﺮ دﻟﺴﻮزی و رﺣﻢ ﻧﺒﻮد .اﺳﯿﺮ ﺑﯿﻬﻮش ارزﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﻧﺪارد .اﺳﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
آﮔﺎهﯽ و ﺑﯿﺪاری ﮐﺎﻣﻞ درد را ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
آب ﺳﺮدی ﺑﻪ روی ﭼﻬﺮهام ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺎزﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم .ﺑﺎز ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﻢ ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ
ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮردم .دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻟﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدم اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺲ ﮐﻨﯿﺪ .دوﺑﺎره "ﻣﺴﻌﻮدی" رو
ﺑﻪ دﺑﯿﺮی ﮐﺮد:
 دﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪار ،ﺑﺲ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺣﺮفهﺎﯾﺶ را ﻣﯿﺰﻧﺪ.ﻃﻨﺎبهﺎ را از دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .در ﺻﻨﺪﻟﯽ
اﻋﺘﺮاف ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺻﻨﺪﻟﯽ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﯿﻤﻮده
ﺷﻮد ﺗﺎ درد از ﺷﺪت ﻧﯿﻔﺘﺪ .آه ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﻔﺮ ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد از ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ
اﻋﺘﺮاف .آه ﮐﻪ ﭼﻪ رﻧﺞ آور ﺑﻮد اﯾﻦ ﺳﻔﺮ و ﭼﻪ دراز ﻣﯽﻧﻤﻮد اﯾﻦ راه ﮐﻮﺗﺎه  ...در اﯾﻦ رهﮕﺬر ﻓﺸﺎری
ﭼﻨﺪ ُﺗﻨﯽ ﺑﺮ رواﻧﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
»ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم را از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽو ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و از اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ رهﺎﯾﯽ دهﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ دروﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ و ﺷﺮﻓﻢ و درد ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ی ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﻢ ﭘﺎﯾﺎن
ً
دهﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ راهﯽ وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺷﻮد در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ؟« ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎراﻧﺪ آدمهﺎﯾﯽ ﮐﻪ درزﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﺸﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ آﻣﺪ ﮐﻪ در دوردﺳﺖهﺎ ﺟﺎﯾﯽ هﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﭘﯿﭻ و ﺧﻢهﺎ ﮔﺬر ﮐﻨﻢ و
ﺑﺪان ﻓﺮود آﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ آنﺟﺎ ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه راه
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اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎ و ﭼﻪﺑﺴﺎ وهﻢهﺎ در راه ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺖ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ اﻋﺘﺮاف و از ﺻﻨﺪﻟﯽ اﻋﺘﺮاف ﺗﺎ ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰم هﺠﻮم ﻣﯽآوردﻧﺪ و آزارم
ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻣﺮا ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط و ﺑﯽزاری ﺧﻮد را ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﮐﺮدم.
"دﺑﯿﺮی" ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺳﺮم را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻤﺎﻧﺪ .ﮔﻮﺋﯽ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎمهﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و هﻤﻪ آن
ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﻢ" .دﺑﯿﺮی" ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺰاری و ﺧﺸﻢ
ً
ﮐﺎﻣﻼ در آن ﻣﻮج ﻣﯽزد ﻓﺮﯾﺎد زد:
 ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﻪ ﺑﻨﻮﯾﺲ؛ اﺳﻢ آدمهﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺲ؛ ﻣﺎ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻨﻮﯾﺲ ،ﺑﻨﻮﯾﺲ و ﺧﻮدت رااﺣﻤﻖ ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﻪ ﻣﺎ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ .ﺧﺮ ﻧﺸﻮ ﺑﺪﺑﺨﺖ ،هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻟﻮ
راﺣﺖ ﮐﻦ .ﺑﻨﻮ ﯾﺲ ،ای
ِ

رﻓﺘﻪ ،ﺑﯽﺧﻮدی ﮐﺘﮏ ﻧﺨﻮر!

ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺪاﯾﯽ از درون هﻢ آواز ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﻣﯽآورد ﮐﻪ:
 اﯾﺮج ﺑﻨﻮ ﯾﺲ .ﭼﺮا ﻧﺎم آنهﺎ را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﺖ را ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﯽﮔﻮﺋﯽ!؟ ﭼﺮا از دادن ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﯽ!؟
وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺧﯿﺎلهﺎ و ﺗﺼﻮرهﺎ ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از درد ﺟﺎﻧﮑﺎهﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ
وﺟﻮدم را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد رهﺎﯾﻢ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺮ وﺟﺪان و ﻧﺪای دروﻧﯿﻢ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻢ و ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎرهﺎ ﺑﻪ ﺳﺮم زد ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﺎم ﻣﺴﻌﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن آورم .اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﺎم ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﺎی
را ﺑﻪ آنهﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺷﻤﺎ ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺮا ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﯿﺪ!؟ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﻣﻦ هﻢ اﻣﻀﺎﻣﯽﮐﻨﻢ آﻗﺎی دﺑﯿﺮی.
اﻣﺎ "دﺑﯿﺮی" ﺳﺮم را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻮﺑﺎﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎر از دﺳﺘﻢ ﭘﺮت ﺷﺪ" .ﻧﺎهﯿﺪی"
ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
 اﯾﺮج ،ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاره ﺑﺎور ﮐﻦ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ.در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ " ﺳﯿﻤﯿﻦ" ﯾﺎ
"ﻣﺴﻌﻮد" و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﮑﻨﺪ هﻤﻪ ﺑﭽﻪهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪراﺳﺘﯽ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
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ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﻣﺴﻌﻮد را ﻟﻮ داده و ﻣﺴﻌﻮد هﻢ "ﺳﯿﻤﯿﻦ "را و از راه ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﻮدم ﮐﻪ "ﻧﺎهﯿﺪی" ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﻋﮑﺲ "ﻣﺴﻌﻮد" را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد .ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﮑﺲ در دوران داﻧﺸﺠﻮ ﯾﯽ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﮔﺮ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﮑﺲ اﻣﺮوز او ﯾﺎ ﺧﻮد او را ﻧﺸﺎﻧﻢ دهﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮی از دوران داﻧﺸﺠﻮﺋﯿﺶ را! از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ آنهﺎ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﻪ هﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدهﻨﺪ؟ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻮل ﺗﺮﻓﻨﺪ آنهﺎ را ﻣﯽﺧﻮردم .وﻟﯽ از ﺳﻮی
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادن ﻋﮑﺲ ،ﻧﻤﻮدار ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن و دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ هﺴﺖ.
دﯾﮕﺮ ِ
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ آنهﺎ دﺳﺘﺸﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ رو ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽﺗﺎ ﮐﯽ؟

 ﻣﻦ اﯾﻦ ﻓﺮد را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎهﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .دوﺑﺎره ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻨﺒﺎر ﺷﻤﺎر ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﺷﻼق را زﯾﺎدﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮدار اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .در ﺑﺎز ﺷﺪ
و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮو ﻧﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﺮش در ﺗﻨﺶ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد وارد اﺗﺎق
ﺷﺪ .ﭼﻮن ﻣﻮﺷﯽ در ﻟﺒﺎس اﻧﺴﺎن .ﮔﻤﺎن ﺑﺮدم ﺳﺮهﻨﮓ ﺷﯿﺨﺎن رﺋﯿﺲ اداره ﺳﺎواک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
اﺳﺖ .ﺷﯿﺨﺎن ﺟﻠﻮ آﻣﺪ ،روﺑﺮوی ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎد .ﺳﺮش را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون آورد.
ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ ﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ دﺑﯿﺮی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﺑﻮد ﮐﺮد:
 ﺑﻪ ﺟﻘﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﺗﻮ را ﺧﻮاهﻢ ﮐﺸﺖ اﮔﺮ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﯽ!ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی دﯾﻮار ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﺗﺎق اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺨﻦ او را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم:
 ﺑﻪ ﺟﻘﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻗﺴﻢ ﻣﻦ هﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻢ.ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﺣﻖ هﻢ داﺷﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ هﻢ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ او را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺨﺮهاش ﮐﻪ ﺣﻘﺎرت ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ را در ﻧﻈﺮم دو ﭼﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺮگ هﺪﯾﻪی ﮔﺮان ﺑﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ هﺮ دم ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ آرزوﯾﺶ را ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﺳﺮﺑﺎز!ﺻﺪای ﺳﺮهﻨﮓ ﺑﻮد .دو ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ وارد اﺗﺎق ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻨﺎر دﯾﻮار هﻞ دادﻧﺪ .ﺑﺎ
ﭘﺎهﺎی ورم ﮐﺮده و ﮐﺒﻮد و دردﻧﺎک د ر روﺑﺮوی دﯾﻮار اﯾﺴﺘﺎدم .ﺳﺮهﻨﮓ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ:
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 ﺑﻪ ﺻﻒ ،ﺑﻪ زاﻧﻮ ،هﺪف.ﺳﺮﺑﺎزهﺎ زاﻧﻮ زدﻧﺪ و ﺗﻔﻨﮓهﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﯿﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮدن ﻣﻦ
ﺳﻮدی ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد .اﺳﯿﺮ ﻣﺮده ﺑﻪ هﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮدﻧﻢ اﻃﻼﻋﺎت و آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻟﺤﻈﻪای ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ هﻢ از ﻣﻦ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای
ً
درسﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ هﻢ واﻗﻌﺎ "ﻣﺴﻌﻮد" دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ودﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮدم .هﻨﻮز ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﻧﺒﻮد آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﺪی" .ﻣﺴﻌﻮدی" و "ﻧﺎهﯿﺪی"
وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اول ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ در آﻣﺪ:
 ﺟﻨﺎب ﺳﺮهﻨﮓ او ﺣﺮفهﺎﯾﺶ را ﺧﻮاهﺪ زد؛ اﺟﺎزه ﺑﺪهﯿﺪ از ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺣﺮفﻣﯿﺰﻧﺪ.
در ﭘﯽ او ﻧﺎهﯿﺪی و دﺑﯿﺮی ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ:
 ﺑﻠﻪ ﺟﻨﺎب ﺳﺮهﻨﮓ ﺑﻪ او ﻟﻄﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﺑﺪﯾﺪ .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﻮاهﺪ ﮔﻔﺖ.ً
ﺳﺮهﻨﮓ ﺷﯿﺨﺎن ﻇﺎهﺮا ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد:
 اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮدش اداﻣﻪ داد ﺧﺒﺮم ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر را ﯾﮏ ﺳﺮه ﮐﻨﻢ.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ در ﺳﺮم ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ آﻣﺪن رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎواک ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ
ﻧﺸﺎن دهﻨﺪه اهﻤﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺮف ﻣﯽزدم .ﺣﺮفهﺎﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ راه را
ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺳﺎواک ﻣﺸﻬﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در زﯾﺮ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﯾﺪ
ً
ﺳﺎواک ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎدرهﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮوﻧﺪ در ﻣﺸﻬﺪ و در زﯾﺮ دﻣﺎغ آنهﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﻦ اﺑﺰاری در دﺳﺖ آﻧﺎن
ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺧﻮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎواک ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ .ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﻪﺳﻮﯾﻢ آﻣﺪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای ﺑﻈﺎهﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن و
ﯾﺎریرﺳﺎن .آﺳﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮاهﻦ ﺳﺮﺑﺎزﯾﻢ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و آرام ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﺻﻨﺪﻟﯽ اﻋﺘﺮاف ﺑﺮد.
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﻮﺑﯽ رو ﺗﺮش ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻧﮕﺎر او هﻢ ﺑﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎ ،دﺳﺖ از
ﺧﺮﯾﺖ ﺑﺮدار ،راه ﺑﯿﺎ .ﻧﺸﺴﺘﻢ .هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت.
 ﭼﻪ در آﺳﺘﯿﻦ دارﻧﺪ؟ ﺣﺎﻻ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟دﺑﯿﺮی رﺋﯿﺲ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮهﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﺮد:
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 اﯾﺮج ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدت ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﯽ؟ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از هﻔﺖ ﺳﺎل ﺗﻼش و زﺣﻤﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﺪی و آرزویﺧﺎﻧﻮادهات را ﺑﺮآوردی اﻣﺎ ﺣﺎﻻ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را داری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻠﻪ ﺷﻘﯽ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽات ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺧﻮدت ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽدی! ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎش ،ﺧﯿﺮ ﺳﺮت ،دﮐﺘﺮی! ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺴﺖ ،ﻣﻘﺎم ،ﭘﻮل و هﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاهﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .ﺑﮕﻮ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ رو ﺑﮕﻮ .ﻧﯿﮑﺨﻮاه را ﺑﺒﯿﻦ! اﯾﻦﻗﺪر هﻮش داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ او هﻤﻪ
ﭼﯿﺰ دادﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎرهﺎ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .داﻧﺶ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺶ هﻢ ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﺎ هﻢ
هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ او دادﯾﻢ .ﭘﺴﺮ ﺟﺎن ،ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽهﺎ وا ﮔﺬار .ﺗﻮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﯿﺖ

ﺑﭙﺮداز .ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ٣٢.ﺑﻪ هﺮ ﺟﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .ﺑﺮو هﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ
ﺑﮕﯿﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺘﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻦ .اﯾﻦ آﻗﺎی "وﻟﯿﺎن" را ﺑﺒﯿﻦ! ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن "وﻟﯿﺎﻧﺶ" ﮐﺮدﯾﻢ.
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٣٢ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﯿﮑﺨﻮاه )  (١٣١٨-١٣۵٧او ﯾﮑﯽ از رهﺒﺮان ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن( اﺗﺤﺎدﯾﻪی
ﻣﻠﯽ(ﺑﻮد و ﭼﻬﺮهی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدهی اﯾﺮان ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ و
اﺧﺬ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۴۴ﮐﻪ ﺷﺎه هﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪی
رﺿﺎ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﯿﮑﺨﻮاه و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .دادﮔﺎه او در ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن  ،١٣۴۴ﺳﺮ و ﺻﺪای
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد؛ هﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع ﺟﺎﻧﺎﻧﻪی ﻧﯿﮑﺨﻮاه ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪهﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺖ و هﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرزار ﮔﺴﺘﺮدهی
ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ .ﻧﯿﮑﺨﻮاه در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .اﻣﺎ در
ﺳﺎل  ،١٣۴٩از اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و در ﯾﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺎه
ﭘﺮداﺧﺖ .او ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ،١٣۵٧ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎمهﺎ را در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮد .دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،در اﺳﻔﻨﺪ او را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در  ٢٢اﺳﻔﻨﺪ هﻤﺎن
اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

٣٣ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ وﻟﯿﺎن  (١٣٠٣)-١٣٧٣ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﻪی ﻧﻈﺎم و داﻧﺸﮑﺪهی اﻓﺴﺮی ،اﻓﺴﺮ ﺷﺪ و در رﺷﺘﺔ

ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ .او ﻣﺪتهﺎ ،آﺟﻮدان ﻟﺸﮑﺮ ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻓﺎرس ﺑﻮد و ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ در دادﮔﺎههﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻪ
وﮐﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .در هﻤﯿﻦ دوره ﺑﺎ ﺳﺎواک در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  ،١٣۴۶ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ وزارت اﺻﻼﺣﺎت
ارﺿﯽ ،وزﯾﺮ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ در رأس وزارت ﺗﻌﺎون و اﻣﻮر روﺳﺘﺎهﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣۵٣ﮐﻪ ﺑﻪ "ﻧﯿﺎﺑﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی" و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ازهﺎری ،ﻣﺪﺗﯽ او را
ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ و هﻤﺎﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ.

١٥٥

ﮔﺬر از آﺗﺶ
از ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اداره اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ رﺳﺎﻧﺪﯾﻤﺶ .ﺗﻮی ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻦ

"ﺑﻬﺎدریهﺎ  ٣٤ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ! ﻣﺎ آنهﺎ را وﮐﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺷﻬﺮدار ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
اﯾﺮج ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯿﺖ و ﺑﻪ زﺣﻤﺎت ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪات رﺣﻢ ﮐﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهات رﺣﻢ ﮐﻦ .ﺗﻮ هﻨﻮز ...

دﺑﯿﺮی هﻤﭽﻨﺎن ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﺣﺮف ﻣﯽزد .اﻣﺎ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ هﺮﻓﻬﺎﯾﺶ را ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم .ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮم اﯾﻦ
ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دور ﺗﺎزهای از ﺷﻼق و درد را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ؟ ﺑﻨﯿﻪاش را داﺷﺘﻢ؟ ﮐﻒ
ﭘﺎهﺎﯾﻢ ورم داﺷﺖ ،و درد از ﺳﺮم ﺑﺮ ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟
ﻧﺎﮔﻬﺎن "ﻣﺴﻌﻮدی" رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
 ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ،ﻣﻦ ﺟﺪ آﺑﺎد ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺗﻮ ﮐﯽ هﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدت ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﺎ ﺷﺎهﺑﺠﻨﮕﯽ؟ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ادای ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺖ را در ﺑﯿﺎوری!؟ ﺧﻮدت ﺧﻮب ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ ﭼﻪ
ﺷﺪ .ﮐﻤﯽ ﮔﺮدن ﮐﺸﯽ ﮐﺮد و رﺿﺎﺷﺎه هﻢ او را ﮐﺸﺖ و ﺟﺴﺪش را هﻢ ﮔﻢ و ﮔﻮر ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﯾﮏ
وﺟﺐ ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﭼﺎر ﺗﺎ ﺑﭽﻪ دﯾﮕﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدت ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺠﻨﮕﯽ؟

٣٥

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻗﻮﭼﺎﻧﯿﺶ را رو ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﺠﺐ!! ﭘﺲ او هﻤﻪ اﯾﻞ و ﺗﺒﺎر ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ از هﻤﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ دﻟﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻢ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻮدن دل ﺑﺒﻨﺪم در اﯾﻦ
٣٤

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻬﺎدری ) (١٣١٢-ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ،از ﻣﻼﮐﺎن ﺑﺰرگ ﻗﻮﭼﺎن ،در ﺳﺎل  ١٣۴٢دورهی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و ﻧﯿﺰ درﺳﺎل ) ١٣۵٠دورهی ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری )از ﻗﻮﭼﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﭘﺎﯾﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در ﻗﻮﭼﺎن ﯾﮑﯽاز ﮐﺴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮهﺎدیهﺎ از آﯾﻞ ﺗﻮﭘﮑﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺮهﺎدی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪ ِ
ﺮزﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﺎه ﺑﻨﺎم ﺑﻬﻤﻦ ﺣﺠﺖ
ﺳﺎواک ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ١٣۵۴دو ﺗﻦ از ﻓ
ِ
ِ

ﻣﯿﺰ ﭘﻮﮐﺮ ﺷﺎه( و ﻋﻠﯽﭘﻬﻠﻮی )ﭘﺴﺮ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺣﺠﺖ( ﺑﺎ هﻤﺴﺮش ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪل )دﺧﺘﺮ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺪل ,ﯾﺎر ِ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺮادر ﺷﺎه( ﺑﺮ ﺷﺎه ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ .و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ,ﺑﻬﻤﻦ و ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ در ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ
هﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻠﯽﭘﻬﻠﻮی ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و دوراﻧﯽ را در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﮔﺬراﻧﺪ ..آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮهﺎدی
رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﺮادر آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺮهﺎدی ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﻮن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮاهﯿﻨﺎﻣﻪ دروﻏﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف وﺟﺪان و

ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﺎواک داد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دهﺪ آﻗﺎی ﺑﻬﻤﻦ ﺣﺠﺖ ﭘﺮوﻧﺪه رواﻧﯽ دارد.
٣٥

ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن وﻟﯽ ﺧﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ،در ﻓﺼﻞ وﻟﯽ ﺧﺎن در آﻏﺎز ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎرهی ،١
ُ
ُ
درﺑﺎرهی ﮐﺮدهﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎ ﻧﻠﻮ و ﮐﺮدهﺎی ﺧﺮاﺳﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

١٥٦

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﻣﯿﺎن "ﻧﺎهﯿﺪی" هﺮ ﺳﯿﮕﺎرش را ﻏﺎﻓﻞ ﮔﯿﺮاﻧﻪ و ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ دﺳﺖهﺎﯾﻢ در ﭘﯿﺶ هﺮ ﺑﻨﺪ
اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻮی ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﻢ ﺑﯿﻨﯽام را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎرهﺎی اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ
از ﺟﺎ ﺟﻬﯿﺪم و ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮔﻔﺘﻢ:
 ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ﺣﺮف ﺑﺰن ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﻪ ،ﺣﺮف ﺑﺰن ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮕﻮ. ﺣﻘﯿﻘﺖ را از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻦ!رهﺎ ﮐﺮدم ،ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺳﯿﮕﺎرهﺎﯾﺶ را روی دﺳﺘﺎﻧﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ .اﻧﮕﺎر ﻧﻪ اﻧﮕﺎر .درد ﺳﻮزاﻧﺪن ﭘﻮﺳﺖ
ﺗﻨﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ درد ﮐﺎﺑﻞ هﯿﭻ ﺑﻮد .هﯿﭻ .ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ وﺣﺸﯿﮕﺮی از ﮐﺠﺎی ﻣﺎ
اﻧﺴﺎنﻧﻤﺎهﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ! اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،دﯾﻮارهﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﺑﻞ در ﭘﺲ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ.
 ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﻮن ﻣﯽدوﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮑﻢ .ﻣﻦ هﻢ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﮐﺎرمً
را اﻧﺠﺎم ﺑﺪم .ﻣﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدهام ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮب اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﯽداﻧﯿﺪ
دﯾﮕﺮ ﭼﺮا از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ هﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﻣﻦ هﻢ اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺳﺮم در
ﮐﺎر ﺧﻮدم ﺑﻮده ،درﺳﻢ را ﺧﻮاﻧﺪم .اهﻞ هﯿﭻ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی هﻢ ﻧﺒﻮدهام .ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ آﻗﺎ .اﮔﺮ
ً
واﻗﻌﺎ ﮐﺎر ﺧﻼﻓﯽ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺧﻮدم از آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮم ،ﺧﺐ ﺑﮕﯿﻦ آﻗﺎ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻦ ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
درد ،دردی ﺟﺎﻧﮑﺎه در وﺟﻮدم ﺧﻠﯿﺪ .از ﭘﺎ ﺑﻮد .ﭘﺎی زﺧﻤﯿﻢ ﮐﻪ دﺑﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﺎ ﺗﻤﺎم وزﻧﺶ
را ﺑﺮ ﭘﺎی زﺧﻤﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﺸﺎر داد.
 آخ...ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﻧﻌﺮهای ﮐﺸﯿﺪم .و ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻢ ﺑﺮ ﺗﺎولهﺎی ﺗﺮﮐﯿﺪه و ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻒ ﭘﺎ از ﻣﯿﺎن
اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﺟﺎری ﺷﺪ .ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ،دردی ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺧﻮن و درد و ﺗﻦ ﻟﻬﯿﺪهﻢ
را ﺑﻪﺳﻮی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺎز ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻃﻨﺎبﭘﯿﭽﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﺑﯿﺮی ﺑﺎز ﺑﻪ ﻓﺤﺎﺷﯽ و در ﻏﻀﺐ ﺻﺪا ﺳﺮ داد:
 ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺣﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪه .ﯾﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﯽﮐﺸﯿﻤﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺖ را ﺑﮕﯿﺮ!ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﺎﺑﻞ در ﭘﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ .درد ﭼﻮن ﺧﻨﺠﺮی ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ .آه
ﭼﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد ،و ﭼﻪ ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﺎ هﺮﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﻣﺴﻌﻮدی در ﮔﻮﺷﻢ
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ﻣﯽﮔﻔﺖ »ﺑﮕﻮ ،ﺑﮕﻮ ،ﺑﮕﻮ «...وﻇﯿﻔﻪ "ﻧﺎهﯿﺪی" هﻢ ﭼﭙﺎﻧﺪن ﮔﻠﻮﻟﻪهﺎی ﮐﺎﻏﺬی در دهﺎﻧﻢ ﺑﻮد .هﺪف
اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪنهﺎﯾﻢ ،ذهﻨﻢ را از درد دور ﻧﮑﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﺗﺎب ﺑﯿﺎورم.
ﭘﺎﯾﺎن راه رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ،دژ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دروغ و ﭘﻨﺪاری ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
اﻧﮕﺎر ﺑﻪ ِ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺐ ﻣﯽﮔﺸﻮدم .ﺑﻪ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ:
»اﯾﻦ را هﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ .در ﺟﺰوه درون
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺗﺠﺎرب ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﺗﻮ ﭘﺎﻣﺎرو "ﮐﺎرﻟﻮس ﻣﺎرﯾﮕﻼ" ،ﭼﺮﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ
آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ رواﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﺮدی و ﺳﺴﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﻨﺠﻪﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ داﻧﺴﺘﻪهﺎﯾﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮕﺬارد .و در
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻀﻮی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺮ ﻗﺮار ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮار و ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ را ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﭽﻪهﺎ ﻗﺮارهﺎی ﻣﻬﻢ را ﭼﻬﺎرﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺷﻼق را ﺗﺎب آوردهام و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪام .اﮔﺮ ﺣﺎﻻ ﺣﺮف ﺑﻪ زﻧﻢ
دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎهﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد«.
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ »ﺑﮕﻮ ﺧﻮدت را از اﯾﻦ درد ﺟﺎﻧﮑﺎه« رهﺎ ﮐﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﮔﻮﺷﻢ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﺑﻮد.
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﭘﺎهﺎی اﺳﯿﺮ را ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ هﻤﻮاره ﺣﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ هﻢ از اﯾﻦ
رو ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﭘﺲ از زدن ﺷﻤﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺷﻼق ،ﺑﻪ اﺳﯿﺮ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽدهﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن ﻣﺮدههﺎ ﺟﺬب
ﺑﺪن ﺷﻮد و ﭘﻮﺳﺖ دوﺑﺎره ﺣﺲ ﺧﻮدش را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺮا از ﺗﺨﺖ ﺑﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻐﺎک دم در ورودی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ دﺑﯿﺮی رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد:
 ﻓﮑﺮهﺎﯾﺖ را ﺑﮑﻦ و هﺮ وﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﺷﺪی ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﮐﻦ.از ﺷﺪت ﺗﻮرم ،ﭘﺎهﺎﯾﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﻒ ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﮐﺒﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮن ﻣﺮده ﻣﯿﺎن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎهﺎ
ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .درد ﭼﻮن ﺧﯿﺸﯽ ﺗﻨﻢ را ﺷﺨﻢ ﻣﯽزد .ﺳﺨﺖ ﺑﯽرﻣﻖ ﺑﻮدم و ﺣﺘﯽ ﻧﺎی ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن
را هﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺬا ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدم .ﭼﻪ اﺷﺘﺒﺎهﯽ .ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم اﮔﺮ ﻏﺬا
ﻧﺨﻮرم ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﯽهﻮش ﻣﯽﺷﻮم و درد را ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮب ﻏﺬا
ﻣﯽﺧﻮردم ﺗﺎ اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ درد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
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در ﺗﻮی ﻣﻐﺎک ،ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺑﯽﮐﺴﯽ و ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﮐﺎش ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ داﺷﺘﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ او درد دل را ﺑﮕﻮﯾﻢ ،راه ﭼﺎره ﺑﺠﻮﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽﮐﺲ ﺑﻮدم ،ﺗﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ
رﻧﺠﻮر و زﺧﻤﯽ و اﻧﺪاﻣﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه .ﭘﺲ ﺑﺎ هﻤﺎنهﺎ ﺑﻪ واﮔﻮ ﯾﯽ و درد دل ﻧﺸﺴﺘﻢ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدم و اﯾﻦ ﺑﺪن .ﺑﺨﺶ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻐﺰم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻬﯿﺐ ﻣﯽزد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮ ﺳﺮ
ﭘﯿﻤﺎنهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﭘﺎس رﻓﺎﻗﺖهﺎ را ﻧﮕﺎه دارم .ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻐﺰم ﺑﺎ
ﭘﺎهﺎی زﺧﻤﯽ و ﺧﻮﻧﯿﻨﻢ هﻤﺪردی ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﻓﯽ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ
دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻢ .ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﻏﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ راه رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ﻗﺮار ﻧﺒﻮده ﺷﻼق
ﺑﺨﻮرﯾﻢ و اﯾﻦ ﻗﺪر درد ﺑﮑﺸﯿﻢ .اﻣﺎ ﻗﻠﺐ ،ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺮان رﻓﯿﻘﺎﻧﻢ ﺑﻮد .زﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮد را راﺿﯽ ﮐﻨﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد وﯾﺮان ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ زﯾﺮ ﺷﻼق و ﺷﮑﻨﺠﻪ و
اﻋﺘﺮاف ﺑﮑﺸﺎﻧﻢ! ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻐﺰم ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺮداﺧﺖ:
ِ
»اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﺪ .آنهﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ روز
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺣﻖ داری ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ و ﻧﺎم ﻧﺎرﻓﯿﻘﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯽ .ﻣﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﯽ؟ اﯾﺮج ﺧﻮدت را رهﺎ ﮐﻦ.
اﻣﺎ وﺟﺪان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﯽﺧﻮاهﯽ آدم ﺑﻔﺮوﺷﯽ؟ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﻟﻮ ﺑﺪی؟
ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﺷﺮاﻓﺘﺖ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬاری؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ؟ ﺣﺎﻻ
ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﻪ ﺣﺮفهﺎی دﯾﺮوزت ﭘﺸﺖ ﮐﻨﯽ؟ و آدمهﺎ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺷﻼق و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﯽ؟
دوﺳﺘﺎت ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،آدم ﮐﻪ هﺴﺘﻨﺪ؟ ﺣﺮﻣﺖ آدﻣﯽ را ﻧﮕﻬﺪار .آدم ﺑﺎش.
آره راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ،ﻣﯽﺧﻮاهﻢ آدم ﺑﺎﺷﻢ اﻣﺎ ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﮓهﺎی هﺎر ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﺷﺎن را ﺷﯿﺮه ﺑﻤﺎﻟﻢ؟ اﮔﺮ دو ﺑﺎره اداﻣﻪ ﺑﺪهﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﺧﺮ آدﻣﻢ ،از ﭘﻮﺳﺖ و
ﮔﻮﺷﺖ درﺳﺖ ﺷﺪم ،ﻓﻮﻻد ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ! اﮔﺮ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﺑﺰﻧﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺸﮑﻨﻢ و ﺗﻤﺎم و ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺸﮑﻨﻢ .ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ آدم ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﭼﻄﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ؟ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ راهﯽ ﺟﺰ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ هﺴﺖ؟ وﻟﯽ اﻻن وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ هﻢ ﻧﺪارم .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﮕﻪ اﻧﮕﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ را
ﺑﻬﺸﻮن ﺑﺪم ،ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم .اﻟﻒ ،او زﯾﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻤﭙﺎت ﺳﺎده اﺳﺖ ،اﻓﺮاد زﯾﺎد ﯾﺎ ﻣﻬﻤﯽ را
هﻢ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺘﮏ زﯾﺎدی هﻢ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺧﻮرد و در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاف
آﺳﯿﺐ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وارد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﭼﻬﺮهاش در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ ،ﭘﺎک و ﺑﯽ ﮔﻨﺎه.
اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﮐﺮدم .دﻟﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ .ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ .اوﻧﻮ وﻟﺶ ﮐﻦ .راﺳﺘﯽ ﺟﯿﻢ ﭼﻄﻮره؟ آدم ﺧﺸﻦ
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وﻣﺤﮑﻤﯿﻪ ،ﻗﻮ ﯾﻪ ،واﻣﯿﺴﺘﻪ .وﻟﯽ اون زن و ﺑﭽﻪ داره .ﭘﺲ ﺗﮑﻠﯿﻒ اوﻧﺎ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﻢ ﻇﺎهﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪراﺳﺘﯽ اﮔﺮ او ﻟﻮ ﺑﺮود ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻋﺸﻖ و
ﻋﺎﺷﻘﯽ ،دوﺳﺘﯽ ،ﻧﮕﺎههﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﮔﺮم و ﺟﺎن ﺷﯿﻔﺘﻪ .آﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ رﯾﺨﺖ .او ﺑﺎ ﭘﺎهﺎی ﺑﺮهﻨﻪ
ﺑﺮ روی ﻓﺮش هﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ راه ﺑﺮود .اﮔﺮ او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮ او ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻢ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در زﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک دوام ﺑﯿﺎورد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ
ﺷﮑﺴﺖ .او ﺑﺎ ﺑﭽﻪهﺎی رده ﺑﺎﻻی ﺗﺸﮑﯿﻼت ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ ،ﺷﮑﺴﺘﻦ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﺮﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی وارد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﺎﺑﻮدی
ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ او آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ﺑﺎ آن ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺳﺎﻟﻢ و
ﻣﺤﻔﻮظ .ﺳﺎواک ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ او راﺑﻄﻪای داﺷﺘﻪام و ﺑﺎ هﻢ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ هﻤﻪ ﺣﻮاﺳﻢ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ هﯿﭻ ردی ﺑﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ ﭼﺎرهای ﻧﺪارم ﺟﺰ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ.
اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﯽ؟
ﺑﻪ ﭘﺎهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻨﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ،اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎهﺎﯾﻢ از ﺷﺪت ورم ﺑﻪ هﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎﯾﻢ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ
ﺗﻮده ﺧﻤﯿﺮی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺟﺎ ،ﺟﺎﯾﺶ رﻧﮓهﺎی ﺳﺮخ و ﮐﺒﻮد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎرش
دل ﭘﺎهﺎﯾﻢ و زﯾﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ
ﻟﺨﺘﻪهﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﻄﺮات ﺗﺎزه ﺧﻮن ﮐﻪ از ِ
اﯾﻦهﻤﻪ ﺳﺎﮐﺖ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺪن ﮐﻮﺑﯿﺪه و زﺧﻤﯿﻢ ﭘﻨﺪاری ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻦ

ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬرد .ﻗﻠﺒﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزد .وﺟﺪان آﺳﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﻤﺎنهﺎ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻢ.
ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﻐﺰ اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﺳﺨﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺎره ﺗﺎزهاﯾﺴﺖ .اﻣﺎ
ﻗﻠﺐ هﻨﻮز ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰم آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﮐﺎﺑﻞهﺎ را ﺑﺸﻤﺎرم ﺗﺎ در
ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﯾﺎﺑﻢ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻠﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﯿﺶ روم.
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻢ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮدم ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﺑﺎز ﺷﺪ و "ﻧﺎهﯿﺪی" ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﺮﯾﺎد زد:
 ﺟﺎﮐﺶ ﻣﺎدرﻗﺤﺒﻪ ،داری ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ دروغ ﺳﺮهﻢ ﮐﻨﯽ!؟ﺑﺎﻻی ﭘﻠﻪهﺎ و ﻣﯿﺎن در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد.
ﯾﮏ ﯾﮏ از ﭘﻠﻪهﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﺎن ﻣﺮا از ﺟﺎ ﮐﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﺮدﻧﺪ .در ﯾﮏ ﭼﺸﻢزدن ،ﺑﺎز دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎﺑﻞ را ﺑﺮ ِ

ﺷﻤﺮدن ﮐﺎﺑﻞهﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاهﻢ رﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰم رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .و
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﮐﺎﺑﻞهﺎ از ﻧﻮ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻦ هﻢ ﻣﯽﺷﻤﺮدم» :ﯾﮏ ،دو ،ﺳﻪ ،ﭼﻬﺎر ،ﭘﻨﺞ «...
از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم راهﮔﺸﺎﯾﯽ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎده ﺑﺮای روﯾﺎروﺋﯽ و ﺑﺮون رﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺷﻮاری ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ﺑﻮدم اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻢ .ﭘﻨﺞ ﺿﺮﺑﻪ اول ﺧﯿﻠﯽ دردﻧﺎک ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ دردش ﺑﺎ درد ﮐﺎﺑﻞهﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﻮدم را زود ﺟﻢ و ﺟﻮر ﮐﺮدم و ﺷﻤﺎرشهﺎ را اداﻣﻪ دادم .درد ﺗﺤﻤﻞﭘﺬﯾﺮﺗﺮ
ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺑﻮد و ﮔﻮﺷﻪای از ذهﻨﻢ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر وا داﺷﺘﻪ ﺑﻮدم.
ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮت دﻟﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .دوﺑﺎره ﻣﯽﺷﻤﺮدم:
»ﺷﺶ ،هﻔﺖ ...ده ،ﭘﻮﻧﺰده .«...ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﺮج ﺑﺮو ،ﺑﺮو ،ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ«...
هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ده ﺗﺎ ده ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرم .ﭘﺲ آﻏﺎز ﮐﺮدم
»ﺑﯿﺴﺖ ،ﺳﯽ ،ﭼﻬﻞ  «...هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ رﺳﯿﺪم ﮔﻔﺘﻢ»:اﯾﺮج ﺑﺮو ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮو  «...ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﮐﻪ
رﺳﯿﺪم ﻗﺮار ﺗﺎزهای ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﻤﺎرم .هﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد را دﻟﺪاری
ﻣﯽدادم .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﻧﻮﺑﺖ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﻣﻦ در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدم و ﺷﻤﺎرش
ﮐﺎﺑﻞهﺎ ﺑﻮدم ،ﺑﺎﯾﺪ هﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﺒﺮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدادم .هﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ:
»اﯾﺮج ﺑﺮو ،ﺑﺮو ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ!«
ﺻﺪای ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﮐﺎﺑﻞ و ﺗﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداد از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺻﺪای ﺑﺎزﺟﻮ ﮐﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ ﺑﮕﻮ ﺑﮕﻮ ﺑﮕﻮ ﺧﻮدت را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه« در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﺗﺎق ﻃﻨﯿﻦاﻧﺪاز ﺑﻮد.
هﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻤﺎرش ﺷﻼقهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏروﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺑﻮدم .ﻧﺎﮔﻬﺎن درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ً
دﯾﮕﺮ دردی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ،واﻗﻌﺎ دردی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮدم .درد را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪم.
درد رﺧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم؟ ﺑﻪ آن دوردﺳﺖهﺎ؟ ﺟﺎﯾﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮ آدﻣﯽ
ﮐﺎرا و ﮐﺎر ﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ؟ از ﭘﯿﭻ و ﺧﻢهﺎ و ﮔﺮدﻧﻪهﺎی دﺷﻮار ﮔﺬر ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﭼﻪ ّ
ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯽ ،ﭼﻪ
ﺳﺒﮑﺒﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺑﺎری ﮔﺮان ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﻣﺪه ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد در
رؤ ﯾﺎ دﯾﺪم رواﻧﻢ ﺟﺴﻤﻢ را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪ .آخ ﭼﻪ ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﯽ ،ﭼﻪ
ﺳﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﻪ ﻏﺮور ﺳﺮﺑﻠﻨﺪاﻧﻪای ،ﭼﻪ ﺷﺎدی ﺑﺰرﮔﯽ .ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن رؤ ﯾﺎ -واﻗﻌﯿﺖ
ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و در دروﻧﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ و ﻣﯽﺳﺮودم ﮐﻪ:
»رﺳﯿﺪم ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪم ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺳﯿﺪم ،دژه ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﮔﺸﻮدم ،ﯾﺎران ﻣﮋده دهﯿﺪ ﺷﻬﺮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻨﺪار ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﯾﻢ«.
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ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ژرﻓﺎی دره ﺷﺮم و ﻧﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮم ﻧﺎﮔﻬﺎن هﻤﭽﻮن ﻋﻘﺎﺑﯽ اوج ﮔﺮﻓﺘﻢ و از
ای اﯾﻦ ﻻﺷﺨﻮرهﺎ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ
دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽهﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺮواز ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﻻﺷﻪام را ﺑﺮ ِ

ﭼﻨﮓ آنهﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دور ﺑﻮدم .در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از روی زﻣﯿﻦ هﻤﭽﻮن
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .دﯾﮕﺮ از ِ

ﭘﺮﻧﺪهای اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم و ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﺎدی ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺳﺮﻣﺴﺖ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاﺑﯽ
ّ
ﺟﺎدوﺋﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮐﺎﺑﻞهﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﺣﻼجوار ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪم.
 آه ﺑﺰن ،ﺑﺰن ای ﻃﺒﺎل ﻣﻦ ،ای ﻃﺒﺎل ﻣﻦ ،ﺑﮕﺬار آن ﺻﺪای ﺟﺮﯾﻨﮓ و ﺟﺮﯾﻨﮓ ﺧﻠﺨﺎلهﺎی ﭘﺎهﺎیﺑﺮهﻨﻪ رﻗﺼﺎن آن ﮐﻮﻟﯽ دﯾﻮاﻧﻪ را ﺑﺸﻨﻮم و ﺑﺎز ﺑﺸﻨﻮم .ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ

هﻤﭽﻮن ﺳﮓ وﻟﮕﺮدی زوزه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .آه ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻔﺖ و ﺧﻮاریای را ﮐﻪ ﺑﺮ رواﻧﻢ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ از ﻻﺷﻪام ﺑﮕﯿﺮم.
ﻣﻦ ،آهﺴﺘﻪ ،آهﺴﺘﻪ ،ﺳﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮ ،ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،دروازههﺎی دژ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی
ﮔﺸﻮده ﺑﻮدم .و اﯾﻨﮏ ﺳﺮﺧﻮش و ﺳﺮﻣﺴﺖ از ﭘﯿﺮوزی در ﻣﯿﺎن روﯾﺎهﺎﯾﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ
ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪم .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺪاﺋﯽ ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ:
دره ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﭘﺴﺘﯽ رﺳﺘﯽ.
-اﯾﺮج ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ .دﯾﮕﺮ از ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ِ

هﻤﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﻄﻮرهاﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮاﯾﻢ زﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ هﺮ ﮐﻮه
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ ِ

ﺳﯿﺎهﯽ ﯾﮑﯽ از اﺳﻄﻮرههﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﭼﻬﺮه ﻣﺰدک ،ﺣﻼج ،اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس وارﺗﺎن

ﮐﻪ هﯿﭻﮔﺎه ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ را ﻣﯽدﯾﺪم .ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺴﺖ در آﺳﻤﺎن ﻣﯿﺎن رؤ ﯾﺎ و واﻗﻌﯿﺖ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮدم.
ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺎل ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺘﻢ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﻒ رﻓﯿﻘﺎﻧﻢ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮏ ﻋﮑﺲهﺎﯾﯽ از
دوردﺳﺖهﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺟﻠﻮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺮهﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﺑﻮد .ﭼﻬﺮههﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪوار آنهﺎ ﺑﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪی دردﻧﺎک از رﻧﺞ ﻣﻦ در روﯾﺎهﺎﯾﻢ ﺟﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .هﻤﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪام وﻟﯽ از زﺟﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم آنهﺎ هﻢ در رﻧﺞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ در آﻏﻮش
ﻣﯽﻓﺸﺮدﻣﺸﺎن و ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدم:
 ﻧﮕﻔﺘﻢ ،ﻧﮕﻔﺘﻢ .،اﯾﺮج ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ .ﻟﺐ ﺑﺎز ﻧﮑﺮد. -داره ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ،داره ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻪ ،ﻧﻪ ،داره م ق ا و ﻣﺖ ﻣﯽ ک ن ه

٣٦ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎرهی . ۵ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ
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ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻌﺮه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﮔﻮﺋﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﭼﻮﻧﺎن ﺧﻨﺠﺮی در دﻟﺶ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ او را هﻤﭽﻮن ﮔﺮاز وﺣﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد آورده ﺑﻮد .ﮐﻢﮐﻢ ﺻﺪا از ﻧﻌﺮه ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪهﺎﯾﯽ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ" .دﺑﯿﺮی" هﻢ از ﮐﺎﺑﻞ زدن دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺧﻮدش را ﺑﻪ روی ﺳﯿﻨﻪام اﻧﺪاﺧﺖ .ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ را از روی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮداﺷﺖ .ﯾﻘﻪام را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ:
 ﻣﺎدرﻗﺤﺒﻪ ﺣﺮف ﺑﺰن ،ﺣﺮف ﺑﺰن.او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮر درﻧﺪهاﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ زل زده ﺑﻮد .آﺷﮑﺎرا ﺷﮑﺴﺖ را در ﭼﻬﺮه ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰش
ﻣﯽدﯾﺪم .ﻋﺮق از ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ .ﮐﺮاوات ﺳﯿﺎه و ﭘﯿﺮاهﻦ ﺳﻔﯿﺪش از ﻗﻄﺮات ﺧﻮن ﭘﺎهﺎﯾﻢ
ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﻣﯽزد و ﺑﻮی ﻋﺮق آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﺗﺎق را ﮔﻨﺪﻧﺎک ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪآراﻣﯽ
ﭼﻬﺮهام را ﺑﻪﺳﻮی دﯾﮕﺮی ﭼﺮﺧﺎﻧﺪم و ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻢ .دﺑﯿﺮی هﻤﭽﻨﺎن ﯾﻘﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﻓﺸﺮد و ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽزد:
 ﻣﺎدرﻗﺤﺒﻪ ﺣﺮف ﺑﺰن؛ ﻣﻦ ﺗﻮ را اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺣﺮف ﺧﻮاهﻢ آورد .هﯿﭽﮑﺲ از اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﯽاﻋﺘﺮافﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،هﯿﭽﮑﺲ ،ﻓﻬﻤﯿﺪی ،هﯿﭽﮑﺲ!
دوﺑﺎره ﮐﺎﺑﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و آﻏﺎز ﺑﻪ زدن ﮐﺮد .دﯾﻮاﻧﻪ وار ﻣﯽزد ،ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﻣﯽزد ﭘﺸﺖ
ﭘﺎ ،ﻗﻮزک ﭘﺎ ،اﻧﮕﺸﺖهﺎ.
اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮردم .در ﺧﻤﻮﺷﯽ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﺎﻧﻪای ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ و ﻣﺎﻓﯽهﺎ ،ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻢ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﭼﻪ ﻣﺪت در اﯾﻦ ﺧﻠﺴﻪ ﺑﻮدم؟ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽداﻧﻢ
ّ
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم ،ﮐﺴﯽ در ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎه ﻧﺒﻮد .ﺟﻼدان واداده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮا رهﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ
ﺑﻮدم و ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،اﺗﺎق ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺧﯿﺎل:
 ﺧﺐ ﯾﮏ ﭘﯿﭻ را ﮔﺬراﻧﺪم .ﭘﯿﭻ ﺑﺰرگ .ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﭼﻪ درآﺳﺘﯿﻦ دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ از ﮐﺎﺑﻞ هﻢ ﭼﯿﺰی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و دردﻧﺎک ﺗﺮ وﺟﻮد دارد؟
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﺸﺖ "ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺑﺪ ﯾﻊ زادﮔﺎن" ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎ اﺗﻮی داغ ﺳﻮزاﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪن ﺳﻮﺧﺘﻪاش را ﺑﺎ ﮐﻤﺮی ﻓﻠﺞ ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﺗﻮ را داغ
ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎیهﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽهﺎ دﺳﺘﮕﺎههﺎی ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺳﺎواک دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﻣﻦ
ﮐﺎرﺑﺮد دارد .اﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎره ﺑﺪﯾﻊ زادﮔﺎن و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎﺑﻞ زﻣﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮا
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮرﺳﯽ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﻓﮑﺎرم از اﯾﻦ ﺷﺎخ
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ﺑﻪ آن ﺷﺎخ ﻣﯽﭘﺮﯾﺪ .ﮔﻮ ﯾﯽ ذهﻨﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از اﯾﻦ دﺧﻤﻪ ﭘﺎ ﺑﮑﺸﺪ و ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ دو ﺑﺎره
آن را ﺑﻪ درون اﯾﻦ اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮد آ ﻧﺪ.
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﯾﮑﺒﺎره از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪم:
»اﯾﺮج اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺗﻮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ اﻧﺴﺎن آزادی ﺑﻮدی ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﮐﻪ هﯿﭻ
روزﻧﻪﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺪارد ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﯽﮐﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﯽ و ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ آهﻨﯽ اﻧﺘﻈﺎر دور ﺗﺎزه ﺷﮑﻨﺠﻪ را
ﻣﯽﮐﺸﯽ .ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻢ؟ اﯾﻦ ﺷﺎه ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ؟ از ﺟﺎن ﻣﻦ و اﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاهﺪ؟ ﭼﺮا ﺳﮓهﺎی هﺎرش را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن را ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت
ﺧﺪاﯾﮕﺎﻧﯿﺶ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد؟ ﻣﮕﺮ او ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺟﺎزه ﻣﯽدهﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ
آزادﯾﺨﻮاه هﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎم دهﺪ؟« ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﺳﺎده و ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ً
اﺻﻼ ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﺎق ﺟﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺘﺮاف ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا از اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﺑﺮای ﻋﺬاب دادن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮی ﻧﻤﯽدهﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺐهﺎ را ﺑﺮ روی آن ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق
آﻧﻮر دﯾﻮار ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻓﺮﯾﺎدهﺎ و ﻧﺎﻟﻪهﺎی ﻣﺮا
اﻧﺘﻘﺎل دهﻨﺪه درد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮق؟ ﭼﺮا آدمهﺎی ِ
ً
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد؟ ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻦ ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟ اﺻﻼ ﺟﺮم ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ً
ﮐﺎرﺑﺮدش ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺻﻼ ﭼﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ وﻗﺘﯽ ارزﺷﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
 دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺎ.ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا دﮐﺘﺮ ﺻﺪا ﻣﯽزد .ﺗﺎ هﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﺎم ﻣﻦ ﻣﺎدر
ﻗﺤﺒﻪ ،ﺧﺮاب ﮐﺎر ،ﺟﺎﮐﺶ ،وﻃﻦ ﻓﺮوش ﺑﻮد.

ً
ﺣﺎﻻ ﯾﮏﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ دادم و دﮐﺘﺮ ﺷﺪم .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﺸﺎن ﺑﻮد؟ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
دﯾﮕﺮی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻦ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ذره ﺑﻪ ذره ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم و
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ هﯿﭻ روی ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ دژ را رهﺎ ﮐﻨﻢ .هﻨﻮز از ﺷﻮق ﭘﯿﺮوزی ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺑﻮدم.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم .ﻣﻨﮑﻪ هﻤﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه اﯾﻦ دم ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮن ﺧﻮدم
اﯾﻦ دژ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورده ﺑﻮدم اﮐﻨﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ هﯿﭻ ﺑﻬﺎﯾﯽ آن را از دﺳﺖ ﺑﺪهﻢ واﮔﺬارش ﮐﻨﻢ.
دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و آﻧﻘﺪر ﻣﺮا ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﺑﺮﺳﺪ .ﯾﺎ ﺧﻮاهﻢ ﻣﺮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای
هﻤﯿﺸﻪ دﺳﺖ از ﺳﺮم ﺑﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ .دوﺑﺎره در ﺑﺎز ﺷﺪ و "ﻣﺴﻌﻮدی" ﺑﺎ ﺻﺪای آراﻣﯽ ﻣﺮا ﺻﺪا
زد:
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
 دﮐﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﺋﯽ!داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎه ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮد .ﭘﺎهﺎﯾﻢ هﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺧﻮدم را ﺗﮑﺎﻧﯽ دادم و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﻃﻨﺎب را ﮐﻪ ﺑﻪ درون ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺘﻮرم و ﮐﺒﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد از
ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدم .ﺑﻮﺳﻪای ﺑﺮ زاﻧﻮان آزردهام زدم و ﭘﺎهﺎﯾﻢ را ﺑﺎ دﻟﺴﻮزی هﻤﭽﻮن ﮐﻮدﮐﺎن زﺧﻤﯽ ﺷﺪه
در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪآراﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺨﺖ آوﯾﺰاﻧﺸﺎن ﮐﺮدم .روﯾﻢ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم و دﺳﺘﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪم .ﮔﻮﺋﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ دﺳﺘﻢ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﻓﺸﺮدم .هﺮ دو از هﻢ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮدﯾﻢ.
هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﭘﺎهﺎ ،دﯾﻮارهﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﺑﻞهﺎی ﺧﺴﺘﻪ اﻓﺘﺎده
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،هﻤﻪ و هﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎهﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﺨﺖﺷﮑﻨﺠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .آن هﻢ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﺸﻮدم از ﻣﻦ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .دﯾﻮارهﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ هﻢ ﺟﻠﻮه دﯾﮕﺮ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎه ﮐﻢ ﻧﻮر و دﻟﻬﺮه آور ،اﯾﻨﮏ آﺗﺸﺪاﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎوشوار از آن ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدم و روﺋﯿﻦ ﺗﻦ و ﺳﺮ ﻓﺮاز ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدم .اﯾﻨﺠﺎ
ﮐﻮره آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺮﺷﺖ و ﺟﻮهﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺧﻮدم را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ
ﺗﺎ دﺳﺘﻪ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ آب دهﻢ ،ﮔﻞهﺎ را در ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻪام ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻢ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ دﺳﺖ
ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن و دﯾﻮﺳﯿﺮﺗﺎن ﺑﻪ آنهﺎ ﺑﺮﺳﺪ .درﻧﮕﯽ ﮐﺮدم ،ﻟﺨﺘﯽ ﺑﺮ روی ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ
ﭘﯿﮑﺮ
ﺳﺮداری ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ ،ﺑﯽ ﻧﯿﺰه و ﺳﭙﺮ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ،اﺳﺘﻮاراﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ ِ
ﺧﻮﻧﯿﻦ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺒﺎرز ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ روی ﭘﺎهﺎ اﯾﺴﺘﺎدم .اﻣﺎ ﻧﺎﮔﺎه ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ از روی
زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪه ﺷﺪهام .ﺑﯽ هﯿﭻ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎهﯽ در هﻮا اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم.
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ﺑﺮای ﻟﺨﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﻧﮑﻨﺪ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎرهﺎی رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ زﯾﺎد ،ﻋﻘﻞ و ﺧﺮدم را از دﺳﺖ دادهام.
ﻧﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ! ﺑﻪ ﺗﻨﻢ دﺳﺖ زدم ،اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﻢ را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺮدم .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻮد .دﺳﺖهﺎ ،ﺑﺎزوهﺎ ،ﺳﺮ ،ﺗﻦ ،ﭘﺎهﺎﯾﻢ  ...هﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﻣﻦ زﻣﯿﻦ را ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﺮدم .روی زﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮدم و از آن ﺑﻪ دور .دوﺑﺎره ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎهﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﺑﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺘﻮار ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺎهﺎ زﻣﯿﻦ را ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ! رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ درﯾﺎﻓﺘﻢ
ﮐﻪ از زاﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯽ ﺣﺲ ﺷﺪهام و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ هﻢ دﯾﮕﺮ درد را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪم .ﻣﻐﺰ ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ از
ﻧﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ و ﻟﻮ دادن ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم راه ﮔﺬر درد ﺑﻪ ﻣﻐﺰ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ هﯿﭻ ﺣﺴﯽ از ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ
ِ
٣٧ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۶
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﭼﻮﻧﺎن وزﻧﻪﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﻮاﻧﻢ آوﯾﺰان
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وزﻧﻪ راﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪم.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻢ .ﮔﺮﭼﻪ راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺎهﺎی ﺑﯽﺣﺲ و ﻓﻠﺞ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﺒﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ،ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻟﮕﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻢ و ﺧﻮدم را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﻠﻪهﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .وﻟﯽ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﻬﺮه اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدم ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺮاﺑﺶ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ هﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽرﻓﺘﻢ .در اﯾﻦ هﻨﮕﺎم از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺎمهﺎ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎهﯿﭽﻪهﺎی ﻟﮕﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم .آﻏﺎز ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﺮدم.
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪن درهﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺎت ﯾﮏ روﺑﺎت ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﭘﻠﻪهﺎ
رﺳﺎﻧﺪم .ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪهﺎ ﺑﺎ ﭘﺎهﺎی ﻓﻠﺞ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﻮد.
اﻣﺎ اراده ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ .ﺑﺮای ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪهﺎ ﺗﻨﻢ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﮔﺮ اﻓﺘﺎدم ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻔﺘﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﺳﺖهﺎﯾﻢ ﭘﺎهﺎی زﺧﻤﯽ و ﺧﻮﻧﯿﻨﻢ را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮ روی ﭘﻠﻪهﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﺎ
ﺧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ،از ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ .ﺗﺎ در ،ﺗﻨﻬﺎ دو ﭘﻠﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .در دو ﻟﻨﮕﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و دﺳﺘﮕﯿﺮهﺎﯾﯽ رو ﺑﻪ درون داﺷﺖ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺗﻨﻢ را از زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪه
ﺑﻪﺳﻮی در ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدم .دﺳﺘﻢ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮه رﺳﺎﻧﺪم و ﺧﻮدم را ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﺎﻧﺪم .اﮐﻨﻮن در
آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻗﺮار داﺷﺘﻢ .هﺮ ﺳﻪ ﺑﺎزﺟﻮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺳﺮم
را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم و ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﻪ اﯾﻨﺒﺎر در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﻣﻦ ﺑﻮد ﻧﮕﺎهﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﺻﻨﺪﻟﯽ
دﺳﺘﻪدار اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎزواﻧﺶ را ﮔﺸﻮده ﺑﻮد و ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ
وﻟﯽاﺳﺘﻮار ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻢ و در دو ﮔﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻨﻢ را ﺑﻪ درون ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدم .روﯾﺶ راﺳﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺧﻮدم را درون آن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدم .اﯾﻨﺒﺎر ﻣﻦ هﻤﭽﻮن ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺗﮑﯿﻪ زده اﺳﺖ .آنهﺎ ﺻﻔﺸﺎن را ﺑﻪ هﻢ زدﻧﺪ .هﻤﭽﻮن ﺳﮓهﺎی زهﺮ ﺧﻮرده ﺑﯽ هﺪف در ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﺗﺎق اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ:
 آب ﻣﯽﺧﻮاهﻢ.ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ از آب ﺧﻨﮏ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ دادﻧﺪ .ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﭘﺲ از درﻧﮕﯽ:
 ﮔﺮﺳﻨﻪام.آنهﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎهﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ" .ﻣﺴﻌﻮدی" رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
١٦٦

ﮔﺬر از آﺗﺶ
 ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺻﺒﺢ اﺳﺖ و هﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او "ﻧﺎهﯿﺪی" ﮔﻔﺖ:
 ﺳﯿﻨﻤﺎ دﯾﺎﻣﻮﻧﺪ روﺑﻪروی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎزه و ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻓﺮوﺷﯽ آن هﻢ هﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻪ.ﺳﭙﺲ ﺳﺮﺑﺎزی را ﺻﺪا زد و دﺳﺘﻮر ﻏﺬا و آدرس آن ﺟﺎ را ﺑﻪ او داد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ درازا ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮم
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ هﻢ ﺑﯽدرﻧﮓ آﻏﺎز ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﮐﺮدم .وه ،ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ را ﮐﻪ ﺧﻮردم ،در ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻣﺮد ﺗﺎﺷﺪه ،در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺧﺮد ﺷﺪه ،ﺑﻪ هﻢ رﯾﺨﺘﻪ از ﭘﻠﻪهﺎ
ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺎزﺟﻮ در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار اﯾﺴﺘﺎد .ﺳﺮش در درون ﺗﻨﺶ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﻪ
دﺷﻮاری ﭘﯿﺪا ﺑﻮد .اﻧﮕﺎری ﮐﻠﻪاش را ﺑﻪزور در درون ﺗﻨﺶ ﭼﭙﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺖهﺎﯾﺶ واﻣﺎﻧﺪه از دو
ﺳﻮی ﺑﺪﻧﺶ آوﯾﺰان ﺑﻮد و ﺟﺎﻣﻪهﺎﯾﺶ هﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ زار ﻣﯽزدﻧﺪ .در ﭼﻬﺮه ﻣﺎتزدهاش ﻧﻪ اﻧﺪوه دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻪ ﺷﺎدی .ﻻم ﺗﺎ ﮐﺎم ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ .ﺗﮑﺎن هﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻮد .در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه او
را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ " .ﯾﺰداﻧﯽ" ﺑﻮد.
ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽاش ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روان و
هﻤﺎن دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽام ﮐﻪ ِ

ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﻟﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .از دﯾﺪﻧﺶ اﻧﺪوهﮕﯿﻦ ﺷﺪم .دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ .از ﮐﻮه ِ
ارزشهﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﯽ ارزش ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺮم را ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﻧﺎهﯿﺪی از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﯾﺰداﻧﯽ دﺳﺖهﺎی ﺑﯽ رﻣﻘﺶ را آهﺴﺘﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ:
 ﺑﻠﻪ ،اﯾﺮج.ﻣﺮا ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﮔﻔﺘﺎرش را ﻧﺸﺎن دهﺪ .ﻧﺎهﯿﺪی دوﺑﺎره از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؟دوﺑﺎره ﻣﺮا ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻪآراﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
 اﯾﺮج. ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ؟ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ. ﮐﺠﺎ؟ در ﺟﻠﻮی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ.١٦٧
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ﺑﺎز ﺟﻮهﺎ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎههﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ:
»ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﯿﺨﻮدی اﯾﻦ هﻤﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪی«
 ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺮج ﺑﮕﻢ؟ ﯾﺰداﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭘﺎﺳﺨﺶ را دﺑﯿﺮی داد: ﺑﮕﻮ!" ﯾﺰداﻧﯽ " رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد:

ً
 -اﯾﺮج ﺣﺮفهﺎ ﺗﻮ ﺑﺰن ،اﮔﺮ ﺣﺎﻻ ﻧﺰﻧﯽ ﺑﻌﺪا ﻣﯽزﻧﯽ!

و ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﻪ ﺑﻮد؟ هﺮﭼﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﮔﺮدﻧﯽ و اردﻧﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺜﺎرش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻔﺖ و ﺧﻮاری از
اﺗﺎق ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎواک اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎواک از ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪود
اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮﺧﺘﻪ ،اﺳﺮار را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ دارم .اﯾﻦ را هﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ
ﺳﯿﻤﯿﻦ هﻨﻮز دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﯾﺎ او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪم؟ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ هﻢ و ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺑﻪ ذهﻨﻢ هﺠﻮم ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﻇﺎهﺮ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎواک ﺑﺮ
ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﻃﻮری ﺟﻠﻮه دهﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺑﯿﺶ از
دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر او را ﻧﺪﯾﺪهام.
رویهﻢرﻓﺘﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم از ﺧﻮدم آدﻣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ داﻧﺸﮑﺪه و درس
ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداده اﺳﺖ .آنهﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺎ ٔ
رﺗﺒﻪ دوم در ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدهام و در ﮐﻼسهﺎ هﻢ
هﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﻤﺮاﺗﻢ هﻢ ﺧﻮب و ﺟﺰو ﺷﺎﮔﺮدهﺎی درس ﺧﻮان ﮐﻼس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪهام.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام در ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪان ﭘﺮ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻢ .ﺳﺎواک اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﭘﺮوﻧﺪه
داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻣﻦ در آورده ﺑﻮد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را درﺑﺎره ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ رخ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺣﺘﯽ روش ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺮا .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ
ﮔﻔﺘﻢ هﻤﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻦ از ﻟﻮ رﻓﺘﻦ "ﺳﯿﻤﯿﻦ" ﺑﻮد و آن ﺧﺎﻧﻪﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻢ داﺷﺘﯿﻢ .آنهﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﻣﺤﻞ
اﻗﺎﻣﺘﻢ در ﺗﻬﺮان ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .و ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎس را آدرس ﻣﯽدادم .و ﺑﺮای روزهﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎس
ﻧﺒﻮدم ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﯾﺎ ﺳﻪ روزی را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﻌﻮد را ﻣﯽدادم .اﻣﺎ آدرس ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ .ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﻪ هﺮ ﺑﺎر ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪم .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او هﻢ
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رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ "ﺳﯿﻤﯿﻦ" را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ هﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ هﺮ
راهﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن او را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ "ﺳﯿﻤﯿﻦ" دو ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻢ .ﯾﮑﯽ راﺑﻄﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮی راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﯽ و هﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺘﯽ " ﯾﺰداﻧﯽ " هﻢ از راﺑﻄﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺧﺒﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮدم را ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻢ.
ﻣﻌﺮف ﻣﻦ هﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮاری اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﺰداﻧﯽ او را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ
ﯾﺰداﻧﯽ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ه ﺑﻮدم .آنهﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ هﻢ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ هﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنهﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪودا ﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهام .اﻣﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻪ -ﭼﻬﺎر ﺳﺎل را ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﻨﺎن ﺑﯽ اهﻤﯿﺖ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎه واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﻧﺪازه اﻧﺘﻈﺎرات آنهﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای در ﻣﯿﺎن دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﯿﺎﺳﯽ هﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ:
»اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮ هﻤﭽﻮن ﯾﮏ دﺷﻨﻪ ﺗﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ"آری"
ﺑﮕﻮﺋﯽ اﯾﻦ دﺷﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ درون ﭼﺎﻧﻪات ﻓﺮو ﻣﯽرود و هﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ "ﻧﻪ" ﺑﮕﻮﺋﯽ ﺳﺮ ﺧﻮدت را از
ﻧﻮک ﺗﯿﺰ اﯾﻦ دﺷﻨﻪ دورﺗﺮ ﮐﺮدهاﯾﯽ «.اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪهﯽ اهﻤﯿﺖ
ﺧﻮدت را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﯽ داد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎزﺟﻮهﺎ هﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻓﺰاﯾﺶ و
ﻣﯿﺰان ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺳﻮی راﺳﺖ ﻣﯿﺰ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺑﺎزﺟﻮهﺎ هﻢ هﺮﮐﺪام در دو ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آن
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .دﻓﺘﺮ ،ﺧﻮدﮐﺎر در روی ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .هﺮﮔﺰ در زﻧﺪﮔﯽام ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدم
ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه از ﺧﻮد ﮐﺎر ،از دﻓﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از هﻤﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﯿﺰار ﺑﺎﺷﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ هﺮ واژهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﻼﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ درد و ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﮑﺸﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﺸﻮد و
ﺑﺪن ﮐﺴﯽ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ واژههﺎ هﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰار ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ .هﺮﮔﺰ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﺑﻪ
اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏ واژه ﺣﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﮐﺴﯽ ﭘﺎﯾﺎن دهﺪ .ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ" .دﺑﯿﺮی"
اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ:
 آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﻌﻮد را در ﮐﺠﺎ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﺪی؟ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻧﻮﺷﺘﻢ "ﻣﺴﻌﻮدی" ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی را در ﺟﻠﻮﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺖ:
 -ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ وارد داﻧﺸﮑﺪه ﺷﺪی؟
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هﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ "دﺑﯿﺮی"ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽام ﭘﺮﺳﯿﺪ و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺳﺨﺶ را ﻧﻮﺷﺘﻢ "ﻧﺎهﯿﺪی ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﺰداﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪی؟ﭘﺮﺳﺶهﺎ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮم ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﮐﻮﺷﺶ آنهﺎ از ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
آوردن ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﺑﯿﻬﻮده و ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮕﯽ و ﮐﺎر آﯾﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﺮا ﺑﻪ هﻢ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ
و ﺗﻮان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ دروغﭘﺮدازی و داﺳﺘﺎنﺳﺎزی ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ آنهﺎ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و هﻤﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن داﺳﺘﺎن
ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﺧﻮدم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ "ﻧﺎهﯿﺪی"
ﺷﻼق را ﺑﺮداﺷﺖ:
 ﻣﺎدرﻗﺤﺒﻪ ﺗﻮ هﻤﻪ ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﻧﺰدی. ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﻪ هﻢ ﺧﻮدت هﺴﺘﯽ و ﺷﻼق را از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺗﺎق ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدم ،دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻌﻮدی و دﺑﯿﺮی هﻢ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺮ دﻧﺪ:
 ﺑﺴﻪ ﺑﺴﻪ .ﺑﺮای اﯾﻨﺒﺎر ﮐﺎﻓﯿﻪ .دﯾﮕﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽﺑﻪ زدن ﻧﯿﺴﺖ.اﯾﻦ ﺷﮕﺮد ﺑﺎزﺟﻮهﺎی ﺳﺎواک و ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ زﻧﺪاﻧﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺳﭙﺲ ﺷﮑﻨﺠﻪ آﺧﺮ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،آﻏﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .در واﻗﻊ
اﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﭼﯿﺰی را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﮑﻨﺠﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن ﺧﺮده اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه را هﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰد.
ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖهﺎ ﻧﺒﺮد اﯾﻨﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﭙﯿﺪه دم ﺑﻮد و ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آنهﺎ
هﻤﻪ درازای ﺷﺐ را ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻦ رو ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﻼﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻤﯿﺎزه
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اداﻣﻪ دهﻨﺪ .ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﺧﻮد از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
و ﻣﻦ ﺳﺮ ﺧﻮش از ﻧﮕﻔﺘﻦ هﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻮار در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم.
 اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺳﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاهﯿﻢ ﺑﺮد .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻌﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪی.اﯾﻦ دﺑﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ .دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭼﺎﻧﻪاش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺪام ﺧﻤﯿﺎزه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
 دﯾﮕﻪ ﻗﺮار ﻣﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ .او ﻧﻤﯿﺎد.ﻣﻦ در هﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺟﻮ ﯾﯽ ﻗﺮار دروﻏﯽ ﺑﺎ "ﻣﺴﻌﻮد" ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻣﮑﺎن آن را هﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در آﻧﺠﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺰو ﺟﺎهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
١٧٠

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ هﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ و ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ آنﺟﺎ ﻣﻨﻄﻖهﺎﯾﯽ
اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﻗﺮار دروﻏﯿﻦ را ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺑﺎﻣﺪاد روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻓﻮزﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺎﻓﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم) .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﺶ دﻣﺎوﻧﺪ ﺑﻮد( .ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ده ﯾﺎ ﯾﺎزده ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﺮ
آنهﺎ هﺮﮔﺰ ﭘﯽ ﻧﺒﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ِ
ﻗﺮار ﺑﺎﺷﻢ .،آنهﺎ هﺮ ﮐﺪام اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎزﮔﻮﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:
 درﺳﺖ اﺳﺖ ﻗﺮار ﺳﻮﺧﺘﻪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﻮای ،او را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪی.اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ آنهﺎ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻣﻦ هﺮﮔﺰﭼﻨﯿﻦ هﺪﻓﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ "ﻣﺴﻌﻮد" ﺑﻠﮑﻪ
اری ﻣﻦ از اﯾﻦ رژﯾﻢ
هﻤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در اﺧﺘﯿﺎر آنهﺎ ﻗﺮار دهﻢ .وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺰ ِ

ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺑﺪا ن اﻧﺪازه زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ ﺧﻮدم از درد و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را
ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ دژﺧﯿﻤﺎن ﺑﺴﭙﺎرم.
ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺶ ﺻﺒﺢ ﺑﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ هﻮای روﺷﻦ را از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮههﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺎﻻی اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر و دﻓﺘﺮی ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺳﺮﺑﺎز ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .آنهﺎ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ هﻤﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﮐﻨﻮن و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﺮدهﺎی ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﺎهﻤﮕﻮﻧﯽ و دوﮔﺎﻧﮕﯽ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﺎزﺟﻮ ﯾﯽهﺎی
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽهﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﯽﺑﺒﺮﻧﺪ و از هﻤﯿﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و
ِ

ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ هﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از دهﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ،هﻤﺎنهﺎ را هﺮ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮد
ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻢ ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺶ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﺟﻮ
ﭘﺴﻨﺪی داﺷﺖ .ﻣﻦ هﻢ هﻤﻪی ذهﻦ ﺧﺴﺘﻪام را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدم ﺗﺎ از ﻻﺑﻪ ﻻی ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽهﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه،
ﯾﮏ داﺳﺘﺎن هﻤﺎهﻨﮓ درﺳﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورم.
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ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ هﻔﺖ ﺑﺎﻣﺪاد ﻣﺮا از ﺳﻠﻮﻟﻢ ﺑﯿﺮون آورد ﻧﺪ و آﻣﺎدهام ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮواز ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ﺑﺮوﯾﻢ و آنهﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮار ﺑﺒﺮم .ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺮ از ﻟﺨﺘﻪهﺎی ﺧﻮن.
ﺗﻮی ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزی ﺟﺎی ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﺑﺰرگﺗﺮ از اﻧﺪازه ﭘﺎﯾﻢ ﺑﻮد از
ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﺮاﯾﻢ آوردﻧﺪ .درد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ روی ﭘﺎهﺎی زﺧﻤﯿﻢ
ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻢ .ﭘﺎﻟﺘﻮی ﺳﺮﺑﺎزیام را ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﺑﺎ ﻟﻨﺪرور ﺳﺎواک ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺸﻬﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﯾﮏراﺳﺖ ﺑﺪون ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ درون هﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮده ﺷﺪم .هﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه آﻣﺎده ﭘﺮواز ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺎواک هﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪ .هﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭘﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮد .ﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮی
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ وارد ﺷﺪﯾﻢ .در را ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮار هﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﯽﺷﺪم .ﻣﺮا در ردﯾﻒ ﺳﻮم
ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎواک در ﺳﻤﺖ ﭼﭙﻢ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد.
اﻧﮕﺎر هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ رؤ ﯾﺎ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ را درون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ و
در زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺷﻼق ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدم و ﺣﺴﺮت ﻟﺤﻈﻪای ﺗﻨﻔﺲ در هﻮای آزاد را داﺷﺘﻢ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آن دﺧﻤﻪ هﻮﻟﻨﺎک ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدم ،هﻤﭽﻨﺎن
اﺣﺴﺎس اﺳﺎرت رهﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا از ﺣﺎل ﻣﻦ ﺧﺒﺮدار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ!؟ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺮدم
هﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ؟ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪهام؟ ﭼﻪ ﺷﺐ هﻮﻟﻨﺎﮐﯽ!
ﺑﺮای آنهﺎ اﻣﺮوز هﻢ ﯾﮏ روز ﻋﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ هﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮی هﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان
اﯾﻦ هﻮاﭘﯿﻤﺎ .آنهﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ هﻢ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽهﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺑﺎری ﺑﻪ هﻤﺮاه داﺷﺘﻢ و ﻧﻪ هﺪﯾﻪای .در ﻣﻘﺼﺪ ،ﻋﺰﯾﺰان آنهﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺮاهﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺟﻼدان ﺷﺎه در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم در ردﯾﻒ ﭼﭙﻢ ﺣﺎج آﻗﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﺮی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﺗﻪ
رﯾﺸﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد .ﺑﺮ روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﺟﺎی ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎز ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺪام ﺗﺴﺒﯿﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻦ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎش
اﯾﻦ هﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻮراﺧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ درون آن ﺑﺨﺰم و ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻢ.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻼداﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان اﻧﺘﻈﺎرم را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺑﯿﻔﺘﻢ .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺎزﮔﯽ
داﺷﺖ  ...اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ازهﻤﻪ ذهﻨﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد دوﮔﺎﻧﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﺎﯾﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰم و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ رهﺎﯾﻢ
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دهﻨﺪ .وﻟﯽﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﯿﻬﻮده .ﮐﺴﯽ ﮐﺎری ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ هﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﺳﺎده و ﺑﺮﯾﺪه را
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎر ﻣﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ
ِ
ِ
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻢ .دو ردﯾﻒ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﻦ ،زﻧﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی در آﻏﻮش ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎل داﺷﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎدر ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺳﻮﻏﺎﺗﯽهﺎ و ﺳﺎک دﺳﺘﯿﺶ ﺑﻮد.
دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎدرش ﺑﻮد و دور و ﺑﺮ را ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای
ﻧﮕﺎه ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد .ﻣﻦ هﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺶ دادم .ﭘﯿﺮاهﻦ
زﯾﺒﺎی ﮔﻠﺪاری ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﻣﻮهﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺎق ﺳﺮی ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪای ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد
آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .دﺧﺘﺮک هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﮕﺎهﺶ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻦ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ روی ﭘﺎهﺎی ﻣﺎدرش ﺟﺴﺖ
و ﺧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزد و دﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮑﺶ را از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ دراز ﮐﺮده ﺑﻮد
و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او ﺑﺎ ﭘﺎﮐﯽ درون و ﺑﯿﮕﻨﺎهﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪاش
درد را در ﭼﻬﺮه ﻣﻦ دﯾﺪه اﺳﺖ .دردی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ هﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ و
ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﺎ هﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺎدرش ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮﺗﺐ
ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﻪهﺎی ﺧﺮﯾﺪش ﺑﻮد .ﮐﻮدک هﻤﭽﻨﺎن روی ﭘﺎهﺎی ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﯾﺶ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﻪ از ذهﻨﻢ ﮔﺬﺷﺖ :آﯾﺎ روزی اﯾﻦ ﭘﺎهﺎ هﻢ ﺷﻼق ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻮرد؟ آﯾﺎ او هﻢ ﮔﺬرش ﺑﻪ ﺳﯿﺎه
ﭼﺎلهﺎ ﺧﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد؟ آﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺗﺎ روزی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﻪ زﻧﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ
ﻣﺎﻧﺪ؟
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﺎواک ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮕﺎههﺎی ﻣﻦ ﺷﺪ ،هﺮاﺳﺎن از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﻮی ﻧﮕﺎه ﻣﺮا دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ هﻢ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻢ و هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽدادم .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎواک درﯾﺎﻓﺖ آن ﺳﻮی ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﻪ
رﺧﺴﺎر ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﺗﺮس و هﺮاس ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﺎ
ِ

آراﻣﺶ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯿﺶ در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺖ .هﻮاﭘﯿﻤﺎ هﻤﭽﻮن ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﻌﺮه ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮد .ﻧﮕﺎهﻢ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﮐﻮدک ﺑﻮد .ﮔﻞهﺎی روی ﭘﯿﺮاهﻨﺶ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ و
دﺷﺖهﺎی زادﮔﺎهﻢ ﺑﺮد .ﺑﻪ روزهﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﭘﺮ از ﺷﺎدی و ﺑﻪ روزهﺎی ﺳﺒﺰ و ﺳﺮخ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و

ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽام .ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺮ از ﮔﻞهﺎی ﮔﻞ دﺧﺘﺮون و ﮔﻞهﺎی آﺑﯽ ﮔﻞ ﮔﻨﺪم
و ﮔﻞهﺎی زرد ﮔﻞ ﻗﺎﻟﯽ اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎهﺎی وﺣﺸﯽ هﻤﻪ دﺷﺖهﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻧﺪ .هﻤﺎن ﺟﺎ ﮐﻪ
ﺷﯿﻬﻪ اﺳﺒﺎﻧﺶ از ﮐﻮه و ﮐﻤﺮ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺻﺪای ﺟﺮﯾﻨﮓ و ﺟﺮﯾﻨﮓ ﭘﻮﻟﮏهﺎ و زﻧﮕﻮﻟﻪهﺎی دﺳﺘﺎر
ِ
١٧٣

ﮔﺬر از آﺗﺶ
هﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﻏﺮور آﻣﯿﺰﺷﺎن ﺷﮑﻮه زﯾﺒﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ هﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ
دﺧﺘﺮ ِان ﺟﻮان ﮐﺮد ﺑﻪ
ِ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .دو ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدم .زﻣﺎن ﭘﺮواز دو
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد .ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﺳﺎﻋﺖ و در درون اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه آهﻨﯿﻦ و در ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن
دﺳﺖ هﯿﭻ دژﺧﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ:
»اﯾﺮج ﺑﺨﻮاب ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺒﺮدی دﯾﮕﺮ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯽ!«
ﭘﺮﻧﺪه آهﻨﯿﻦ هﻤﭽﻮن ﮔﻬﻮارهای ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮاب ژرﻓﯽ ﻓﺮو ﺑﺮد.

زﻣﺴﺘﺎن  .١٣۴٧ﯾﮏ ﻃﺮح ﺳﺎده ﺑﺎ ﺳﯿﺎه ﻗﻠﻢ ) (١
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زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ
ﺑﺎ ﺗﮑﺎن هﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم .ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮔﻔﺖ
ﺑﺎﯾﺪ زود آﻣﺎده ﺷﻮﯾﻢ .آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ .وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﺎ در ردﯾﻒ اول
در هﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻦ ﺳﭙﺲ ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﭘﻠﻪهﺎی هﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪﯾﻢ .در
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢِ .
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﻠﻪهﺎ دو ﻣﺮد ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .آنهﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻨﺪروری ﺑﺮدﻧﺪ و

ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻬﺮ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﺑﻪ دﺳﺖهﺎﯾﻢ دوﺑﺎره دﺳﺘﺒﻨﺪ زدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪای در درون ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﻔﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ .هﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ او روﺑﻪرو ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ هﻢ هﻤﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﮔﺮوه
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ و ﻓﺪاﺋﯿﺎن را ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
از ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .ﺗﻬﺮان ﻣﺜﻞ هﻤﯿﺸﻪ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد و هﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﯿﺸﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻮق ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ و ﭘﯿﺎده روهﺎ هﻤﭽﻮن ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻮرﭼﮕﺎن رﻓﺖ و
آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .هﯿﭻﮐﺲ ﺣﺎل ﻣﺮا ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﭼﻪ ﻗﺪر از ﻣﺮدم ﺑﻪ د ور ﺑﻮدم .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺎد و ﻣﯿﺪان
ﭘﺎدﮔﺎن
ﻓﺮودﺳﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﺎسآﺑﺎد وارد ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم
ِ
ﻋﺸﺮت آﺑﺎد ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻮارهﺎی ﮔﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ اﯾﺴﺘﺎد .ﭼﻨﺪ

ﻧﻔﺮ ﺟﻠﻮی در ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ .در آﯾﻨﺪه داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺖ ٣٨.در ﺑﺎز ﺷﺪ،

وارد ﻣﺤﻮﻃﻪی ﺑﺎزی ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻮارهﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﮔﻠﯿﺶ دور ﺗﺎ دور ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻧﺪان را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺮا ﺑﻪ دﻓﺘﺮ زﻧﺪان ﮐﻪ اﺳﺘﻮار "ﺳﺎﻗﯽ" ﻣﺴﺌﻮل آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺑﺮدﻧﺪ.
"ﺳﺎﻗﯽ" از ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر و از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪدار زﻧﺪان ﺑﻮد .او از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزهﺎی ﮐﻮدﺗﺎی
 ٢٨ﻣﺮداد ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﺮدوش داﺷﺖ .ﮐﺴﯽ ﺻﺪا زد »زﻧﺪاﻧﯽای از ﻣﺸﻬﺪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ «.ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺟﻮان ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻣﺮا در دﻓﺘﺮی ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮد ،آﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﭘﺘﻮی ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪ دﺳﺘﻢ
ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ،ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ
٣٨زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ،ﻗﻠﻌﻪی ﺳﺮخ در ﻣﯿﺎﻧﻪی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ،اﻧﺒﺎر ﻣﻬﻤﺎت ﺑﻮد .ﭘﺲ از
ِ
رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ،از اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داری و
ﺗﯿﻤﻮرﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ،آن را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺖِ .

زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺷﮑﻨﺠﻪی زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﺘﻮده ای ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺴﺮ ِان ﺣﺰب ﺗﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺗﺎ دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ ،ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪان ﺑﺮای
ِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﭘﺲ ازﺗﺄﺳﯿﺲ زﻧﺪان اوﯾﻦ در ﺳﺎل  ،١٣۴٩زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪههﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮاهﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻤﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،در ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧﺪان در ﺳﺎل  ١٣۵٢ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ و در
ﺳﺎل  ،١٣۶٠ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ

١٧٥

ﮔﺬر از آﺗﺶ
دادﻧﺪ و دوﺑﺎره از در ﺧﺎرج ﺷﺪم .دور ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻧﯿﻤﻪ دوری زدم و ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﺎده ﺑﻮد
ﻣﺮا از در دﯾﮕﺮی ﺑﻪ درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻠﻮل در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ راهﻨﻤﺎﯾﯽام
ﮐﺮد.
زﻧﺪان ﻗﺰلﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪانهﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ زﻧﺪان از ﺧﺸﺖ و
ﮔﻞ ﺑﻮد .درب ﺳﻠﻮلهﺎی آن ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻮد و ﺳﻮراﺧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪاره ده در ده ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
درﯾﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن و ﻣﺸﺎهﺪه زﻧﺪاﻧﯽ
درب ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﻮراخ را ﺑﺴﺖ .اﯾﻦ
ِ
ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺖ .ﺑﺎم ﺳﻠﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﮔﻞ و آﺟﺮ و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻨﺒﺪی ﺷﮑﻞ داﺷﺖ .در ﯾﮏ ﺳﻮی

دﯾﻮار ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻧﺪازه دو وﺟﺐ در دو وﺟﺐ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﻪ آهﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و روزهﺎ ﻧﻮر از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺷﯿﺸﻪای ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﻣﯽآﻣﺪ .ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻢ ﺳﻮ هﻤﯿﺸﻪ
روﺷﻦ از ﺳﻘﻒ ﺳﻠﻮل آوﯾﺰان ﺑﻮد .در زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﺳﮑﻮ ﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ درازای ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ
ﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﮔﻞ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺸﮑﯽ ﭼﺮﮐﯿﻦ را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻬﻨﮕﯽ ﻋﻤﺮ هﻤﺎن زﻧﺪان ﺑﻮد ﺑﺮای
ﺧﻮاب زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺳﮑﻮی ﮔﻠﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮏ دﺳﺖ زدم ﺧﺎک
زﯾﺎدی ﺑﻪ هﻮا ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮕﻞهﺎ و ﻣﯿﮑﺮوبهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﻤﺎریهﺎی واﮔﯿﺮی را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ
ﮐﺠﺎﺳﺖ!؟ در آن هﻨﮕﺎم هﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ
ﺳﺎﻋﺘﯽ دوﺑﺎره ﻣﺮا ﺑﻪ دﻓﺘﺮ زﻧﺪان ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺮا ﯾﮏراﺳﺖ ﺑﻪ اﺗﺎق
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮد و در ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﻣﻦ زد و ﺳﭙﺲ دو ﺑﺎره ﻣﺮا ﺑﻪ اﺗﺎق
ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺎزﺟﻮ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺤﻤﺪی" ﺑﺎ روﺣﯿﻪای ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک هﻤﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان اﺳﺖ.
هﺎی ﺷﺎه دو ﮔﺮوه ﺑﺎزﺟﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺗﻬﺮاﻧﯽ"
در ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎه ِ

)ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺎدری ﭘﻮر( ﺑﻮد .او ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺳﺎواک و ﻧﯿﺰ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوهﯽ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن زﻧﺪان

ﺑﻮد .دﯾﮕﺮی ﮔﺮوهﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ "رﺳﻮﻟﯽ" ﮐﻪ در ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ
داﺷﺖ .ﮔﺮوه "رﺳﻮﻟﯽ" ﺷﮕﺮد ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﮔﺮوه "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" ﻓﺮق داﺷﺖ .ﮔﺮوه "رﺳﻮﻟﯽ" ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮔﺮوههﺎی ﭼﭗ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺮوه "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" ﺗﺨﺼﺼﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺬهﺒﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
ﺑﻮد .ﮔﺮوه "رﺳﻮﻟﯽ" )ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻮذری( اﺑﺘﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
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اﻣﺎ ﮔﺮوه "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" ﻧﺨﺴﺖ از زﻧﺪاﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺎﺳﺦهﺎی زﻧﺪاﻧﯽ او را ﺑﻪ
ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎزﺟﻮ "ﻣﺤﻤﺪی" ﺟﺰو ﮔﺮوه "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﮕﺮدش در ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ و
ِ

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه "رﺳﻮﻟﯽ" ﺑﻮد.

"ﻣﺤﻤﺪی" ﮐﺎﻏﺬی ﺟﻠﻮی ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎﯾﻢ را ﺑﺎز ﮔﻮ ﮐﻨﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او از هﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ آﮔﺎه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺪاﻧﺪ در ﮔﻔﺘﻪهﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ در ﺳﺎواک ﻣﺸﻬﺪ
ﻧﺎهﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .دوﺑﺎره ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮان داﺷﺘﻢ هﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت را
دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮔﻮ ﮐﻨﻢ .ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻢ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .او ﭘﺎﻓﺸﺎری
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎ ﯾﺎ ﺟﺎهﺎی دﯾﮕﺮی هﻢ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺘﻢ در ﺗﻬﺮان ﻣﯽرﻓﺘﻪام .ﺑﻪ آنهﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم
ﻣﺴﻌﻮد را ﺑﯿﺶ از دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻧﺪﯾﺪهام ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﯾﮏ ﻣﺎه را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﻌﻮد
ﺑﻮدهام .در آن زﻣﺎن ﻣﻦ هﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎس در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎس را در
ﺗﻬﺮان دﯾﺪم .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻋﺒﺎس اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راهﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ده رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدم .اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮادرم هﻮﺷﻨﮓ ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ در ﻣﺸﻬﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮد ﻧﭙﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻼﻓﻪ ﺑﻮدم .ﺑﺎﯾﺪ آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ هﺮ راهﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻢ .آن را ﮔﺬاﺷﺘﻢ
ﺗﺎ ﺑﺎزﺟﻮ رو ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ زﯾﺎد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺧﻮردن ﮐﺎﺑﻞهﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ او ﻗﺒﻮﻻﻧﺪم ﮐﻪ
در هﯿﭻ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎس و ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﯿﺪم.
دل ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ هﻤﻪ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺴﻌﻮد را زﻧﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از او ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺮار را ﮐﻪ هﻤﻪاش
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺮح دادم .ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﮔﻔﺖ:
 اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ "ﻣﺴﻌﻮد" را ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪهﯽ وﮔﺮﻧﻪ آش و ﻻﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. او در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺮار ﻣﺎ هﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .او دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ راﺳﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻢ ﺑﺮد.
ﻧﮕﺎه ﺧﺸﻢ آﻟﻮدش را از ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و دﺳﺘﻮر داد ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻢ ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ زﻣﺎن
هﻤﻮاره ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ آﻣﺪ.
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زﻣﺴﺘﺎن  .١٣۴٧ﯾﮏ ﻃﺮح ﺳﺎده ﺑﺎ ﺳﯿﺎه ﻗﻠﻢ ) (٢

١٧٨

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﻗﺮار دروﻏﯿﻦ
ﻓﺮدای آن روز ﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﺎﻣﺪاد ﻣﺮا ﺑﻪ دﻓﺘﺮ زﻧﺪان ﺑﺮدﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺳﻮار ﺑﺮ ﯾﮏ ﻟﻨﺪرور
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﮑﺪه رﻓﺘﯿﻢ .ﻟﻨﺪرور وارد ﮔﺎراژ ﺧﺎﻧﻪای ﺷﺪ .ﻣﺮا ﺑﻪ درون ﮔﺎراژ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ.
در ﮔﺎراژ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺮا ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺮﮔﺮد ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارم .ﺑﻪ ﻣﻦ هﺸﺪار داد ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﺎن
ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺑﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﯾﻮزی )ﻣﺴﻠﺴﻞهﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﺑﻪ رﮔﺒﺎرم ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.
ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﮐﺮد .دو ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ در دو ﺳﻮی ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻔﺮ
ﻣﺴﻠﺢ ﺳﻮم در ﺟﻠﻮ در ﮐﻨﺎر راﻧﻨﺪه ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻗﺮار در ﺟﺎﯾﯽ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯿﺪان ﻓﻮزﯾﻪ ﺑﻮد.
ﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ "ﻣﺴﻌﻮد" در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎهﺮﺿﺎ از ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ
آﻏﺎز و در ﻣﯿﺪان ﻓﻮزﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و "ﻣﺴﻌﻮد" ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪم ﻣﯽزدم
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .از ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﯿﺎدهام ﮐﺮدﻧﺪ .دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺪام ﻣﺴﻠﺴﻠﯽ در زﯾﺮ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺑﻪ هﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ در
ﭘﺸﺖ ﺳﺮم راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .هﻮای ﭘﺎﺋﯿﺰی ﺗﻬﺮان رو ﺑﻪ ﺳﺮدی ﻣﯽرﻓﺖ و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ً
زﻣﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪا ﯾﺦ زده و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪ ﺗﻦ و ﭘﻮﺗﯿﻦهﺎی ﺗﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ آهﺴﺘﻪ
راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ .ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ اﯾﺴﺘﺎده و هﻤﻪ ﭼﺸﻢهﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻦ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺮﺳﻢ
از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾﮏ دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﻏﺎﻓﻞ از هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺣﺎل و اﺣﻮاﻟﯽ ﺑﮑﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮ و ﮐﺎرش ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻼدان ﺑﯿﻔﺘﺪ .آن راه را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر رﻓﺘﻢ و
آﻣﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﻮم.
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪان ،آنهﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ دﻟﺨﻮری ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻇﻬﺮ هﻤﺎن روز
"ﻣﺤﻤﺪی" ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺤﺶ و ﻟﮕﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ دروغ ﮔﻔﺘﻪای ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ اﻓﺘﺎد .ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﻣﺴﻌﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ دهﯽ هﻤﯿﻦ آش و هﻤﯿﻦ ﮐﺎﺳﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ دﺳﺖ از ﺳﺮت ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارم .ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺖ و ﺧﻮدش آﻏﺎز ﺑﻪ ﺷﻼق زدن ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻟﺖ و ﭘﺎر ﮐﺮدن و ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮدن
ﻋﻘﺪههﺎﯾﺶ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻢ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﮐﻼﻓﻪ ﺑﻮدم و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦهﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ.
هﺮاﺳﻢ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎ و ﻟﻮ رﻓﺘﻦ هﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽام ﺑﻮد .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل "ﺳﯿﻤﯿﻦ"
ﺑﺮوﻧﺪ .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ او ﺗﺎ اﯾﻦ هﻨﮕﺎم از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻦ آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و هﻤﻪ رواﺑﻄﺶ را ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ هﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻢ .روزی ﭼﻨﺪ ﺑﺎر هﻤﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽام را ﺑﺎ ﺧﻮدم
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ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ از ﯾﺎدم ﻧﺮود .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺐهﺎ ﻣﺮدی از ﺟﻠﻮی ﺳﻠﻮﻟﻢ ﮔﺬﺷﺖ .ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺳﻮراخ در ﺳﻠﻮﻟﻢ رﺳﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻦ و ﺣﺮفهﺎﯾﺖ را ﻋﻮض ﻧﮑﻦ«.
ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ دهﺎن و ﺑﺨﺸﯽ از رﯾﺶ ﺑﺰﯾﺶ را دﯾﺪم .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری
دﺳﺘﮕﯿﺮش ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎری دارم ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻼت ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮﻟﻢ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد.
ﻣﻦ روی ﺷﮑﻼتهﺎی ﻧﺮم ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎه ﮐﻪ از دﯾﻮار ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺘﻢ :ﻣﺮا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ً
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺧﺒﺮ ﺑﺪهﯿﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮادرم را هﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ.
ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺒﻮرم اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را روﺷﻦ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺟﺰوه درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ
دﯾﮕﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺪهﯿﺪ .واﯾﻦ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻮد .دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاهﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ هﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮدش ﭘﻠﯿﺴﯽ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎر زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﭼﻪﺑﺴﺎ او را زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ و از او
درﺑﺎره زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺣﺮف زده اﺳﺖ ﯾﺎ هﻢ ﺳﻠﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﺑﮑﻨﻨﺪ و او ﻧﯿﺰ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﻦ ﻧﯿﺰ هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ او ﻧﺪادم .در واﻗﻊ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ او
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ هﯿﭻ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ.
ﻓﺮدای آن روز دوﺑﺎره هﻤﺎن ﺳﻨﺎرﯾﻮی روز ﭘﯿﺶ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .آنهﺎ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺮار ﺑﺎ
"ﻣﺴﻌﻮد" در هﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻢ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .هﻤﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ هﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻼق ﺑﻮدم .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺑﺪهﻨﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﺷﺐ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه و ﺳﻠﻮل هﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﺳﻠﻮلهﺎی ﺗﮑﯽ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪهﺎ از ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎﻧﺰده آذر ﺷﻠﻮغ ﺷﺪه و
ﺷﻤﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را د ﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ را هﻢ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺷﺐ
دﯾﮕﺮ ،ﻧﮕﻬﺒﺎن زﻧﺪان در ﺳﻠﻮل ﻣﺮا ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻠﻮل ﺑﻐﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
ً
اﯾﻦ را هﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺳﺮﺑﺎزان وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آنهﺎ
ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺣﺴﺎس هﻤﺪردی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ از درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﺪار آن ﮐﺲ ﺑﺴﯿﺎر در
ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪم .ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﻐﻠﯽ رﻓﺘﻢ .دﯾﺪم در آن ﺑﺎز اﺳﺖ و هﻤﺎن آﻗﺎی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده
اﺳﺖ .او ﻣﺮدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﭼﻬﺎرﺷﺎﻧﻪ ﺑﻮد .رﯾﺶ ﺑﺰی و ﻣﻮهﺎی
ُﭘﺮﭘﺸﺖ و آراﺳﺘﻪ ﻗﻬﻮهای رﻧﮕﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻤﯽ ﺣﺎل و اﺣﻮال ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ او را آزاد ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ
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ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ دارم ﺑﮕﻮﯾﻢ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮم ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻦ ﻓﺸﺮدهاﯾﯽ از
ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽام را ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ و اﻓﺰودم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯽ ﮔﻨﺎهﻢ و ﻧﮕﺮان ﺧﺎﻧﻮادهام هﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ و از
او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آنهﺎ اﻃﻼع ﺑﺪهﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ”ﺧﺎﻧﻮاده“ را هﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ
ً
اﯾﻦ ذهﻨﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻼ اﻧﺴﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽای ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر اهﻤﯿﺖ دارد.
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮاری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دو هﻔﺘﻪ از آن
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺲ ﺳﺮ ﻗﺮار ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻦ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻢ .ﮐﺎری هﻢ ﻧﮑﺮدهام .در اﯾﻦ
زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺲ اﺳﺖ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺧﻮدم ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ .در آﯾﻨﺪه درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺲ ﻧﺎﻣﺶ
"ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی" و ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮهﺎی ﻣﺸﻬﻮر و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﺎواک ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﺳﺮ
ﻗﺮار ﻧﺒﺮدﻧﺪ.
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺳﺎواک ﻣﺸﻬﺪ
روزهﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .اﮐﻨﻮن ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪوﯾﮋه
ﺳﯿﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻗﺮار دروﻏﯿﻦ ﻣﺴﻌﻮد آوردهاﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻟﻮ
رﻓﺘﻦهﺎ ﻧﺒﻮدم .ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎدﮔﺎریهﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی روی دﯾﻮار ﺳﻠﻮل ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ ﭘﺎک ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺬر زﻣﺎن ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻂهﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﻮب
ﮐﺒﺮﯾﺖ ﯾﺎ ذﻏﺎل درﺳﺖ ﺷﺪه از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﮏ و ﺗﻮﮐﯽ هﻢ اﺛﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮ
روی دﯾﻮار دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺎهﮔﺎه ﺑﺎز ﺟﻮهﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯿﺶ را در درون
ﺳﻠﻮل ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،از اﯾﻦﺟﻬﺖ ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎم ﺑﻮد و ﺷﻌﺮ .ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺮهﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺮ وزن ﺷﻌﺮ ﻣﻮﻟﻮی ﺳﺮوده ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺧﻂ زﯾﺮش ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻼد را ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮاﻧﺪ
و دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﭘﺎﮐﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ هﻢ در زﯾﺮش ﺑﺎ ﺗﮑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻧﺪه
از ﻏﺬا اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را در اداﻣﻪ آن ﺳﺮودم:
ﺟﻼد ﻣﻦ ﺟﻼد ﻣﻦ ،ﺑﺮ زن ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎهﺎی ﻣﻦ
ﺗﺎ ﭘﺮ ﮐﺸﺪ ﺧﻮش ﺟﺎن ﻣﻦ از ﻻﺷﻪ ﻧﺎ ﮐﺎر ﻣﻦ
ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ روز دوﺑﺎره ﻣﺮا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺳﻮار هﻤﺎن ﻟﻨﺪرور هﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺸﻬﺪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .دﯾﮕﺮ دﻟﻢ آﺳﻮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .هﯿﭻ هﺮاﺳﯽ از آﯾﻨﺪه
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻔﺮ اوﻟﻢ اﯾﻨﺒﺎر ﻏﺬای درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮردم .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ "ﺷﺎهﯽ"
رﺳﯿﺪﯾﻢ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه دوره ﮔﺮدی ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪهﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺮﺗﻘﺎل را در ﺳﺮ راه ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺰرگ
ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ آوردم .وارد هﻤﺎن ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﺷﺪم .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﻠﻮل
هﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺣﺎل هﻮاﺧﻮری ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﺴﯽ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺳﻮراخ در ﺳﻠﻮل ﻣﻦ رﺳﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ
»داداش ﻣﻦ از ﺗﻮ هﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﮕﻔﺘﻢ «.درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ او ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ هﻮﺷﻨﮓ اﺳﺖ .در آن هﻨﮕﺎم
او ﻧﻮزده ﺳﺎل داﺷﺖ و ﺗﺎزه ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه وارد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎر آزرده ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا او را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .او
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .ﺳﻪﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﻗﻮﭼﺎن ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد و در رﺷﺘﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
هﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از روﺣﯿﻪ ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم .ﻣﻘﺪاری ﭘﺮﺗﻐﺎل
از ﺳﻮراخ ﺳﻠﻮﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدم .ﺑﻪزودی ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻋﻮض ﺷﺪﻧﺪ و هﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ
در ﺳﻠﻮﻟﻢ ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ
درون ﺳﻠﻮل ﺑﺮدﻧﺪ .دوﺑﺎره ﺳﮑﻮت ﻣﻄﻠﻖ هﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎﻣﺪاد ﻓﺮدا ِ
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دﯾﻮار ﻟﻢ داده ﺑﻮدم و داﺷﺘﻢ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪم .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﺳﺎواک ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻦ هﯿﭻ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪارم و از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ .در واﻗﻊ ﺳﺎواک ﺣﺘﯽ ﻇﺮوف ﻏﺬای زﻧﺪاﻧﯿﺎن را هﻢ
ﭼﮏ ﻣﯽﮐﺮد .هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا ﻧﻤﯽﺧﻮردﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ اﺷﺘﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ً
ﮔﻤﺎﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ زﻧﺪاﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و هﺮاس از ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد دﻟﻬﺮه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدم هﻤﯿﺸﻪ
ﻇﺮفهﺎی ﻏﺬاﯾﻢ را ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ .دﺑﯿﺮی ﺑﻪ هﻤﺮاه ﻧﺎهﯿﺪی و ﻣﺴﻌﻮدی در آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻧﺪ:
 دﮐﺘﺮ ﭼﺮا دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟ﺑﺎ ژﺳﺘﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادم:
 ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺮار ﺳﻮﺧﺘﻪ ،او ﻧﺨﻮاهﺪ آﻣﺪ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ و ﺑﺎزﺟﻮهﺎیﺗﻬﺮاﻧﯽ هﻢ از ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﯿﺮی ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ:
 ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ک  ...ر زدی و ﻣﻦ ﭘﻮﺳﺖ از ﺗﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.ﻣﻦ ک ...ر ﻧﺰدم ،ﺧﻮدت زدی!در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﻟﻢ داده ﺑﻮدم و ﭘﻮﺳﺖهﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎل را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮدم
ﮔﻔﺘﻢ:
 هﺮﮐﺎری ﮐﻪ از دﺳﺘﺖ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﮑﻦ!دﺑﯿﺮی ﺑﺎ ﺧﺸﻢ در ﺳﻠﻮل را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺖ و درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﺤﺶ ﺧﻮاهﺮ و ﻣﺎدر ﻣﯽداد دور ﺷﺪ.
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زﻧﺪان وﮐﯿﻞآﺑﺎد ،ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺪت دو هﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﺳﻠﻮل ﺳﺎواک ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ زﻧﺪان ارﺗﺶ ﺑﺮای دادﮔﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻣﻦ ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﻢ هﻮﺷﻨﮓ و دوﺳﺖ ﺟﻮان ﺑﺮادرم "ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺎدﻣﻠﻮ" و ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ
داﻧﺸﺠﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻋﻀﻮﯾﺖ در دﺳﺘﻪ و ﮔﺮوهﯽ ﮐﻪ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﻧﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﻦ هﯿﭻ ﮐﺪام از ﮐﺴﺎن ﮔﺮوه را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و هﯿﭻ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ هﯿﭻﮐﺪام ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم.
در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .دادﮔﺎه ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺰوه ﺳﺎزﻣﺎن را از ﯾﺰداﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ازﺟﻤﻠﻪ
هﻮﺷﻨﮓ ﺑﺮادرم ﮐﻪ هﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ آزاد ﺷﺪﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه را در
زﻧﺪان ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎواک ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﺰداﻧﯽ را ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﻣﺪت ﺳﻪ ﯾﺎ
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه در زﻧﺪان ارﺗﺶ ﺑﻮدم و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدم ﻣﺮا ﺑﻪ زﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ در وﮐﯿﻞآﺑﺎد ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ .هﺪﻓﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮم و آنهﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن
ﮐﺎرهﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﺬارم .زﻧﺪان وﮐﯿﻞآﺑﺎد،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺳﺎز ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از آهﻦ و ﺳﯿﻤﺎن درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎزه از زﻧﺪانهﺎی
ﻋﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎنهﺎی وﮐﯿﻞآﺑﺎد ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻨﯿﺪم اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ هﺠﻮم ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎ زﻧﺪان ﺑﺨﺸﯽاز ﺷﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﮐﻪ در دروﻧﺶ دو ردﯾﻒ
ﺳﻠﻮل دور ﺗﺎ دورش در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ هﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯽهﺎ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧﺪان ﺷﺒﯿﻪ زﻧﺪانهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢهﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﺑﻮد .ﺑﻨﺪ ﯾﮏ وﯾﮋه زﻧﺪاﻧﯽهﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻃﺒﻘﻪ هﻤﮑﻒ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﻮلدارهﺎ را ﺟﺎی داده ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ وﯾﮋه زﻧﺪاﻧﯽهﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺪاﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ راهﺮو ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﻪ دور ﺗﺎ دور ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺑﻮد
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﻦ راهﺮوی ﺑﺎرﯾﮏ را ﺑﺎ ﻧﺮدههﺎی آهﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽرﻓﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از اﻓﺘﺎدن زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺮدههﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪان
ﺳﯿﻤﺎی ﯾﮏ ﻗﻔﺲ را ﻣﯽداد .ﺳﻠﻮلهﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ دﯾﻮار داﺷﺘﻨﺪ و دﯾﻮار ﺟﻠﻮ ﯾﯽ از ﯾﮏ ﻧﺮده آهﻨﯿﻦ
درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻘﺶ در را داﺷﺖ.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
هﻤﻪ دﯾﻮارهﺎی ﻧﺮدهای ﺳﻠﻮلهﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زﻧﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﺎز و
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در درون هﺮ ﺳﻠﻮل ﯾﮏ ﺗﺨﺖ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ.
اهﺮوی ﺑﺎرﯾﮏ ﺟﻠﻮی ﺳﻠﻮلهﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را زﯾﺮ ﻧﮕﺎه
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﺬر ﮐﺮدن از ر ِ

ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ هﻤﮑﻒ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .زﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺣﯿﺎط ﺑﺰرگ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻠﯽ
ﮐﻒ اﯾﻦ ﺣﯿﺎط را ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮده
داﺷﺖ ﮐﻪ دو ﻣﯿﺪان ﺑﺴﺘﮑﺘﺒﺎل و واﻟﯿﺒﺎل را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮدِ .

ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ روی دﯾﻮارهﺎ هﻢ ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورم در دو ﮔﻮﺷﻪ دﯾﻮار
ﺑﺮج دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﮔﺬارده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻮاﺧﻮری از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻮد .زﻧﺪان ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺪرن داﺷﺖ .ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﯾﮏ دﯾﻮار ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪای
ﻣﯽﺷﺪ .زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﺻﺤﺒﺖهﺎ هﻤﻪ ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﭘﺎﺳﺒﺎن هﻢ آﻧﺠﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺎت و اﺷﺎرات ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯽهﺎ و
ﻣﻼﻗﺘﯽهﺎ را دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮری زﻧﺪان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽهﺎی ﻋﺎدی ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ آنهﺎ زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .دﯾﮓهﺎی ﻏﺬا
را ﭼﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ زﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آنهﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺪان ﯾﮏ ﻓﻼﺳﮏ ﺑﺰرگ ﭼﺎی داﺷﺖ ﮐﻪ روزی ﺳﻪ ﺑﺎر ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
رﻧﮕﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ دو ﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺮدههﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دﺷﻮار ﻧﺒﻮد وﻟﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ارزﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪن روزﻧﺎﻣﻪهﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﯿﻬﺎن
ﺳﺎلهﺎی  ١٣٢٠ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  ١٣٣٢ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آنهﺎ ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﺷﺎهﺪ روﯾﺪادهﺎی روزاﻧﻪ
ﺳﺎلهﺎی ﻣﻬﻢ و ﭘﺮ آﺷﻮب ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﯽدﯾﺪم .ﮐﺎرهﺎی ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﻨﺪ و ﻓﺮاهﻢ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ
ﮐﺮدن ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺨﺶ ﻏﺬا ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯽهﺎ و ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮوف ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﻮن ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم
ً
ﻣﯽﺷﺪ .اﻓﺮاد ﮐﻤﻮن را ﻋﻤﺪﺗﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﯿﺮو ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن و ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻻﺟﻮردی ،ﺣﯿﺪری و ﻋﺴﮕﺮ اوﻻدی ﺑﯽدﯾﻦهﺎ را ﻧﺠﺲ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ رو هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﻮن
ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ هﻢ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ آنهﺎ را اﺻﺤﺎب ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﻼﻗﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
زﯾﺮا ﮐﻪ آنهﺎ ﻣﻘﺴﻢ ﻏﺬای ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻨﺪ) .آﻗﺎی ﻧﻘﯽ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮏ
روز دﯾﺪه ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﯿﺪری ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدﺷﺎن را در زﯾﺮ ﺷﯿﺮ ﺳﻪ ﺑﺎر آب ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی
ﺑﻠﻨﺪ آرزو ،ﻧﻘﯽ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن(.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯽهﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
زﻧﺪان ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﻢ رﺿﺎ ﺷﻠﺘﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﺶ اﻓﺴﺮ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ
ﺗﺠﺮﺑﻪ هﺠﺪه ﺳﺎل زﻧﺪان را ﺑﻪ هﻤﺮاه دﯾﮕﺮ اﻓﺴﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ داﺷﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎر
آﻣﺪی در ﺗﻨﻈﯿﻢ راﺑﻄﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان و ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎهﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﺒﺎس
و ﺧﻮراک و ﮐﺘﺎب داﺷﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم هﯿﭻ ﺑﺮﺧﻮردی ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
زﻧﺪان ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم روی ﻧﺪاد ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه در زﻧﺪان وﮐﯿﻞآﺑﺎد ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮدم و در
آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻢ .اﺳﺎﻣﯽ هﻤﻪ آنهﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺷﻤﺎری از آنهﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:

هﻮاداران و اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ :ﻣﻬﺪی ﻓﯿﺮوزﯾﺎن ،ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،٣٩ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﺻﺎدق
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻃﺎهﺮزاده ،اﺣﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد ،اﺣﻤﺪ ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﺤﻤﺪ
ِ
ﺻﺎدق ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه اﻋﺪام ﺷﺪ( .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
)ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﺻﺮ
ِ

اﻟﻬﯽ ،ﺳﺘﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﺗﺸﯿﺪ ﮐﻪ او هﻢ ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان ﺑﻪ دﺳﺖ دژﺧﯿﻤﺎن رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎدات درﺑﻨﺪی ،ﺳﺘﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﺸﯿﺪ،

ﺣﺴﻦ راهﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ آﻻد ﭘﻮش ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ،ﻣﺠﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ادﮔﯽ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺎدﻣﻠﻮ ،هﻮﺷﻨﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ )ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺮادرم ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﻢ آزاد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( ،ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ زاده،
ٔ
ﻣﻬﺪی اﺑﺮﯾﺸﻤﭽﯽ ،ﺗﻘﯽ واﺣﺪی ،ﻋﻠﯽ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ،ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی .از ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺰب ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ :ﻋﺒﺎس ﻣﻈﺎهﺮی و ﺣﺴﻦ ﻋﺰﯾﺰی.
ﻣﻔﯿﺪی ،از ﮔﺮوه ِ
٣٩ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدن ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﺎﻧﺰده ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١٣۴۴ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺣﻨﯿﻒ ﻧﮋاد و ﺳﻌﯿﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ .او ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دﺳﮕﯿﺮی ﻣﺴﻮل ﺷﻤﺎری از رهﺒﺮان و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﭽﻮن ﻣﺴﻌﻮد
رﺟﻮی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻣﺨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١٣٣۵٠ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮ دوش داﺷﺖ .دادﮔﺎه او را ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻬﻤﺮاه ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎدق ﻣﺴﺌﻮل
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺪارﮐﺎت ﺑﻮد ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۵٠او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ رهﺒﺮی
ﺳﺎزﻣﺎن در زﻧﺪان ﺳﺮ ﺑﺎز زد وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺎن آﻋﻀﺎ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪ .ﺳﺮ اﻧﺠﺎم وی در ﺳﺎل  ١٣۵١ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از
اﻋﻀﺎ هﻤﭽﻮن ﺣﺴﻦ راهﯽ ,ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﺸﯿﺪ و ﺳﺘﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪای از اﺳﻼم و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و ﭘﺲ از آن آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ او هﻤﭽﻨﺎن در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎ
ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺑﺎ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ وی ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ
زﻧﺪه از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺰاران ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ(.

١٨٦

ﮔﺬر از آﺗﺶ
از اﻓﺴﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده :رﺿﺎ ﺷﻠﺘﻮﮐﯽ ،اﺑﻮ ﺗﺮاب ﺑﺎﻗﺮ زده ،ذواﻟﻘﺪر ،هﺎﺷﻢ ﺑﻨﯽ ﻃﺮﻓﯽ )ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎب
ﻣﻨﺸﺄ هﯿﺎت اﭘﺎرﯾﻦ( .ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺎم ﻧﺮﯾﻤﺎن ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﯽ و رﺣﯿﻢ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻋﺮاﻗﯽ .زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮی هﻢ
ﺑﻨﺎم ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮوزی از ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺴﺮان ﺗﻮده اﺧﺘﻼف داﺷﺖ و ﺳﺮ
ﺳﻔﺮه ﮐﻤﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ.

ً
ﮔﺮوه ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ را اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺳﺘﺎره

ﺳﺮخ ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻧﺎﻣﻬﺎی آنهﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم:
هﺎدی ﻏﺒﺮاﯾﯽ ،رﺿﺎ ﻏﺒﺮاﯾﯽ ،رﺣﯿﻢ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن ،ﻧﻘﯽ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن ،اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻌﺎﻋﯽ ،هﺎدی ﻣﯿﺮ
ﻣﺤﻤﺪی ،وﻟﯽ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮرﯾﮑﺘﺎ ،اﺣﻤﺪ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪی ،ﻋﺒﺎس هﻮﺷﻤﻨﺪ ،رﺿﺎ ﭘﻮرﯾﮑﺘﺎ،
ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺣﻤﺖاﻟﻬﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺳﻮادﮐﻮهﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺠﻔﯽ ،ﺣﺴﻦ ﻣﻮﻻ رﺿﺎﯾﯽ ،ﺟﻬﺎنﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺪاری،
ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮزاﻧﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪﯾﺎن ،رﺷﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،رﺣﯿﻢ اﻧﺼﺎری ،ﺑﯿﮋن ﭼﻬﺮازی ،ﻣﺤﻤﺪ
روﺣﯽﭘﻮر ،زرار زاهﺪﯾﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ .ژورا اﻧﻮرﭼﯿﺎن .ﻣﺤﻤﻮد ﯾﺰدﯾﺎن ،ﺣﺴﯿﻦ هﺎﺷﻤﯽ،
ﻋﻤﺎد رﺿﻮی ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺧﯿﺮ زاده ،ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺎﻧﻊ ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺠﺎری ،ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ ،اﺑﺮاهﯿﻢ ﺧﯿﺮی.
از ﮔﺮوه ﺣﺰب ﻃﻮﻓﺎن :ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻮر ﺳﻌﺎدت) ،آﻣﻮزﮔﺎر ورزش آﻣﻮزش ﮔﺎههﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد(
از ﮔﺮوه آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ :ﻣﺤﻤﺪ دﺳﺖﭘﺮورده از ﮔﺮوهﯽ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ هﻮﭘﯿﻤﺄی "اﻟﻌﺎل "اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻨﻔﺠﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻟﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم اﺳﺪﻟﻠﻪ ﻻﺟﻮردی را ﺑﻪ ﯾﺎد دارم )از
دژﺧﯿﻤﺎن رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮور ﺷﺪ(.
از ﮔﺮوه ﺗﺮور ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺷﺎه ،ﻧﺎم ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی از ﺗﺠﺎر ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان و
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﯿﺪری را ﺑﻪ ﯾﺎد دارم) .رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد  ١۵ﺧﺮداد و ﯾﮑﯽاز ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن رژﯾﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب(.

در اﯾﻦ هﻨﮕﺎم ﯾﺰداﻧﯽ را هﻢ دﯾﺪم .٤٠در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ او را ﺷﺎد ﻣﯽدﯾﺪﻣﺶ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،او از ﺷﮑﺴﺘﺶ اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺎده
ﺑﻮد .از دﯾﺪﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎد ﺷﺪم.
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﯿﻨﯿﺘﯽ ،اﻧﺪﮐﯽ در
در زﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ "ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ" هﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﻮدم و او را ﺑﺎ
ِ

ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﻧﺪهام ﮔﺬاﺷﺘﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ وهﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ وارد ﻧﺸﺪم و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد
٤٠ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﯾﺰداﻧﯽ ﭘﺲ از زﻧﺪان ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ اداﻣﻪ داد و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ او در ﯾﮑﯽاز
ﭘﺎﯾﮕﺎههﺎی ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

١٨٧
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دارم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ ورود "ﺳﯿﻤﯿﻦ" را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻢ .ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدم او
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرم ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در زﻧﺪان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در ٔ
هﻤﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ .در زﻣﺎن
ﺧﻮدش ﺟﺰوه ﭘﺨﺘﻪاﯾﯽ ﺑﻮد و در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ .در
ﭘﯿﻮﻧﺪ آنهﺎ را ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ِ
زﻧﺪان ﮔﺮوه ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ِ
ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻨﻬﻢ در ﻧﻤﺎز آنهﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد و رژﯾﻢ
ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﭽﻪهﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ راهﯽ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻃﺎهﺮزاده
)ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﯿﺮوز ﮔﺮوهﺒﺎن ارﺗﺶ( و ﺳﺘﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪان ﺷﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺪارﻧﺪ .روزی از
ﺑﻬﻤﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻣﺬهﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﯽ؟ ﺑﺮو از ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮﺳﺶهﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺑﮑﻦ.ﭘﺲﺧﻨﺪی زدم و ﮔﻔﺘﻢ:
 ایﻧﺎ ﻗﻼ ﺗﻮ هﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاری!ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ژﺳﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻮﺧﯽﮔﻔﺖ:
 ﺑﺮو ﭘﺪر ﺳﻮﺧﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﺰن!ﯾﮏ روز از ﺳﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﯿﺎﺗﯽ رﻓﺘﻢ و از او هﻤﺎن ﭘﺮﺳﺶ را ﮐﺮدم.
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻓﻼﺳﻔﻪهﺎی ﻗﺪﯾﻢ و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ از ﻣﻸ ﺻﺪرا ﮐﻪ وﺟﻮد
را ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎهﯿﺖ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را داﺷﺖ .ﮐﻮﺷﺶهﺎی
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ او ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻬﺪ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث ﺑﺨﻮاهﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻮ اﯾﻨﺸﺘﻦ را ﻧﻘﺪ و ﯾﺎ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ِ
ِ

ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای رد ﮐﻨﯽ .ﻣﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻢ و ﺑﺎ ﺳﭙﺎس او را ﺗﺮک ﮐﺮدم .وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد رﺳﯿﺪم ﮐﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن دﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ هﯿﭻ ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﺪارد.
ﯾﮑﯽاز روﯾﺪادهﺎی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﯾﻦ دوره از زﻧﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺮﮔﺰاری آﯾﯿﻦ ﺳﯽ ﺗﯿﺮ در زﻧﺪان ﺑﻮد.

٤١

٤١در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ١٣٣١ﻣﺼﺪق ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رد درﺧﻮاﺳﺘﺶ از ﺷﺎه ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺴﺖ وزارت ﺟﻨﮓ ,از ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮی اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد و ﺷﺎه ﻗﻮام اﺳﻠﺘﻨﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﻣﺮدم ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ در روز ﺳﯽﺗﯿﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺷﺎه ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ دوﺑﺎره ﻣﺼﺪق را ﺑﺎ دادن ﭘﺴﺖ وزارت ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
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ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن روز ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﯾﮑﯽاز ﺳﻠﻮلهﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﮔﺰار ﺷﺪ .دو ﺗﻦ از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم )ر.غ( از ﭘﯿﺮوان ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﻓﺪای ﺧﻠﻖ و ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
دﺳﺘﮕﯿﺮی در آﻟﻤﺎن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای هﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .هﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎه ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮدی
در روز ﺳﯽ ﺗﯿﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺧﻮاهﺎن
ِ
اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺳﯽ ﺗﯿﺮ روز ﺧﺮوش ﻣﺮدم ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ در

ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ رﻓﯿﻖ )ر .غ( در روز ﺳﯽ ﺗﯿﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان هﻢ در راهاﻧﺪازی
ﺷﻮرش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎه ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آﯾﯿﻦ ،دو ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی از
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ و رﺿﺎ ﺷﻠﺘﻮ ﮐﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺴﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ آﻗﺎی )ر.غ( ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه رﺿﺎ
ﺷﻠﺘﻮﮐﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺗﻮده هﺴﺘﻢ ،ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن روز ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﭘﺎﺳﺦ رﻓﯿﻖ
)ر.غ( اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن دوران ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰب دارای ﺑﯿﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در آن روز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮده ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻧﮑﺮده،
اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺧﻨﺪه آور وﻟﯽ در ژرﻓﺎ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖهﺎی ذهﻨﯿﻤﺎن را ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدهﯿﻢ.
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آزادی
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روزهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣۵٢ﻣﻦ ﭘﺲ از ﯾﮑﺴﺎل از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪم .هﻨﮕﺎم
آزادی ،ﺳﺎواک هﻤﻪ ﻟﺒﺎسهﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮادرم ﺑﺮاﯾﻢ آورده ﺑﻮد از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪم.
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم ﮐﻪ ﺟﺰوهای ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻧﯿﺎوردم وﮔﺮﻧﻪ دوﺑﺎره ﻣﺮا ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﻢ .ﭘﺲ از دﯾﺪ و
ﺑﺎزدﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯽ آﺳﺎﯾﺶ ﮐﺮدن آﻏﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﻧﺪان آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺑﻮدم ﮐﺮدم .ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻓﯿﻖ ﺑﻬﻤﻦ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ .هﻤﻪ را ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ از ﺣﺎﻓﻈﻪام ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ آوردم .ﺳﭙﺲ آنهﺎ را ﺑﻪ هﻤﺮاه دﯾﮕﺮ آﻣﻮﺧﺘﻪهﺎ
و ﺗﺠﺎرب ﺑﭽﻪهﺎی زﻧﺪان در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ و در ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪهﻢ.
ﭘﺲ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ هﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺎل ﺳﺎواک از ﺳﻮی ﻣﻦ آﺳﻮده ﮔﺮدد ،در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺷﯿﺮﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﻮﭼﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم .روزهﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎواک رﻓﺘﺎر و رﻓﺖ و آﻣﺪ هﺎی ﻣﺮا زﯾﺮ
ﭼﺸﻢ داﺷﺖ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﯿﺮﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﻮﭼﺎن هﻢ ﺧﻮدش ﺳﺎواﮐﯽ ﺑﻮد ﺧﯿﺎﻟﺸﺎن آﺳﻮده
ﺷﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪام و ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎری ﻧﺪارم .از
روﯾﺪادهﺎی ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ اﯾﻦ زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روزی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻼهﺪوز ﻣﯽﺧﻮاهﺪ
ﻧﺨﺴﺖ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن هﻤﮑﻼﺳﯽ ﺑﻮدم .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ در دوره دﺑﺴﺘﺎن و ﺳﯿﮑﻞ
ِ

اوﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه اﻓﺴﺮی رﻓﺖ .و ﺳﭙﺲ وارد ﮔﺎرد ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﯾﻦ

دﯾﺪار دوﺳﺘﯽ ارﺗﺸﯽ از
ﯾﮏ ﮔﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ( .ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﺎزﮔﯽاز زﻧﺪان در آﻣﺪه ﺑﻮدم ِ
ً
ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺳﺎلهﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺳﺶآﻣﯿﺰ ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﺮس ﺳﺎواک ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﯾﺪن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻤﯽرﻓﺖ .ﺷﺐ ﺑﻪ ٔ
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﯾﻮﺳﻒ رﻓﺘﻢ .او ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در آن ﻧﺸﺴﺖ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺮ
ﺗﺎﻧﮏ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﮑﺎن زرهﯽ اﺳﺖ و اﻓﺰود ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺸﻮد و دوﺳﺖ دارد ﮐﻤﯽ از
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ را ﺑﺸﻨﻮد .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺑﻨﮕﺮم و ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻢ
ﭼﯿﺰی ورای آﻧﭽﻪ ﺳﺎواک ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﮕﻮﯾﻢ .اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ" از اﻃﺎق
دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﻮﺳﻒ هﻤﺴﺮش را ﮐﻪ آن ﺳﻮی ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻣﺶ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .هﻤﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻟﻬﺠﻪ ﻏﻠﯿﻆ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ داﺷﺖ و زﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻣﻦ ﭼﻬﺮه او را ﻧﺪﯾﺪمّ ،
ﺣﺲ ﮐﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺬهﺒﯽ
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اﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮ اﺳﺖ
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ و
ﭼﻬﺮهاش دﯾﺪه ﺷﻮد .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ از راز ﺑﻮد .ﺑﺎ ورود هﻤﺴﺮش ﺑﻪ
ِ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻧﺶ ّ
ﺟﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ رﺳﯿﺪ هﺮ دو دارﯾﻢ ﭘﺮوا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آن ﺷﺐ ﺳﺨﻦ
ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ در ﻧﮕﺬﺷﺖ و ﻗﺮار ﺷﺪ دوﺑﺎره هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ هﺮﮔﺰ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ.
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دﯾﺪار ﺑﺎ ﺳﯿﻤﯿﻦ
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاهﺮم "ﻣﺮال" ﺧﺒﺮدار ﺷﺪم ﮐﻪ " ﺳﯿﻤﯿﻦ " هﻨﻮز در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ و هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎدﯾﺴﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﯽرﻓﺘﻢ.
ﺑﻪ هﻤﯿﻦ هﺪف ﺑﺮای ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﺳﺎﻧﺪم .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد و هﻮا رو ﺑﻪ
ﺑﻬﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .از ﻣﺮال ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎس ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻗﺮار ﺳﺎزد .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ او
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﻋﺎدی دارد .ﺳﯿﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎم داده ﺑﻮد:
 ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﺪ.اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ او از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﺟﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺮا
ﺑﺨﻮاهﺪ ﺑﺪاﻧﺪ و از زﺑﺎن ﺧﻮدم ﺑﺸﻨﻮد.
ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ زدم.
 ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ زﻧﺪان ﺑﻮدم.ﺑﯽ هﯿﭻ اﺣﺴﺎﺳﯽ:
آره از ﻣﺮال ﺷﻨﯿﺪم.ﺑﻌﺪ ﺳﮑﻮت ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد .ﺣﺎل
و روزم را ﺟﻮﯾﺎ ﻧﺸﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﻔﺘﻢ:
 ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ. ﭼﺮا؟ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺨﻮای ﺑﮕﯽ؟ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی داری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪی؟آره ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮری ﺑﯿﻨﻤﺖ.ﺑﺎﺷﻪ ،دم ﭘﺎرک ﺳﺎﻋﯽ هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ.ﺧﻮﺑﻪ .ﭘﺲ ،ﺗﺎ ﻓﺮدا.ده دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر دم در ﭘﺎرک ﺳﺎﻋﯽ ﺑﻮدم .او ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .روی ﻧﯿﻤﮑﺖ
ﭼﻮﺑﯽ ﺟﻠﻮی ﭘﺎرک ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺮاهﻦ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ .ﺟﺜﻪ
ً
ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد وﺷﺪﯾﺪا ﻻﻏﺮ .ﭼﻬﺮهاش ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮزنهﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺧﺴﺘﮕﯽ و
ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ در ﭼﻬﺮهاش ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد .هﯿﺠﺎن زده و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪﺳﻮﯾﺶ رﻓﺘﻢ و ﺳﻼم ﮐﺮدم .از
ﺟﺎ ﺑﺮ ﻧﻪﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟﻮاب ﺳﻼم را داد .روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ .و ﺣﺎﻟﺶ را ﭘﺮﺳﯿﺪم.
 ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ.١٩٢
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 ﺑﭽﻪهﺎ ﭼﻄﻮرﻧﺪ؟ هﻤﻪ ﺧﻮباﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه. ﭼﻪ ﺧﻮب .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﭽﻪهﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﯿﻨﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﻢ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﮕﯽ.
ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،و زﻧﺪان را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﮔﻮﮐﺮدم .در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزدم ﺑﻪ رو
ﺑﺮو ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﻃﻮری ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻧﻪهﺎ و ﭘﺸﺘﺶ را ﻣﯽدﯾﺪم .از ﻧﯿﻤﺮخ ،ﺣﺲ و
ﺣﺎﻟﺶ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪم .ﭘﺮﺳﺸﯽ هﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ زﻧﺪان وﮐﯿﻞآﺑﺎد رﺳﺎﻧﺪم .ﮔﻔﺘﻢ:
 در زﻧﺪان ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﭽﻪهﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﺎدرهﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .ﺑﭽﻪهﺎ ﺳﻼم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪو ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺖهﺎ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺧﻮدﺷﺎن را از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻣﻦ در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪم ﺟﺰوه اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﮓ
ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻃﺒﻖ ﻧﻌﻞ ﺑﻪ ﻧﻌﻞ ﮔﻔﺘﻪهﺎی ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وزﻧﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﭽﺮﺑﺪ .آﻣﻮزش
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﻋﻀﺎ و ﺧﻮدﺳﺎزی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ
را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﻬﻮده ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽداد و ﻧﻪ ﺑﻪ هﯿﭻ ﮐﺪام از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪم واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺰوه را
ﮐﻪ ﺧﻮب ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﯾﺎ در ﮐﯿﻔﺶ ﺑﮕﺬارم .اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺖ و ﻧﮕﻔﺖ ﺟﺰوه را ﺑﺪه.
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯽزﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺣﺮفهﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮو ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬار .ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮔﻔﺘﮕﻮ
را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻢ .راه ﻧﻤﯽداد .ﮔﻔﺘﻪهﺎش ﮔﺎه ﻧﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺣﺎﺿﺮ ﻏﺎﯾﺐ .در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻪ ﻏﻠﯿﻈﯽ دور ﻣﻐﺰش را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد.
ِ

ﭘﺮﺳﺶهﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﯽ؟ ﭼﯽ؟ ﮐﺠﺎ؟ ﮔﯿﺠﯽ و ﻣﻨﮕﯿﺶ ﮐﻢﮐﻢ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻦ

ﭘﺪﯾﺪ آورد .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ،ﺳﯿﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﻣﺮده اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﺸﺘﻪام .از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺑﺪرود ﮔﻮﯾﻢ .اﻣﺎ در ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪم .ﭘﺎی رﻓﺘﻦ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﭘﺲ از ﻟﺨﺘﯽ او هﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺷﮑﻤﺶ ﺑﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮن در ﻣﻐﺰم دوﯾﺪ .ﺑﺎردار ﺑﻮد .ﺗﮑﺎن
دهﻨﺪه ﺑﻮد .ﺗﮑﺎن ﺧﻮردم .ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر را در ﺟﺴﻢ او ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﯾﮑﯽ از هﻤﺎنهﺎ؟ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،اﻧﺴﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﯿﺘﻞ؟ ﺟﺰ او ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪارﻣﺎن
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اﻓﺘﺎدم .ﺣﺎﻻ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ داﺷﺖ .ﭼﺮا از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺮهﯿﺰ داﺷﺖ .ﭼﺮا ﺷﺘﺎب
داﺷﺖ ﮐﻪ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از هﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻮد و
ﺗﺎزه ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ .واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ هﺸﯿﺎرم ﮐﺮد .ﺑﻪ هﻮﺷﯿﺎری رﺳﯿﺪم .ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮔﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدارم و ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ راه ﭘﯿﻤﻮدم .ﺳﯿﻤﯿﻦ را ﻧﺪﯾﺪم .ﻧﺒﻮد .ﺳﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم ﻋﮑﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ و ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺎ
ﮔﺎمهﺎﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪ و ﻟﺮزان .اﻣﺎ ،ﭼﺮا او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ ﻣﺮدههﺎی ﺑﯽﺟﺎن و ﺑﯽروح.
اﻧﮕﺎر ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻣﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺪم او ﻧﺒﻮد .ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ اﺣﺴﺎس داﺷﺖ و ﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ .آن
ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻣﺮده ﺑﻮد .ﻧﻪ راﺳﺘﺶ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﺪ و ﻧﺎ ﺧﻮش آﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ
داد .اﺣﺴﺎس ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن روی آورده ﺑﻮدم اﮐﻨﻮن
ً
ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدهام .ﮐﺸﺘﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎن آدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ را ﺧﻔﻪ ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﺮﯾﺰی ﺗﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﺷﻮی .ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از آدمهﺎ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن
روح و رواﻧﺸﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ .ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ هﻤﻪ وﺟﻮدم را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻮد .ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدم،
هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ او ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .هﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺗﺴﺨﯿﺮ ّ
ﺗﻮهﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن و
ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮنﻣﺎن .ﭼﻨﺪوﭼﻮن ﻣﺒﺎرزه را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﻃﺮحهﺎی ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽرﯾﺨﺘﯿﻢ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ
هﻢ ﻣﯽﭼﯿﺪﯾﻢ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎرﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ،ﮐﺜﯿﻒ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای هﻢ ﻣﯽرﯾﺨﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮای
ُ
هﻮسهﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖﮐﺸﯽ و رﻓﯿﻖﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .در ﯾﮏ ﮐﻼم اﻧﺴﺎنهﺎ را ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه رو آوردﯾﻢ ،و ﺣﺎﻻ ﺧﻮد ﻧﺎ زﯾﺒﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ،ﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮن هﻢ را ﻣﯽرﯾﺨﯿﺘﻢ .اﮐﻨﻮن دﺳﺖهﺎﯾﻢ را
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽدﯾﺪم و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺖهﺎ و ﺻﻮرت ﺑﯽﺧﻮن ﺳﯿﻤﯿﻦ دﺳﺘﺨﻮش ﺷﺮم و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪم.
ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﻮدم .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ او را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ.
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ﭘﺮواز ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه
اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣۵٣ﺑﻮد ،زﻣﺴﺘﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ آﺳﻤﺎن از اﺑﺮهﺎی ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .هﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﺗﺎ ﺷﺐ هﻨﮕﺎم در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﺑﯽ هﺪف ﮔﺎم ﻣﯽزدم .ﺑﺎ ﺧﻮدم
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻮدن در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﺷﺎﯾﺪ آدمهﺎﯾﺶ ﻓﺮق دارﻧﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی در
درون اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻟﻌﻨﺘﯽ هﺴﺖ ﮐﻪ هﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻢ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮم ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺮا ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﻮم درون ﺗﺸﮑﯿﻼت زاده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺗﻮان
ﮔﻨﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﺷﺎﻧﺘﺎژ و دﻏﻞ ﺑﺎزی ﻣﯽآﻣﺪ.
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﻪ هﯿﭻ وﺟﻪ ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻮی ِ

ﻣﻦ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﭼﻬﺮه ﻟﻤﭙﻨﯿﺴﻢ را در ﺑﺨﺶ رهﺒﺮی ﻣﯽدﯾﺪم .اﺣﺴﺎس ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﺖ.

ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ای ﮐﺎش هﺮﮔﺰ "ﺳﯿﻤﯿﻦ" را ﻧﻤﯽدﯾﺪم و ای ﮐﺎش هﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪ
ﻋﺎﻃﻔﻪاش ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮدم و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ او ﻧﻤﯽﺷﺪم و ﺑﻪ او هﻤﭽﻨﺎن ﻧﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز هﻢ
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻢ او را در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ آﺗﺶ هﻮﻟﻨﺎک ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺧﻮدم هﻢ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭼﺮخهﺎی اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﮐﻪ در درون ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ؛ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶهﺎﯾﻢ
در راﺳﺘﺎی رهﺎﯾﯽ او از اﯾﻦ ﮔﻮدال ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﯾﺮاﻧﮕﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ رﺳﯿﺪ .ﭼﻪ آرزوهﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻢ و هﻢ اﯾﻨﮏ ﭼﻪ ﺧﺴﺮانهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺎم آور ﺑﻬﺮوزی
اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﮐﻨﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز از ﻣﺤﺘﻮای آﻏﺎزﯾﻨﺶ دور ﻣﯽﺷﺪ و
رو ﺑﻪ ﭘﻮﭼﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﻦ ﺻﺪای ﻧﺎﻗﻮس ﭘﻮﭼﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺸﻨﻮم .ﭘﺲ از آن روز ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪﺗﺮ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪام ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮐﺎرهﺎی روزاﻧﻪ را ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم.
ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻢ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﯽﺷﺪم .ﭼﻨﺪی ﮐﻮﺷﯿﺪم ﺗﺎ ﺧﻮدم را ﺑﺎ دﯾﺪار
دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽام را ﭘﺮ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﺎﻋﺖهﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﺑﯽ هﺪف
ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزدم .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ازﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم »ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﭘﺲ آن هﻤﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و
ﭘﺎک ﭼﻪ ﺷﺪ ،هﻤﻪاش ﺣﺮف ﺑﻮد؟ ﯾﺎوه ﺑﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ؟
هﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آدمهﺎ را ﺑﺮای ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽهﺎی ﺷﺨﺼﯽ و اﻣﯿﺎل و هﻮس ِ
ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ!؟« اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﻤﯿﻦ .ﻣﺮﺗﺐ از
ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد؟ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﺳﺖ از ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻧﻤﯽداﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ و اﻧﺴﺎنهﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺎم در راه ﻣﺒﺎرزه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم.
ﻣﻦ ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﺑﻮدم ﺗﺎ راﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﮋی ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ ،ﺗﺎ ﺑﯿﺪاد را ﺑﺮدارم و داد را ﺑﯿﺎورم ،اﯾﻨﮏ
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ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﺧﻮد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪهام و هﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت روان ﻣﺮا آزار ﻣﯽداد.
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را هﻤﭽﻮ آدمﮐﺸﯽ ﻣﯽدﯾﺪم .اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽدﯾﺪم ﺑﺎ دﻧﯿﺎی آدﻣﮑﺸﺎن
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪام ،از ﺗﺮﻓﻨﺪهﺎ و ﻧﯿﺮﻧﮓهﺎ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآوردم .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را هﻤﭽﻮ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽدﯾﺪم ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰاش را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﺼﺎره هﺴﺘﯽاش را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻔﺎﻟﻪاش ﺑﺮ ﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻤﻢ را ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ و در ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﻣﯽدﯾﺪم
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ .ﻗﻠﺒﻢ ،روﺣﻢ ،وﺟﻮدم ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﺑﻬﺮوزی ﻣﺮدم ،آزادی و داد ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ
را هﻢ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ ،روﺣﻢ ،ﺻﺪاﻗﺘﻢ و اﻋﻤﺎل و آرزوهﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻢ را از درﯾﭽﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادر ،ﺑﺮادر اﺳﺖ و رﻓﯿﻖ ،رﻓﯿﻖ و دوﺳﺖ ،دوﺳﺖ .و
آﻧﮑﻪ ﺣﺮﻣﺖ دوﺳﺘﯽ را ﭘﺎس ﻧﻤﯽدارد و ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻠﺸﺘﯽهﺎ،
دورو ﯾﯽهﺎ ،ﻧﺎراﺳﺘﯽهﺎ را ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ؟ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭘﻠﺸﺘﯽهﺎ دﺷﻮار ﻧﺒﻮد .ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭘﻠﺸﺘﯽ دوﺳﺖ ﺑﻮد
ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺎرج ﺑﻮد .هﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺣﻮال ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ،دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ،آخ آن دو
ﮔﺎﻧﮕﯽ ﭼﻮن ﺧﻮره روﺣﻢ را از درون ﻣﯽﺧﻮرد .هﻢ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻮدم هﻢ ﻣﻘﺘﻮل .هﻢ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺻﺤﻨﻪ هﻢ
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ،هﻢ دوﺳﺖ و هﻢ دﺷﻤﻦ در ﯾﮏ زﻣﺎن .ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﯿﺮوی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدم اﻣﺎ از دﺳﺘﻢ
ﺧﻮن ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ .ﻋﻘﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻟﻢ در ﺟﺪﻟﯽ داﺋﻢ ﻣﯽﻓﺮﺳﻮد .دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم .ﺑﯿﺶ
از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ دروﻧﯽ را ﺗﺎب آورم .ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع رهﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد .داﺋﻢ
ُ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ آب دهﺎﻧﻢ را ﺗﻒ ﮐﻨﻢ .ﺗﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﺮ ﻧﯿﺮﻧﮓ .اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ داﺷﺘﻢ .ﮔﻮ ﯾﯽ
هﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺒﻮد .ﭼﯿﺰی ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﻪام ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮا ﻟﻪ و ﻟﻮرده ﮐﺮده ﺑﻮد.
هﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ذهﻨﻢ ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﻐﺸﻮش ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺧﻮب را ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ از ﺑﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدادم .از
ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم درﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ از ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺳﺖ اﺳﺖ و آن
ﯾﮑﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ؟ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽام را ﺑﺎرهﺎ و ﺑﺎرهﺎ ﻣﺮور ﮐﺮدم .دﻟﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺳﻮﺧﺖ .اﻓﮑﺎرم از
ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪای ﮐﻪ روی آن ﺷﻼق ﻣﯽﺧﻮردم و درد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم و ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ
رﻓﺎﻗﺖهﺎ را ﭘﺎس دارم ﺑﻪ روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺘﻞ و ﺳﯿﻤﯿﻦ در آن ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﺎز ﻓﺮو
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ رو ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽرﻓﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﺴﺎنهﺎ ،آرﻣﺎنهﺎ و هﻤﻪ رو ﺑﻪ ﻣﺮگ
داﺷﺘﻨﺪ .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ رو ﺑﻪ ﺗﺒﺎهﯽ ﻣﯽرﻓﺖ .زﯾﺒﺎﯾﯽهﺎ ﻣﺮده و ﺳﯿﺎهﯽهﺎ ﺑﺮ هﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
درﯾﻐﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ درد دل ﮐﻨﻢ .ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در دروﻧﻢ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﻢ .هﻤﭽﻮن
زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ ﺑﯽرﺣﻢ از درد و اﻧﺪوهﻢ ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ آنهﺎ اﺟﺎزه
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ﻓﺮار دهﻢ .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﺗﻨﻢ ﺗﺎب آﺷﻮب دروﻧﻢ را ﻧﺪارد .ﮔﯿﺞ و ﮔﻨﮓ ﺑﻪ دور
ﺧﻮدم ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪم .ﺷﻬﺮ در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ دودی ﻣﯽﻧﻤﻮد .آدمهﺎ ﻣﺮدههﺎی ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﮔﻮرهﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞهﺎ ﭼﻮن ﺟﻨﺎزه ﮐﺶهﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزههﺎ را ﺳﻮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻮی ﮔﻨﺪاﺑﯽ از ﺷﻬﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻣﻢ را ﻣﯽآزرد .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﻢ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم .از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺑﺮوم .از اﯾﻦ ﺗﻬﺮان
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه دور ﺷﻮم .اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﺮادرم را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﯽهﺪف از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون زدم و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎزﻧﺪران
ِ
راﻧﺪم .ﮐﺠﺎ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم .از ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم اﮔﺮ
ﺑﻤﺎﻧﻢ ﻗﻠﺒﻢ هﻢ ﺧﻮاهﺪ اﯾﺴﺘﺎد ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ هﻢ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ .ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﺑﺎ ﺷﺘﺎب راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮاﻧﻢ و از ﺣﺎل دور ﺷﻮم .از "اﮐﻨﻮن" ﺑﯿﺰار ﺑﻮدم .ﺷﺎﯾﺪ آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .آه ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺧﻮب ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﻮدم .هﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ راﻧﺪم .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻢ .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽدﯾﺪم
وﻟﯽ ﻣﻐﺰم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽدﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ درک ﮐﻨﺪ .اﻧﮕﺎر دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻮرﻣﻐﺰی
ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻐﺰم دور ﻣﯽزدﻧﺪ و هﺴﺘﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آنهﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آن ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺟﻠﻮی ﺳﻘﻮط ﺑﺰرگ را ﺑﮕﯿﺮم.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻮل ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻧﺴﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ اﯾﻦ ﺳﻘﻮط دردﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺧﻮدم هﻢ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻢ .ﺗﺎ
ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻢ و ﺷﺐ را در ﮐﺠﺎ ﻣﺎ ﻧﺪم هﯿﭻ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارم ..اﻣﺎ راه ﺑﺮﮔﺸﺖ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ هﻮا
اﺑﺮی ﺑﻮد و ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﭘﺸﺖ آنهﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎ از ﮐﻨﺎرم ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و
اﺗﻮﺑﻮسهﺎ در ﺳﺮﺑﺎﻻﺋﯽهﺎ زوزه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺟﺎده ﺑﺴﺎن ﻣﺎری ﺑﻪ دور ﮐﻤﺮ ﮐﻮه "هﺮاز" ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮد
و ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ .دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﺎده هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮوم .دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ دور دﺳﺖهﺎ ﺑﺮوم ،ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ رؤ ﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ دور از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﺮ از ﻧﯿﺮﻧﮓ و رﯾﺎ .ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮوم ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از زﻣﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺒﺮد .ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ اﯾﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﮔﻠﻮﯾﻢ را رهﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦ هﻤﭽﻨﺎن
ﺳﺮﺑﺎﻻﺋﯽ ﺟﺎده را ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﻢ .ﯾﺎدم اﻓﺘﺎد ﮐﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪام ،ﺗﺮاﻧﻪ
"ﭘﺮﻧﺪه" از "ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻏﺎﻧﻢ" را در داﺷﺒﻮرد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪام .ﻣﺎﺷﯿﻦ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﭘﯿﭻ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻢ .ﭘﯿﺎده ﺷﺪم .هﻮای ﺧﻨﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهام ﻣﯽﺧﻮرد و ﺣﺲ زﻧﺪﮔﯽ را در ﻣﻦ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﺮد .در
ﻟﺐ ﭘﺮﺗﮕﺎه اﯾﺴﺘﺎدم .رودی ﮐﻮﭼﮏ در ﭘﺎﺋﯿﻦ دره روان ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی دور از دﯾﺪرس ﻣﻦ ﻣﯽرﻓﺖ.
ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﯾﻢ هﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی آﺑﺴﺘﺮه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد .از دور ﺷﺒﺢ درﺧﺘﺎن را ﻣﯽدﯾﺪم و ﺳﺒﺰﯾﻨﮕﯽ
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ﺷﺎداب ﺑﺮگهﺎی ﺟﻮاﻧﺸﺎن را .ﮐﻢﮐﻢ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن اﺟﺴﺎم ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .درﺧﺘﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدﻧﺪ.
ِ

ﺗﻨﻬﺎرﻧﮓهﺎ را ﻣﯽدﯾﺪم .ﻓﻘﻂ رﻧﮓ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﭘﺮ از اﺣﺴﺎس ،ﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻦ ﺟﺎن و ﻧﯿﺮو

ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .هﻤﺰﻣﺎن ،ﻣﺰهی ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم .ﭘﺮﻧﺪهای ﻣﺮﻣﻮز هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در درون
ﻣﻦ رﺧﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوی ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺒﻮدن را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﺮگ ،ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺎﺑﮑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ آن ﻣﯽﺷﻮد آﻧﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ .ﭘﺮﻧﺪهای ﺳﺨﺖ ﭘﺮواز ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﯿﻨﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ و
در ﯾﮏ آن ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺶ ﺑﯿﺎوری .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻨﮏ آن ﭘﺮﻧﺪه ﭼﺎﺑﮏ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﻣﺶ .ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺶ آوردم .ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻣﺎن را از دﺳﺖ داد .ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﺑﺎ
ﺟﺎده ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺎج ﮐﻮه دور ﮔﺮﻓﺘﻢ .آوازهﺧﻮان هﻢ ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮ ﮐﺮد:
•

ﺗﻮی ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﺧﯿﺲ ﮐﺒﻮد

•

ﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪه آﺷﯿﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد

•

ﺧﻮن داغ ﻋﺸﻖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻮ ﭘﺮش

•

ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺰرگ ﺧﻮرﺷﯿﺪ رو ﺳﺮش

آواز آوازﺧﻮان ﺧﻮد را
ﻣﻮزﯾﮏ ،ﺟﺎده ،اﺑﺮ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﮐﻮه ،ﻣﺮا ﺟﺎدو ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﻃﻨﯿﻦ ِ
ﮔﻢ ﮐﻨﻢ .ﺻﺪای ﻣﻮزﯾﮏ را زﯾﺎدﺗﺮ ﮐﺮدم ،ﺻﺪا اوج ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺖ .اﻧﮕﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ

ﻓﺮﯾﺎد را هﻢ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،ﻧﻪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم.
ﮐﻮه و دﺷﺖ ﺣﺘﯽ آﺳﻤﺎنهﺎ ِ
ٔ
ﻗﺼﻪ زﻧﺪﮔﯽام را ﺑﺮای ﮐﻮه ،ﺑﺮای دﺷﺖ ،ﺑﺮای آﺳﻤﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ آنهﺎ هﻢ اﯾﻦ
ﻗﺼﻪ درد را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ:
ِ
• ﺗﻮی هﻮای آﻓﺘﺎﺑﯽ روی درﺧﺘﺎ ﻣﯽﭘﺮﯾﺪ
•

ﺗﻨﺸﻮ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ روﺷﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ

•

ﺗﺎ ﯾﻪ روزی اﺑﺮای ﺳﻨﮕﯿﻦ اوﻣﺪن

•

دﻧﯿﺎی ﻗﺸﻨﮕﺸﻮ ﺑﻪ هﻢ زدن

او هﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﺮ ﺗﺎرهﺎی وﺟﻮدم زﺧﻤﻪ ﻣﯽزد .ﻣﺴﺖ و ﻣﺴﺤﻮر ﺑﻮدم .ﻧﮕﺎهﻢ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﯿﺶ رو ﺑﻮد و ﺑﻪ اﺑﺮهﺎ .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ هﻤﭽﻮن اﺳﺐ ﺧﺴﺘﻪای ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﻧﻔﺲ زﻧﺎن راه
ﻣﯽﺳﭙﺮد.

١٩٨

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﭘﺎ را ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮ روی ﭘﺪال ﮔﺎز ﻣﯽ ﻓﺸﺮدم .هﺮاس داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدم .ﺷﺘﺎب داﺷﺘﻢ،
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰﮔﺎه ﺑﺮﺳﻢ .ﺧﻮن ﮔﺮﯾﻪی ﺑﺎران از ﮔﻮﻧﻪهﺎی ﺳﯿﻠﯽ ﺧﺮدهی اﺑﺮهﺎ ﺑﺮ
روی ﮐﻮه آرام آرام ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ هﻤﭽﻨﺎن در ﭘﺸﺖ اﺑﺮهﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
•

هﺮﭼﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد آﺳﻤﻮن آﺑﯽ ﻧﺸﺪ

•

اﺑﺮا ﻣﻮﻧﺪن ،هﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﺸﺪ

•

ﺑﺴﮑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﻮ ﺗﻮ زﻧﺪون ﺳﺮد اﺑﺮا دﯾﺪ”

وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺮواز در آورد و ﮔﻔﺖ:
•

ﯾﻪ دﻓﻌﻪ دﯾﻮوﻧﻪ ﺷﺪ

•

از ﺗﻮی ﺟﻨﮕﻞ ﭘﺮ ﮐﺶ-----------------ی----------------------
----د ..........

ﻧﭙﯿﭽﯿﺪم ،دﯾﮕﺮ ﻧﭙﯿﭽﯿﺪم .ﺑﻪ هﻤﺮاه ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺮواز ﮐﺮدم .دﯾﮕﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻤﯽ ﻧﺒﻮد .راه ﻧﺒﻮد .ﮐﻮه ﻧﺒﻮد.
دﺷﺖ ﻧﺒﻮد .ﭘﺮواز ﺑﻮد و آواز .در درون اﺑﺮهﺎ ﻏﻠﺖ ﻣﯽزدم ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ را ﺣﺲ
ﻧﻤﯽﮐﺮدم .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻏﻠﺖهﺎ ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .زﯾﺎدﺗﺮ و زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﻬﻠﻮ ﻏﻠﺖ زدم .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ
در ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ،در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و روﺷﻨﺎی ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﺎدرم را زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ
دﯾﺪم.
 ﻣﺎدر ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ ﺧﯿﻠﯽ زﺟﺮت دادم .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ.ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ آﻣﺪ .هﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد .ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮدهام .وﻟﯽ ﺷﮕﻔﺘﺎ
هﻨﻮز ﺣﺲ داﺷﺘﻢ .ﻣﺮده اﻣﺎ ﻣﻐﺰم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎنهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﺮاﯾﻢ
در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآوردم .ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽدﯾﺪم .راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ
زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ .ﻣﺎدرم زار ﻣﯽزد و ﺷﯿﻮن ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدهام.
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ؟ ﭼﺮا ﭼﺮاﻏﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا هﻤﻪ
ﺟﺎ ﺳﮑﻮت اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﻗﺪر اﯾﻨﺠﺎ آرام اﺳﺖ! ﭘﺲ ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻐﺰم آﻣﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮرم را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻓﺸﺎر آوردم ﺗﺎ ﮔﻮرم را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .روﺷﻨﺎﺋﯽ
آﻣﺪ .ﻧﮕﺎهﻢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن اﻓﺘﺎد .ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶهﺎی درون ﻣﺎﺷﯿﻦ را دﯾﺪم .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻪ دره ﺳﻘﻮط ﮐﺮده
ً
ﺑﻮد .واروﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﺮخهﺎﯾﺶ رو ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻮد .ﺑﺮ روی ﮐﻒ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم .ﺣﺘﻤﺎ هﻤﻪ
ﺟﺎی ﺑﺪﻧﻢ ﺧﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮردم وﻟﯽ هﯿﭻ دﺷﻮاری ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺗﮑﺎن
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ً
ﻣﯽﺧﻮردم! ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺘﻤﺎ دﺳﺖهﺎﯾﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﮐﺮدم .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد! ﺑﻌﺪ ﺗﮑﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد دادم و از ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺟﺴﺘﻢ .درﻧﮕﯽ ﮐﺮدم
و ﺧﻮدم را دوﺑﺎره وارﺳﯽ ﮐﺮدم .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻮد .ﺳﺮم ﮐﻤﯽ ﮔﯿﺞ ﻣﯽرﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﻪزودی آن
ﺑﺎﻻی ﮐﻮه،
هﻢ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .ﺻﺪاهﺎﺋﯽ از دور ﺑﮕﻮﺷﻢ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .در دور دﺳﺖهﺎِ ،

در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ،ﺻﻒ درازی از آدمهﺎ را دﯾﺪم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮرﭼﻪ ﮐﻨﺎر اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎﭘﯽ
ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ:
 ﺳﺎﻟﻤﯽ؟ زﻧﺪهای؟ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؟ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﻪای هﻢ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ؟ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی هﻢ هﺴﺖ؟ﻣﻦ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ آنهﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻢ.
 ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﮑﺎن دادم. ﻧﻪ ،ﺧﻮدم ﺗﻨﻬﺎ هﺴﺘﻢ.ﺷﮕﻔﺖ آور ﺑﻮد! هﻤﻪ ﺟﺎی ﮐﻮه از ﺳﻨﮓ ﺑﻮد اﻣﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ درﺳﺖ در داﻣﻨﻪی ﮐﻮه ﻓﺮود آﻣﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﺷﻦ ﻧﺮم ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮف زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ هﻨﻮز ﺑﺮ ﮐﻒ دره ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﺮ روی
ﺑﺎﻟﺸﺘﮑﯽ از ﺑﺮف ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻟﻤﯿﺪه ﺑﻮد و ﭼﺮخهﺎ ﺑﺮ هﻮا .ﺳﺎک دﺳﺘﯽام ﺑﻪ ﮐﻨﺎری اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .آﻧﺮا از
زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و زﯾﭙﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮدم .ﺟﺰوهای ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﻻﺑﻼی ﭘﯿﺮاهﻨﻢ ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد .ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﭼﺮخهﺎﯾﺶ رو ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ،ﺑﻪ دره و ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻢ ﮐﻪ در
دﺳﺘﻢ ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻢ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم .آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺮت ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ

ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺷﺪم .در آﻧﺠﺎ
ﮐﻮه زدم و ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﺎﻻ آﻣﺪم .ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﮐﻪ در
ِ

ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺪهﻢ .از ﺑﺎﻻ

ﺑﻪ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﮕﺎهﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ هﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪه ﺳﻔﯿﺪ ﺗﯿﺮ
ﺧﻮرده ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ در آن اﻋﻤﺎق از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ
هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮدم.
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ﻣﺎدر
ﻃﺮح ﺳﺎده ،ﺳﯿﺎه ﻗﻠﻢ ١٣۴٧
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دوﻣﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزی ،دوﻣﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی

ّ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺿﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری .ﺑﺎز هﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ﺧﻮدم را ﺑﻪ اداره ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺻﻔﺮی ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺗﻨﺒﯿﻪ دو ﮔﺎﻧﻪ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ را از زﻣﺮه ﺑﯿﺴﻮادان ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآورد .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ای ِ
ﺷﺪم .ﺷﺎه ﺑﺮ ِ

از درﺟﻪی اﻓﺴﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺻﻔﺮی ﮐﺎهﺶ داده ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎدﮔﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻬﺪاری
دﮐﺘﺮ اﯾﺮان ﻧﮋاد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮای آنهﺎ ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮدم
ﮐﻪ درﺟﻪای ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺴﺎن ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺎزان در ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم.
وﻟﯽ ﺑﻪ هﺮ ﺳﻮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ از داﻧﺸﻢ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﻨﺪ .از هﻤﯿﻦ رو
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﺮا آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .روزهﺎ در ﺑﻬﺪاری ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﯽدﯾﺪم .ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻢ .ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻣﺎه ،در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و هﺸﺖ ﻣﺮداد ﻣﺎه
 ،١٣۵٣ﻣﺮا ﺑﻪ هﻤﺮاه ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺗﺒﻌﯿﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دژﺑﺎﻧﯽ و ﺿﺪاﻃﻼﻋﺎت اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،در روز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺎﻓﻪای هﻤﺪﯾﮕﺮ را

دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪههﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ هﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ
ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ آن ﻣﻼﻗﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .وﻟﯽ هﯿﭻ ﭘﺮﺳﺸﯽ از ﻣﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﯾﮏراﺳﺖ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮده ﺷﺪﯾﻢ .در آﻧﺠﺎ ﺑﯽ هﯿﭻ ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﻣﺎ را دﺳﺘﺒﻨﺪ زدﻧﺪ و ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس
ﮐﺮدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻬﺮان ﻣﯽرو ﯾﻢ .اﺗﻮﺑﻮس ﺗﯽﺑﯽﺗﯽ ،ﭘﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻋﺎدی
ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ دور ﺷﺪﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران ﮐﻪ درﺟﻪاش اﺳﺘﻮار و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮدن ﻣﺎ ﺑﻮد از ﻣﻦ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺎرم ﭼﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺰﺷﮏ هﺴﺘﻢ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن واژه ﭘﺰﺷﮏ ،ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و زﯾﺮ ﻟﺐ
ﻣﯽﮔﻔﺖ »ﻻاﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و دﺳﺘﺒﻨﺪ زد!؟« ﺑﯽدرﻧﮓ
دﺳﺘﺒﻨﺪهﺎ را از دﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد.
ﻣﻦ و دوﺳﺘﻢ هﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮده
ﺷﻮ ﯾﻢ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮدای آن روز ﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺿﺪ
ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺑﺮده ﺷﺪﯾﻢ .وارد دﻓﺘﺮ زﻧﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﺮای رو در روﯾﯽ و
ﺳﺮﮐﻮب ﭼﺮﯾﮏهﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺑﻮد ﺷﺪم .ﭼﻬﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﻣﻦ در دﻓﺘﺮ
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ﭘﺬﯾﺮش زﻧﺪان اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪی ﮔﻔﺖ» :اﯾﺮج آﻣﺪه اﺳﺖ .زود ﮐﺎرهﺎﯾﺶ را راﺳﺖ و
رﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .هﺮ دوی آنهﺎ را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎره ده ﺑﻨﺪ دو در ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺑﺒﺮﯾﺪ.«..
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ﺑﻮد .اﯾﻦ هﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ دروغ
ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﻦ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﺮد و هﺪف ﮔﻮل زدن ﻣﺮا داﺷﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد .هﺮ دو ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎوردﯾﻢ .ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در
دﻟﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ »اﯾﺮج ﺑﺎر ﭘﯿﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﯽ و ﻣﺎ را ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺮدی وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺣﺴﺎﺑﺖ را ﻣﯽرﺳﻢ«.
اﯾﻦ زﻧﺪان ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ زﻧﺪان ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﺎدی درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻬﺎرﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺴﺎن هﺸﺖ ﭘﺎﯾﯽ دور داﯾﺮهاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﯽ ﺷﯿﺸﻪای داﺷﺖ ،درﺳﺖ ﺷﺪه
ﺑﻮد .هﺮﯾﮏ از ﭘﺎهﺎی اﯾﻦ هﺸﺖ ﭘﺎی را ﯾﮏ راهﺮوی دراز در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه از ﺷﻤﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ
ﺗﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ اﺗﺎق هﻤﮕﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد .هﻤﻪ راهﺮوهﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﺗﺎق ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻮد و ﺣﻤﺎمهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻃﺒﻘﻪ اول ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﻔﺘﻪای ﯾﮏﺑﺎر
اﺟﺎزه دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ آب ﺳﺮد را داﺷﺘﯿﻢ.
ﻣﻦ و دوﺳﺖ هﻤﺮاهﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺮده ﺷﺪﯾﻢ .اﻧﺪازه ﺳﻠﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ در دو ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﺎ هﻢ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .هﯿﭻﮐﺪام ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﻢ ﺑﯽﮔﻤﺎن در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ اﻣﺎهﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ هﺮدوی ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان آوردﻧﺪ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .او واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد و در ﺳﺎل

 ١٣۴٨دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد.٤٢

آن ﺳﺎلهﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .در آن روزﮔﺎر هﻨﻮز ﺷﻼق ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ روش ﺗﺎزه
آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﭘﺲ از آزاد ﺷﺪن از زﻧﺪان ﻧﮑﺮده
٤٢اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﭼﻬﺮهی ﺷﺎﺧﺺاش ،ﺷﮑﺮاﻟﻪ ﭘﺎﮐﻨﮋاد ﺑﻮد در ﺳﺎل  ١٣۴٨ﺑﻪ دام ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
در دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ )دی ﻣﺎه  (١٣۴٩ﺑﻪ اﺗﻬﺎم "اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻘﻼل و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر" ،ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﺮوه از
ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻔﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ – ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺳﺎواک ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪی
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺟﻮان ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزان از ﻣﺮزهﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن رادﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد .ﭼﻬﺎر
ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ،ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺒﺲهﺎی ﺳﻪ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﮑﺮ اﻟﻠﻪ ﭘﺎﮐﻨﮋاد ،ﺣﺴﯿﻦ
رﯾﺎﺣﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﺧﺴﺎز ،هﺪاﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎن زاده ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ و ﻧﺎﺻﺮ رﺣﯿﻢ ﺧﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪزودی او را از زﻧﺪان آزاد ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .او ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺮا
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ آزاد ﺷﺪ ﺑﻪ آنهﺎ ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺮا ﺑﺪهﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺎزه از زﻧﺪان آزاد
ﺷﺪه ﺑﻮدم اﻣﯿﺪی ﺑﻪ آزادی زودهﻨﮕﺎم ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﯾﺪاد ﺑﺰرﮔﯽ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ:
 رﻓﯿﻖ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ هﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﺗﻮ هﻢ اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش .اﮐﻨﻮن اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻮر دﯾﮕﺮیاﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎلهﺎی ﻗﺒﻞ از ﭘﻨﺠﺎه ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﻧﻪ ،ﻣﻦ هﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .آنهﺎ ﻣﺮا ﺑﯽﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻬﺎر ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﺮوز ﺑﻮد .او از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ در ﺳﻠﻮل ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد
ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺧﻮاﺳﺖ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ در رﺳﯿﺪ ،دوﺳﺘﻢ از درون ﺳﻠﻮل ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ
ﻣﯽﺧﻮاهﺪ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺶ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و اﻓﺰود ﮐﻪ او را ﺑﯿﺨﻮدی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭘﺎﺳﺦ
داد اﻣﺮوز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮدا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮاهﺪ .اﻣﺎ رﻓﯿﻖ ﻣﻦ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ او را
ﺑﯿﮕﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ روﺷﻦ ﺷﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮدر ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﮔﻔﺖ:
 ﺳﻬﺮاب؟ ﻣﻨﻢ! ﺑﻠﻮزت را ﺑﻨﺪاز رو ﺳﺮت و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ.رﻓﯿﻖ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ آزاد ﻣﯽﺷﻮد از ﻣﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ هﻤﺮاه ﻧﮕﻬﺒﺎن رﻓﺖ.

٢٠٤

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﯽزﻧﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ هﺸﺖ ﺷﺐ ﺑﻮد .در اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎﯾﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ آوردهاﻧﺪ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ دﻟﻢ ﺷﻮر ﻣﯽزد .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﯿﺎﺑﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ او ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ً
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدم ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﻌﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺮا ﻟﻮ داده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪتهﺎﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﺮا آﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و هﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﻟﻮ ﺑﺪهﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺮگ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺮده ﺑﻮدم و ارزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .هﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای آنهﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻦ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ
درون زﺑﺎﻟﻪدان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪم.
ﻧﺒﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم دوﺑﺎره
هﯿﭻ ﭼﺎرهای ﺟﺰ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ ِ
ً
هﻤﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ زﻧﺪان ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﻢ را دوره ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ زﯾﺮ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺗﺎزه رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮاهﻢ رﻓﺖ
هﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪهﺎ را ﺑﺎز ﮔﻮ ﮐﻨﻢ ،.ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورم.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن هﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻟﻮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﮐﻨﻢ!؟ ﺑﻪ ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﮔﻮﯾﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ از آنهﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم .دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎهﺎ و ﺑﺪن ﺑﺮهﻨﻪ و
دﺳﺖهﺎی ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺟﺎﻧﺴﻮز ﺑﮕﺬرم .ﭘﺎهﺎﯾﻢ را ﻣﺎﻟﺸﯽ دادم و ﻧﻮازﺷﺸﺎن ﮐﺮدم ﺗﺎ آنهﺎ را
ﺑﺮای ﺷﻼق ﺧﻮردن آﻣﺎده ﮐﻨﻢ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ ﺷﻨﺎور ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﺎم را آوردﻧﺪ .اﯾﻨﺒﺎر ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻏﺬا ﺧﻮردم ﺗﺎ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺎب ﺷﮑﻨﺠﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد
اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﻧﺒﺮدی دراز ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .اﯾﻨﺒﺎر ﻧﺒﺮد ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ ،ﻧﺒﺮد اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﺋﯽ و ﮐﯿﻨﻪﺧﻮاهﯽ رژﯾﻢ
ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .رژﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﺳﺮﮐﻮﺑﺶ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد هﻢ از اﯾﻦ رو
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد.
زﻧﺪاﻧﯽ در ﺳﻠﻮل ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺪارد ،ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎم را آوردهاﻧﺪ .ﺟﻤﻌﻪهﺎ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎزﺟﻮهﺎ در اﯾﻦ روز ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .هﻤﻪ ﺟﺎ را ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .زﻣﺎن دوﺑﺎره ﺑﺮاﯾﻢ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .در آن هﻨﮕﺎم ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎﯾﻢ ﺟﺎری ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﺗﺮس و آن دﻟﻬﺮه ﺧﻮرﻧﺪه دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺳﺮاﻏﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮدم را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻟﺪاری ﻣﯽدادم و ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﺒﺎر هﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ... .
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ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻧﺨﺮاﺷﯿﺪه ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در آهﻨﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻨﺪ از دور ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻟﺨﺘﯽ هﯿﭻ آواﯾﯽ
ﻧﯿﺎﻣﺪ .آﻧﮕﺎه آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﺻﺪای ﺧﺶ ،ﺧﺶ ،ﺧﺶ در داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .آن ﺻﺪای ﭘﺎ ﻧﺒﻮد.
اﯾﻦ ﭼﻪ ﺻﺪاﯾﺴﺖ دﯾﮕﺮ؟ ﺷﺮﻣﻨﺪه هﺴﺘﻢ ﮐﻪ آرزو ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮد.
ﺳﻠﻮل دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .در ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎه هﯿﭻ آواﯾﯽ ،هﯿﭻ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﯽهﺪف ﻧﯿﺴﺖ و هﻤﯿﺸﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ِ

ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ .در ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎه هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺎن دارﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺻﺪا ِی درهﺎ ،ﺻﺪا ِی ﭘﺎی

ﻧﮕﻬﺒﺎنهﺎ ،ﺻﺪا ِی ﮐﺸﺎنﮐﺸﺎن ﭼﯿﺰی ،هﻤﻪ ﻧﺸﺎن روﯾﺪاد دردﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ .هﻤﻪ ﺧﺒﺮ از درد و
ای ﭼﻪ
رﻧﺠﯽاﺳﺖ ﮐﻪ روی داده اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ اﯾﻦ
ﺻﺪای ﺷﻮم ﺑﺮ ِ
ِ

ﮐﺴﯽ اﺳﺖ .ﺻﺪا آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﺸﺖ در ﺳﻠﻮﻟﻢ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد .دوﺑﺎره ﺑﺮای

آور ﺑﺎز ﺷﺪن در آهﻨﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﺧﻮدم را
ﻟﺨﺘﯽ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﺻﺪای ﻧﺨﺮ ِ
اﺷﯿﺪه دﻟﻬﺮه ِ

ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﻨﺎر در ﺳﻠﻮل ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪم .دﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دلﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﯽزد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻟﺨﺮاﺷﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .دﯾﺪن ﺑﺪن ﺧﻮﻧﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ هﯿﭻﮔﺎه ﺗﺎبآور
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﺴﯽ وارد ﻧﺸﺪ» .ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﺑﻪ درون ﻧﻤﯽآﯾﺪ!؟« ﻧﻔﺲ در ﺳﯿﻨﻪام زﻧﺪاﻧﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺗﭙﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪای ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ.
ﻧﺎﮔﻬﺎن دو ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﻘﯽ در هﻮا ﺑﻪ دورن ﺳﻠﻮل وارد ﺷﺪﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﻢ .دو

ﺟﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮرم و ﮐﺒﻮد رﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ .آن اﻧﺪازه ورم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺪهﻢ
اﯾﻦهﺎ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ! ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ دو ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دو ﺟﺴﻢ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ
ﭘﺮﯾﺪم .ﺑﻪزودی درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ آنهﺎ ﭘﺎهﺎی ورم ﮐﺮده هﻤﺴﻠﻮﻟﯽام هﺴﺘﻨﺪ .او را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﮕﻦ از روی زﻣﯿﻦ
ﺧﺶ ﺧﺶ ﮐﻨﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل هﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ درآﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ درون ﮐﺸﺎﻧﺪﻣﺶ .درازش ﮐﺮدم.
در ﻧﻌﺮهﮐﻨﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و از ﭘﺸﺖ دوﺑﺎره ﻗﻔﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .دوﺳﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آورد:
»ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﯽزﻧﻨﺪ«...ﺳﭙﺲ اﻓﺰود:
 اﯾﺮج هﺮﭼﻪ داری ﺑﮕﻮ ،ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﮕﻮ! هﺮﭼﻪ داری ﺑﮕﻮ ﻓﺎﯾﺪه ایای ﻧﺪاره.هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻢ او از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻮد .در آن ﺳﺎلهﺎ زدن ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ
هﻨﻮز ﺑﺨﺸﯽاز اﺑﺰار ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﺒﻮد ﯾﺎ اﮔﺮ هﻢ ﺑﻮد رواج ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻦ ﻣﺰه ﭘﻠﯿﺪ ﮐﺎﺑﻞ را ﭼﺸﯿﺪه
ﺑﻮدم ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ .او را ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻮل ﮐﺸﺎﻧﺪم .ﭘﺎهﺎﯾﺶ را
آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﻣﺎﻟﺶ دادم ﺗﺎ ورمهﺎ ﺟﺬب ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ از درد ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .داﺳﺘﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎ
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ای
ﻧﺎﻟﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آﻏﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﺎواک ﺑﺮ ِ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،دوﺑﺎره هﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه را ،ﭼﻪ آنهﺎ ﮐﻪ آزاد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻪ آنهﺎ ﮐﻪ هﻨﻮز دورهی
ﺣﺒﺴﺸﺎن را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ از هﻤﯿﻦ روی ،او را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردهاﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺴﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺮوههﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ هﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه آنهﺎ را
ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آﺑﺸﺨﻮر ﭼﺮﯾﮏهﺎ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان هﺴﺘﻨﺪ .از
هﻤﯿﻦ روی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪن اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﺮدآوری روﺷﻨﻔﮑﺮان را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرش
ً
ای
ﺮ
ﭼ
ﭼﻮن
ﺑﯽ
ﻗﺪرت
ﺗﻬﺪﯾﺪی
ا
ر
آن
و
ای
ﺮ
ﺑ
.
ﺑﻮد
ﺮم
ﺟ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن
ﺷﺎه
دﯾﺪ
از
اﺻﻮﻻ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ِ
ِ
ﺧﻮدش ﻣﯽدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرهﺎ و زورﮔﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت و ﻧﺎداﻧﯽ ﺗﻮدههﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ .آنهﺎ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن اداﻣﻪ دهﻨﺪ .آنهﺎ هﻤﯿﺸﻪ از
ِ
دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و روﺷﻨﻔﮑﺮان هﺴﺘﻨﺪ.
دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﮕﺮان ﻓﺮداﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ روزش ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ و ﻣﻦ هﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮان و
اﻧﺪﯾﺸﻨﺎک ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﻪ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺑﺎره اﯾﻨﺠﺎ هﺴﺘﻢ!؟ هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮدا
هﻮﻟﻨﺎک ﺗﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اوﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮ را رﻧﺞ ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯽ.
ﻧﻤﯽداﻧﻢ آن ﺷﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دوﺳﺘﻢ از ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯽﻧﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر،
ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ.
ﻓﺮدای آن روز ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺳﻠﻮل را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ هﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻠﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻄﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و او ﭘﺘﻮ ﭘﯿﺮاهﻨﺶ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯽﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ رﻓﺖ.
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زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ
از آن ﭘﺲ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪم .داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ هﺴﺘﻢ .ﯾﮏ هﻔﺘﻪ از آن روز ﮔﺬﺷﺖ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ
ﻧﯿﺎﻣﺪ .اﯾﻦ هﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﺑﻮد .آنهﺎ زﻧﺪاﻧﯽ را در ﻧﮕﺮاﻧﯽ رهﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ دﻟﻬﺮه او را
آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ از درون ﺑﺨﻮرد .اﯾﻦ دﻟﻬﺮه ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن در هﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ
در زﻧﺪان اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ دﻟﻬﺮه و زﻣﺎن ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
زﻣﺎن از ﻧﻈﺮ "ﮐﺎﻧﺖ" ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﭘﻨﺪار ﯾﺎ "  ” illusionاﺳﺖ .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ روﯾﺪاد ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻓﺮﯾﺪه ذهﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ درک زﻣﺎن
هﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ زﻣﺎن از ﻧﻈﺮ "ﮐﺎﻧﺖ"ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ درﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،زﻣﺎن از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽاش ﺑﺎ رﻓﺘﻦ از ﻧﻘﻄﻪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و
ً
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و زﻣﺎن ﺻﺮﻓﺎ
دروﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻓﺮﯾﺪه ذهﻦ او ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎز
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ.
زﻧﺪاﻧﯽ هﻤﻮاره در ﺗﺮس ﭘﺪﯾﺪههﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺳﺖ در آﯾﻨﺪه رخ ﺑﺪهﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺪﯾﺪههﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ هﻢ هﺮﮔﺰ روی ﻧﺪهﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪههﺎ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ" ،ﮐﻨﻮﻧﯽ" ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ
"آن" ﺟﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺎن زﻧﺪاﻧﯽ را ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺘﺎب ﺑﺮای “اﯾﻨﺸﺘﻦ" ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﯽدهﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ هﺮاس ،درد و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺨﺶ ﺟﺪا ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺻﻞ زﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
هﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ درک زﻣﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻧﺴﺒﯽ .درﯾﺎﻓﺖ درازای زﻣﺎن ﯾﮏ روز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ
ً
اﻧﺴﺎن ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻃﻮل زﻣﺎن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .زﻣﺎن
ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ از ﯾﮏ ﺟﻮان ﻣﯽﮔﺬرد .از هﻤﯿﻦ رو ِ

زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ او در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽزﯾﺪ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻪهﺎی ﻗﺮاردادی
ﺛﺎﻧﯿﻪ ،دﻗﯿﻘﻪ ،ﺳﺎﻋﺖ ،روز و ﻣﺎه و ﺳﺎل وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی روان و
ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺧﻮد "،زﻣﺎن" ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﻼقهﺎ و دردهﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ "آن" ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖهﺎ ﺑﻪ درازا ﺑﮑﺸﺪ و ﺳﺎﻋﺖهﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪان ﺑﺮای
زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ "آن" ﺑﺎﺷﺪ.
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زﻣﺎن ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯽارزش ،ﭘﻮچ ،ﺑﯽ ﺟﺎن و ﺑﺪون وﯾﮋﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .هﺮ "آن"
ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دارد .ﺑﺮای او زﻣﺎن هﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻮﮐﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺛﺒﺖ دردهﺎ و
هﺮاسهﺎﺳﺖ .ﺛﺒﺖ وﯾﺮان ﺷﺪن "آهﺴﺘﻪ ،آهﺴﺘﻪ" ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ،زﻣﺎن ﺗﺪاوم ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ درهﻢ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .زﻣﺎن دﯾﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮدا ﺷﻮد
و ﻓﺮدا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﯾﺮوز ﺷﻮد .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ دو ﺑﺎره ﺑﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽرود ،هﻤﻪ ﭼﯿﺰ
دوﺑﺎره ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻت و دﻗﺎﯾﻖ دﯾﺮوز در اﻣﺮوز ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و زﻧﺪاﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ
دﯾﺮوز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

ً
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ و زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ دو ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا هﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺠﻢ و ﺑﻌﺪ دارد .ﮐﻢ و

زﯾﺎد دارد .زﻣﺎن ﯾﮏ اﺳﯿﺮ در ﺑﻨﺪ درد دارد ،ﺣﺲ دارد ،ﻏﻢ دارد.
زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار و ﮐﯿﻔﯿﺖ درد و آزﻣﻮن ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری او ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎن ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﮏ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺖ ﺳﺎده زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﮏ دﯾﺪار ﺑﺰرگ اﺳﺖ .دﯾﺪار دﻣﺎدم و ﭘﯽدر ﭘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ژرف هﺮ
ﻟﺤﻈﻪ” ﺑﻮدن” اﺳﺖ .زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﻮه و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮردن ﻏﺬای دﯾﺮوز ﻧﯿﺴﺖ .زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ
ﺣﻀﻮر ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﺮف وﺟﺪان ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ او اﺳﺖ .زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ارزشهﺎی
او اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎنهﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽاش.
زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﻄﻮره اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪاش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درازای ﻗﺮنهﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺳﺎلهﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ درازا ﺑﮑﺸﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و زﻧﺪاﻧﯽ
آزاد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای او ﮔﻮﺋﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎی اﺳﺎرت ﻓﻘﻂ دﯾﺮوز ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درد ،ﺷﺎدی و ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺑﮕﻮﻧﻪای
روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ "زﻣﺎن "ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و زﻣﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻣﺎن ﺟﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد و
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ
اﺳﯿﺮ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ هﻤﭽﻨﺎن هﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺳﻄﻮره ﺗﺎرﯾﺨﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺐ و روز
ﻧﺪارد .او ﺑﺎ روﯾﺎهﺎﯾﺶ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن وﯾﮋهای ﻧﺪارد .زﻣﺎنهﺎ و ﻣﮑﺎنهﺎی
٢٠٩

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در هﻢ آﻣﯿﺰﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯽآﻏﺎز و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﮑﺎنهﺎ
هﻢ اﺳﺎﻃﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در روﯾﺎهﺎﯾﺶ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آدمهﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎی دور
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ.
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﮐﻨﻮن و اﯾﻦ "آﻧﯽ" اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﭼﻨﮓ دارد .ﻣﺎ زﻣﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ وآﯾﻨﺪه ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ
زﻣﺎن ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﻮدن ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺟﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ِ

ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮدش را از دﺳﺖ

ﻣﯽدهﺪ.
ﺑﻪراﺳﺘﯽ زﻣﺎن ﮐﺮوﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯽﻣﯿﺮد .اﻧﮕﺎر دﯾﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ ﮔﺬر
زﻣﺎن را در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ .ﻧﻪ روز را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻧﻪ ﺷﺐ را .ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ اﮐﻨﻮن را داری .زﻣﺎن
ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ از ﺗﮑﻪهﺎ و ﺑﺮﯾﺪههﺎی ﺛﺎﻧﯿﻪهﺎ ،دﻗﺎﯾﻖ و ﺳﺎﻋﺖهﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ
ﭘﺪﯾﺪهای روان ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای او زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﮑﺘﻪهﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﯾﮏ
دﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯽزﻣﺎن و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن.
ﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺪارد .او ﺗﻨﻬﺎ در دروﻧﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻢﮐﻢ زﻣﺎن ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﺑﻪ
آهﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای او ﻣﯽﻣﯿﺮد .زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮﭼﯿﺰی ﺗﺎزه درﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪاش و ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﺧﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد هﻤﻮاره در دروﻧﺶ ﺑﺎزآوری ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺪاﻧﯽ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻧﻮ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮی و هﻤﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .او آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .او اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ
آﻓﺮﯾﻨﺶ از ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ آﻧﮕﺎه در ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد و اﮔﺮ
در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻧﻪای "هﻔﺘﺨﺎن رﺳﺘﻢ" اﺳﺖ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد از اﯾﻦ ﭘﺲ او
اﻧﺴﺎن -ﺧﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ .ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻧﮕﻬﺒﺎن در
ﯾﮏ هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ِ

آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺪا ﺷﺪ:

 ﭘﯿﺮاهﻨﺖ را ﺑﯿﻨﺪاز روی ﺳﺮت و راه ﺑﯿﻔﺖ.٢١٠

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﭘﯿﺮاهﻦ زﻧﺪان را ﺑﻪ ﺳﺮم ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﺒﯿﻨﻢ و دﻧﺒﺎل ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎهﺎﯾﺶ را ﻣﯽدﯾﺪم ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎدم .از ﭘﻠﻪهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ زﻧﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻢ .رد ﺧﻮن ﭘﺎهﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺑﺮ روی
ﭘﻠﻪهﺎ ﺟﺎﺟﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺮﺧﯽ از آنهﺎ ﺗﺎزه ﻣﯽﻧﻤﻮد .هﯿﭻﮔﺎه ﺻﺪای زﺟﻪ و زاری ﺑﺮﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎﻗﯽ وارد ﺷﺪم .ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﺸﻦ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﯾﺎﻧﻪاﯾﯽ ﺗﺸﺮ زد:

 ﺑﻠﻮزت را ﺑﯿﻨﺪاز ﭘﺎﺋﯿﻦ .ﭘﯿﺮاهﻦ زﻧﺪان را از ﺳﺮم ﺑﺮداﺷﺘﻢ .در ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺑﺰرگ ﭼﻮﺑﯽ زﯾﺒﺎ و ّﺑﺮاﻗﯽ،ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺳﯿﺎه ﭼﺮده و ﭼﻬﺎرﺷﺎﻧﻪ ،ﭘﻨﺠﺎه و اﻧﺪی ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﮐﺖ و ﺷﻠﻮاری
رﻧﮓ راه راه ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﭘﯿﺮاهﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﺮاواﺗﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺮخ و
اﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ِ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ .در ﺟﻠﻮﯾﺶ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز روی ﻣﯿﺰ ﻗﺮار داﺷﺖ.
دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﺸﻦ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ .روی ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ﻣﯿﺰش ﻗﺮار
داﺷﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺻﺪای دو رﮔﻪاش ﮐﻤﯽ ﻟﻬﺠﻪ داﺷﺖ .درﯾﺎﻓﺘﻢ از ﮐﺮدهﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﭼﻬﺮهای ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ داﺷﺖ .ﻧﺎﻣﺶ "ﮐﻤﺎﻟﯽ" و از ﮔﺮوه "ﺗﻬﺮاﻧﯽ -ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی" ﺑﻮد .ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه
روی ﻣﯿﺰ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد:
 ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺗﻮ ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ هﺴﺘﯽ؟ﻧﻪ.ﻋﯿﻨﮑﺶ را ﮐﻤﯽ روی ﺑﯿﻨﯿﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﻐﺰاﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎﻻی آن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ .در ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ:
 هﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮ در ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻔﺠﺎر و در ﺣﺎل ﻓﺮار و ﻣﺴﻠﺢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮفﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران هﻢ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ درﻧﮓ اﻓﺰود :
 ﯾﮏ ﭼﺸﻤﺶ را هﻢ در اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر از دﺳﺖ داده.٤٣

٤٣

ﻓﺸﺮده داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ .روز  ٢٧ﻣﺮداد  ،١٣۵٣ ،ﺗﯿﻢ ﻣﯿﺜﻤﯽ و ﺳﯿﻤﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻪای در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺦ هﺎدی

ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﻓﺮدای آن روز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﮐﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در اﺛﺮ اﺷﺘﺒﺎه ،ﺑﻤﺐ در
ً
دﺳﺖ ﻣﯿﺜﻤﯽ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .او ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺷﻮد و هﺮ دو ﭼﺸﻤﺎش را از دﺳﺖ ﻣﯽدهﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﻤﯿﻦ
از ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺠﺮوح را ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺠﺎت داد ﯾﺎ ﮐﺸﺖ .ﺳﯿﻤﯿﻦ دو اﺳﻠﺤﻪ
ﮐﻤﺮی را ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ﺑﺮادر ﺑﮑﺸﻤﺖ؟ ﻣﯿﺜﻤﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدهﺪ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﮑﺶ ﺧﻮاهﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ درون ﺣﻮض ﺑﯿﻨﺪاز.
ﺳﯿﻤﯿﻦ او را ﺑﺪرون ﺣﻮض ﻣﯽاﻧﺪازد و از روی دﯾﻮار ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻤﺮی ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﺎواک

دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
٢١١

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺧﻮن از ﮐﻠﻪام ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﻋﺮق ﺳﺮدی ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﯿﺮوی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ و آﻧﺠﺎ ﻧﺒﺎﺷﻢ .ﯾﮑﺒﺎره از اﻧﺮژی ﺧﺎﻟﯽﺷﺪم.
ﺣﺮفهﺎﯾﺶ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم .ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽﮐﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎهﺎی ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺗﺎب اﯾﻦ ﺷﻼقهﺎ را
ﺧﻮاهﺪ آورد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ هﻤﻪ ﺗﻮهﯿﻦ را در درون ﺳﻠﻮل ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ ،ﺑﺎ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺗﺎب
ﺑﯿﺎورد .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم آﺧﺮ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﯽﺧﺮدان او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺗﯿﻤﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ
ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﮕﺎن آدمهﺎ را در ﺟﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯿﺸﺎن و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم:
 ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﻪ اﮔﺮ هﻤﺎن ﺑﺎر اول ﺣﺮفهﺎﯾﺖ را زده ﺑﻮدی اﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮدی و ﻧﻪ او.ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﯿﻤﯿﻦ اﻋﺪام اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﺷﺎه ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺴﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .از
ﺧﻮدم و هﻤﻪ ﭼﯿﺰ و هﻤﻪ ﮐﺲ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدم .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدم
ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم .دوﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ هﺠﻮم آوردﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﺘﻪام.
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم "ﺳﯿﻤﯿﻦ" را در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ رهﺎﯾﺶ ﮐﺮده و رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺰرگ
ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ دوش ﺑﮑﺸﻢ .آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ او ﮐﺎدر ﻣﺮﮐﺰی را ﻟﻮ ﻣﯽدادم؟ هﻤﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶهﺎ هﻤﭽﻮن ﺑﺎران ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮم ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪ .آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل هﻤﻪ رﻓﺘﺎرهﺎی اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮدم؟ "ﺳﯿﻤﯿﻦ" هﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﻮد و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎهﺪ ﻧﺎهﻨﺠﺎریهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .او
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽداد ،اﻣﺎ او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻦ داﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده
ﺑﻮدم .در آن ﻟﺤﻈﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮدم را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم.
اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ از او ﺑﺮای ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ هﺪف هﻢ او رﺷﺘﻪاش را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داد اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ آدمﺧﻮاری ﺑﻮد ﮐﻪ هﻤﻪ را ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺻﺪای ﺗﺸﺮ "ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم .ﺧﻮدﮐﺎر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ دراز ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﻣﻦ
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺎز ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻐﺰم ﺗﻮان دﯾﺪن را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
 ﮐﻮری؟ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﺑﻨﻮﯾﺲ!ﺑﺎزﺟﻮ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﺸﺮ ﻣﯽزد .دﯾﺪم دوﺑﺎره هﻤﺎن ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و هﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻪ "هﻮﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺮز اﺳﺖ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺧﻮدت را از اﺑﺘﺪا ﺑﻨﻮﯾﺲ" ،روی ﮐﺎﻏﺬ ﺟﻠﻮی ﻣﻦ ﻗﺮار
دارد.
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ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻢ هﻤﺎن ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم" .ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ
از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ:
 ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﻪ ﺑﮕﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﮐﺠﺎ "ﺳﯿﻤﯿﻦ " را دﯾﺪه ﺑﻮدی و ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدی؟ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻓﺸﺮده ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ آوردم .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ از هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ .ﺑﺎزﺟﻮ
وﻗﺘﺶ را ﭼﻨﺪان ﺻﺮف آن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﮑﺮد .ﺗﮑﯿﻪ او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪام و
آدمهﺎی زﯾﺎدی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ آنهﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪام .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان دوﺑﺎره
"ﻣﺴﻌﻮد" را دﯾﺪهام و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪام .ﻣﻦ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره دﯾﺪار ﺧﻮدم ﺑﺎ "ﺳﯿﻤﯿﻦ" در دوران
ﭘﺲ از زﻧﺪان ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﻢ ﻧﮕﻔﺘﻢ و آن را ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎزﺟﻮ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزﺟﻮ "ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ "ﻣﺮد دﺳﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ" ﺑﻮد .او ﯾﮏ اﺳﺘﻮار ارﺗﺶ و از ﺷﮑﻨﺠﻪ دهﻨﺪﮔﺎن
اﻓﺴﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﻮد .او را از اداره ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ﺑﻪ
ﺳﺎواک و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﭘﺎی ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﻢ اﯾﺴﺘﺎدم .او ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ،
ﻣﯿﺰش را دور زد و روﺑﻪ روﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن درﺷﺖ از ﮐﺎﺳﻪ در آﻣﺪهاش ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ هﻤﻪ ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪهای ﺑﻪ در ﮔﻮﺷﻢ زد .ﺣﺲ ﮐﺮدم ﭘﺮده ﮔﻮﺷﻢ ﭘﺎره ﺷﺪ .ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺴﯿﺎر
درد ﻣﯽﮐﺮد .اﻧﮕﺎر در درون ﮔﻮﺷﻢ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
از روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺮت ﺷﺪم .ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ داد .ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم ﺧﻮدم را
ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﻨﻢ .ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻢ .اﻣﺎ او ﻣﺠﺎﻟﻢ ﻧﺪاد و از ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ اﻓﺘﺎد .ﻓﺤﺶ ﻣﯽداد و ﺑﺎ ﻣﺸﺖ و
ﻟﮕﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎزﺟﻮی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ و ﻟﮕﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﺮ ﻣﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ زﻣﯿﻦ ﺷﺪم .اﯾﻦ رﺳﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮهﺎی ﮔﺬری هﻢ زﻧﺪاﻧﯽ را
ﻣﯽزدﻧﺪ" .ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﺸﻨﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺻﺪا زد .ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ آﻣﺪ" .ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ را ﺑﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺴﭙﺎر.ﻣﻨﻈﻮرش "ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ" ﺑﻮد .ﻣﺮا از ﭘﻠﻪهﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ
ﻣﯽدﯾﺪم .هﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪم ﺻﺪای زﺟﻪ و ﻧﺎﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم
رﺳﯿﺪم .هﻨﻮز ﭘﯿﺮاهﻦ زﻧﺪان روی ﺳﺮم ﺑﻮد .ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺮا ﭘﺸﺖ در اﺗﺎق ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺘﻢ
ﺑﺸﻮد و ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ "ﺣﺴﯿﻨﯽ" ﺟﻼد ﺳﭙﺮد .او ﻣﺮدی ﻗﻮی هﯿﮑﻞ ﺑﻮد و ﻗﯿﺎﻓﻪای ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﮔﻮرﯾﻞ داﺷﺖ .ﺑﯿﻨﯽ ﭘﻬﻦ و ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﺎ ﻧﻮک ﺳﺮﺑﺎﻻ روی ﻓﮏهﺎی درﺷﺘﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ
٢١٣

ﮔﺬر از آﺗﺶ
را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ زد و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﺖ آﺷﻨﺎﺋﯽ داﺷﺘﻢ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪدار ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺸﺎن داده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنهﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ "ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ" ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺸﺖزﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ دو هﻤﺎورد ﺑﺎﯾﺪ دورهﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺳﺖ
و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از آن دو ﭘﺸﺖ آن دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ ﺧﺎک زﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺎر هﺮاﺳﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ هﻤﭽﻨﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ "ﺳﯿﻤﯿﻦ " ﻣﺮا رهﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد .هﺮ ﺷﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮردم اﺣﺴﺎس
او را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ هﻤﻪ درد را در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﺎ ب ﺧﻮاهﺪ آورد.
اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎﯾﻢ ﺑﯿﻦ دردهﺎی ﺧﻮدم و او ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽﮐﺮد .دﯾﮕﺮ از ﻣﻦ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .درد روﺣﯽام
ﺑﯿﺸﺘﺮ از درد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽام ﺑﻮد" .ﺣﺴﯿﻨﯽ" هﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ
رﺧﺪادی ﺑﯽﻓﺮﺟﺎم ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﺑﻪ هﻤﻪ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢهﺎی اﯾﻦ راه آﺷﻨﺎ ﺑﻮدم .او ﺑﺎ اﺳﺘﺎدی هﺮ
ﺿﺮﺑﻪی ﮐﺎﺑﻠﯽ را در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺿﺮﺑﺎت را از ﭘﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ و از ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻪ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ هﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻐﻞ او ﺑﻮد .ﺷﺐ و روز ﮐﺎرش هﻤﯿﻦ ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﻼقهﺎ را
ﻣﯽﺧﻮردم .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ درد را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﺑﺎر ﮔﻨﺎهﺎﻧﻢ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻢ.
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻼق ﺧﻮردم ﮐﻪ "ﺣﺴﯿﻨﯽ" اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ "ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد.
واژههﺎﯾﯽ رﻣﺰی ﺑﯿﻦ آنهﺎ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم "ﺣﺴﯿﻨﯽ" از زدن اﯾﺴﺘﺎد .ﻣﺮا ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﭙﺮد.
ﺑﺎ ﭘﺎهﺎی زﺧﻤﯽ ورم ﮐﺮده ﺑﻪ اﺗﺎق "ﮐﻤﺎﻟﯽ" در ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪم:
 ﻣﻦ ﭘﻮﺳﺖ از ﮐﻠﻪات ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ.در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دروﻏﯿﻦ "ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی" ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺪ و رو ﺑﻪ روﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎد" .ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﺑﻪ ﻣﻦ رو
ﮐﺮد:
 او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﻧﻪ. ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﻪ ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.ﻣﻦ ﻧﮕﺎهﺶ ﮐﺮدم واﻧﻤﻮد ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ او دروغ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم" .ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﺑﻪ ﭘﺎهﺎﯾﻢ زد:
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 ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮر؟ ﺟﺎﮐﺶ دروﻏﮕﻮ ،ﺗﻮ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ!؟ زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﯾﺎدت هﺴﺖ؟ ﯾﺎدم هﺴﺖ ،وﻟﯽ ﭼﺮا ﻣﯽزﻧﯽ آﻗﺎ؟ ﺣﺎﻻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؟ ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﯿﺴﺖ!؟"ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی" ﺑﻪ "ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﮔﻔﺖ:
 ﺧﻮب ﺑﺪوﺷﺶ .ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮه اﻃﻼﻋﺎت را از اﯾﻦ ﺳﮓ دروﻏﮕﻮ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺶ ،او ﺑﻪ هﻤﻪ ﻣﺎﮐﻠﮏ زد.
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد:
 اﯾﺮج! اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻤﺖ ﺗﺎ ﺑﭙﻮﺳﯽ.ﺳﭙﺲ از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون رﻓﺖ" .ﮐﻤﺎﻟﯽ" دوﺑﺎره ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد .ﻣﻦ هﻤﺎن ﭼﯿﺰهﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻢ .دﯾﮕﺮ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﻢ .ﻣﯿﺰ را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﭘﺲ ازﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺪون
هﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﺮا راوﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻢ ﮐﺮد.
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯽ هﯿﭻ رﺧﺪادی ﮔﺬﺷﺖ  .ﺷﺐ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺮا دو ﺑﺎر ﺑﻪ اﺗﺎق "ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﺑﺮدﻧﺪ:
 ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺗﻮ را روی اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺸﺖ .هﺮﺷﺐ ﺗﻮ را ﻣﯽزﻧﻢ ﺗﺎ ﺧﻮدت ﺑﻪ زﺑﺎنﺑﯿﺎﯾﯽ.
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﻣﺮا ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﭘﺸﺖ در ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪام
ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ .ﺻﺪای زﺟﻪ و ﻧﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان از هﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآﻣﺪ .ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮان
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻧﺎﻟﻪ آنهﺎ ﺑﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰی رﻧﺠﻢ ﻣﯽداد .ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎﻟﻪهﺎ و درد و رﻧﺞ زﻧﺪاﻧﯽ روی ﺗﺨﺖ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ،هﻤﺎن ﺗﺨﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرت را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯽ را ﻣﯽﺳﺎﯾﺪ و
ﭘﺎﯾﻪهﺎی ﭘﺎﯾﺪاری را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮﯾﺎدهﺎ و ﺻﺪاهﺎی ﻣﺮدان و زﻧﺎن هﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮش
ﻣﯽرﺳﯿﺪ :ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻗﺎ ﻧﺰﻧﯿﺪ ،ﻣﯿﮕﻢ ﻣﯿﮕﻢ .آﻗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰﻧﯿﺪ ،آﻗﺎ رﺣﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،آخ ،آخ ،آﻗﺎی
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﺣﺮفهﺎﯾﻢ را ﮔﻔﺘﻢ دﯾﮕﻪ ﭼﺮا ﻣﯽزﻧﯿﺪم ،و ﮔﺎهﯽﺟﯿﻎ ﻣﻤﺘﺪ ،و ﺑﺎز ﻧﺰﻧﯿﺪ ،ﻧﺰﻧﯿﺪ آﻗﺎ
ﻧﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدهﺎ و ﻧﺎﻟﻪهﺎ ﭼﺸﻢ هﺮ ﺟﺎﻧﺪاری را ﭘﺮ آب ﻣﯽﮐﺮد .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدهﺎ ،ﮔﺎهﮔﺎه ﺑﺎ هﺮ
ﺿﺮﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ هﻮم م م ،هﻮم م م ﻣﯽﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد زﻧﺪاﻧﯽ ﻓﺮﯾﺎدش را ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ دژﺧﯿﻢ را
ﺷﺎد ﻧﮑﻨﺪ .در ﻻﺑﻼی اﯾﻦ ﺻﺪاهﺎ و ﻧﺎﻟﻪهﺎ ،ﻧﻌﺮه آن دﯾﻮ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺰا دادنهﺎی
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ﭘﻠﯿﺪش ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽﭘﻨﺎه را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺴﺖ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ او را ﺗﺎ ﻣﺮز ﯾﮏ
ﺷﭙﺶ ﺧﻮرد ﮐﻨﺪ.
در ﮐﻨﺎر هﻤﻬﻤﻪ و داد و ﺑﯿﺪادهﺎ ،ﻧﻌﺮههﺎی ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﮐﻪ در اﺗﺎقهﺎی ﺑﺎز ﺟﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ را
ﻣﯽزدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ اﻓﺰون ﻣﯽﺷﺪ و ﺟﺎن زﻧﺪاﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎده در ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺸﺖ در ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎه
را آرام آرام ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮاهﺶ ﮐﻨﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮا ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎهﺪ رﻧﺞ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ ﻓﺮا
رﺳﯿﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﻪ ﭘﺎهﺎﯾﻢ زد و دوﺑﺎره ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را هﻔﺘﻪای ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﮔﺎهﯽ ﭘﻨﺞ ﺷﺐ اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﯿﺮه ﺷﻼق ﺷﺒﺎﻧﻪ داﺷﺘﻢ.
ﺑﻪراﺳﺘﯽ آنهﺎ از ﻣﻦ ﮐﯿﻨﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮ هﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﯿﺮی
ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﭘﺲ ﺑﺪهﺪ و ﺳﭙﺲ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ هﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﻧﺰده اﺳﺖ و ﺑﺎزﺟﻮی دﯾﮕﺮی اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را در ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﮕﻔﺘﻪ "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ" .ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی" ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺑﺎر اول ﻣﻦ ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم هﻢ ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﻮد.
ُ
هﺮﺷﺐ ﻧﺰدﯾﮑﯽهﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺎن هﻔﺖ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺷﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ اﺗﺎق ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .آنهﺎ هﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﻣﺮا ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﭘﺸﺖ در ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎ از درون ﺧﻮرد ﺷﻮم و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ درد و هﺮاس از ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .در هﻤﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻦ ﯾﮏ آن از
اﻧﺪﯾﺸﻪ "ﺳﯿﻤﯿﻦ" ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﻣﺪم .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻼقهﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻼقهﺎ و دردهﺎی
ﺑﺪﻧﯽام ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﻨﺎهام ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻤﯽاز رﻧﺞ وﺟﺪاﻧﻢ ﺑﮑﺎهﺪ .وﻟﯽ ﺗﺪاوم ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺷﻨﯿﺪن
ﻧﺎﻟﻪهﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪوﯾﮋه دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮانﻓﺮﺳﺎ ﺑﻮد .ﮔﻮﺋﯽ ﻣﺮدان ﺑﺮای زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻪ زﻧﺎن .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺐهﺎ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺗﺎق ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺻﺪا ﻧﻤﯽزدﻧﺪ .آن ﺷﺐهﺎ
دﻟﻬﺮه و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺷﮑﻨﺠﻪ از ﺧﻮد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮد .ﺷﺐهﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻓﺮﺳﻮده
ﻣﯽﺷﺪم .ﭘﺲ از ﻣﺎﻟﺶ ﭘﺎهﺎﯾﻢ و آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪم .ﺷﺐهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﻢ
ﻧﻤﯽزدﻧﺪ ،درد اﻧﺘﻈﺎر ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﻣﺮا ﺗﺎ ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺑﯿﺪار ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ .ﮔﻮشهﺎﯾﻢ ﺻﺪای ﺑﺎز ﺷﺪن در
ﺑﻨﺪ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺎمهﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮔﻮش ﻣﯽدادم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﮔﺎمهﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ .دﻟﻬﺮه و اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺘﻢ .ﺣﺘﯽ در ﺧﻮاب هﻢ ،ﺧﻮاب
٢١٦

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ،درد و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﺮا رهﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮔﺎهﯽ هﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ روز ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ روزهﺎ ﺧﺒﺮی از
ﮐﺎﺑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .و ﮔﺎهﯽ هﻢ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ در ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻢ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.

٢١٧

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺟﺎی زدن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺒﺮﯾﺪش!
ﺟﺎی زدن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺒﺮﯾﺪش .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﻮﻧﻪ زﺧﻢهﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎرﯾﺪش!ﺻﺪای ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن زﻧﺪان ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺮا ﻣﯽزد .ﮐﻢﮐﻢ
ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﻣﺮدﻧﺪ و ﭼﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻔﻮﻧﺖ آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ از ﭘﺎی راﺳﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﺷﻼق ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روی آن ﺑﮑﻮﺑﺪ و زﻧﺪاﻧﯽ درد را ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﭘﻮﺳﺖ
ﭘﺎهﺎﯾﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .روز ﺳﻮم ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺮک در ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﺑﻮدم.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن دهﻢ .دﯾﮕﺮ از ﺑﺮدوش ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﺬاب وﺟﺪان و ﺗﺎب
آوردن درد ﺑﺪﻧﯽ و روﺣﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﭼﺮک اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻻی راﻧﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .دﭼﺎر "ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺧﻮﻧﯽ" ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮوب از ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ً
در ﺗﺐ و ﻟﺮز ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻢ .ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدم و آب ﺑﺪﻧﻢ در اﺛﺮ ﺗﺐ زﯾﺎد ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺒﻮد آب داﺷﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺮ روی
ﻟﺐهﺎﯾﻢ از ﺧﺸﮑﯽ ﺗﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ِ
ﮐﻒ ﺳﻠﻮﻟﻢ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم .آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی درز ﻣﯿﺎن در و ﭼﻬﺎر ﭼﻮب در

رﺳﺎﻧﺪم ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ هﻮای ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎزه ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺎن دهﺪ .ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ در
ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﻢ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺣﺮف ﻣﯽزدم و هﺬﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ .ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
هﻨﮕﺎم ﻧﺎهﺎر ﺑﻮد .ﻧﮕﻬﺒﺎن در را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﻏﺬا را ﺗﻮی ﺳﻠﻮل ﺑﮕﺬارد .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل ﻣﺮا دﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد
ِ

زد:

 دارد ﻣﯽﻣﯿﺮد .ﺳﻠﻮل ده دارد ﻣﯽﻣﯿﺮد.و از ﻧﮕﻬﺒﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ .ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن زﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان وﯾﮋه ﺑﻮدﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
آنهﺎ را آﻣﻮزش ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را دﺷﻤﻦ ﻣﯿﻬﻦ و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﮐﺸﻮرهﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،وﻟﯽهﺮﭼﻪ ﺑﻮد
آنهﺎ ﺑﺎزﺟﻮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﻨﻤﯽ دوﻟﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،آنهﺎ هﻢ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻨﺪ
و ﮔﺎهﮔﺎه دﻟﺴﻮزی را در ﭼﻬﺮه آنهﺎ ﻣﯽﺷﺪ دﯾﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺑﻪزودی ﯾﮑﯽ از آنهﺎ ﺑﻪﺳﻮی در
ﺑﻨﺪ دوﯾﺪ و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم .ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه ﺑﻮدم .هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺧﻮدم را در
اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ده ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻢ .اﺗﺎق ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮای هﺮ
دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﯾﮑﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽداد .ﭘﺰﺷﮏ ﺟﻮاﻧﯽ روی ﺗﻨﻢ ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد:
 ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟٢١٨

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﻣﻦ ﮐﻤﯽ دور ﺑﻮد .ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﻢ ﺳﺮم وﺻﻞ ﺑﻮد .آهﺴﺘﻪ
ﮔﻔﺘﻢ:
 آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﭘﺰﺷﮑﻢ .ﻣﺮا هﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﻪ دار ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﮕﯿﺮم .آنهﺎ در ﮐﻤﯿﺘﻪﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ هﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﺎ ﺳﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ آهﺴﺘﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد:
 ﺑﺎﺷﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.و ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﺮس از آﻧﺠﺎ دور ﺷﺪ .ﭘﺎی راﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی راﻧﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از ﺳﺎق ﭘﺎﯾﻢ
ﭼﺮک ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪُ .ﺳﺮﻣﯽ روی ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺘﻢ آوﯾﺰان ﺑﻮد ﮐﻪ هﻢ آب ﻧﻤﮏ و هﻢ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ را
ً
ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ازﭼﻬﻞ و هﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ
هﻮش ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه در آﻧﺠﺎ هﻤﻪ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻮان .ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﻏﺪﻏﻦ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ آنهﺎ ﭘﺎهﺎی زﺧﻤﯽ و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺷﺪه داﺷﺘﻨﺪ .دو ﺗﺎ از زﻧﺪاﻧﯽهﺎ زﺧﻤﯽ
ّ
اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ
در
هﺎ
ﻣﺎهﯿﭽﻪ
ﺷﺪن
ﻪ
ﻟ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .از ﮔﻔﺘﮕﻮی ﭘﺮﺳﺘﺎرهﺎ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ آنهﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ِ
ِ
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ،از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ ﭼﺮﯾﮏ هﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﭼﺮﯾﮏهﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .روز ﺳﻮم ُﺳﺮم را از دﺳﺘﻢ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺮا دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻢ ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺰﺷﮏ ﮔﻮش ﻧﺪادهاﻧﺪ ﯾﺎ او از ﺗﺮس و ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎواک
ﺑﻮده اﺳﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭼﯽهﺎ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ.
ﭼﺮک ﮐﻪ از
ﻣﺪت دو روز ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﭘﺎﯾﻢ را ﺧﻮدم ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮدم .از آن ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﺎز ﻧﺪادﻧﺪِ .

دهﺎن زﺧﻢ ﺗﺎ
ﺳﺎق ﭘﺎﯾﻢ ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽﺧﻮﻧﺎﺑﻪ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺎﻣﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞِ ،

زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ .آنهﺎ ﻣﺮا ﭼﻬﺎر ﻣﺎه در ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ .دو ﻣﺎه آﺧﺮش ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ
زﺧﻢ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
دو هﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﻢ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻠﻮل هﻤﮕﺎﻧﯽ زﻧﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل هﻤﮕﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺘﻢ

ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﻣﻦ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﺟﺮای " ﺳﯿﻤﯿﻦ" را ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪهﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد از
زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺷﻨﯿﺪم و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ و او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ
هﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﻟﻨﮕﯿﺪم و هﻨﻮز از ﭘﺸﺖ ﭘﺎﯾﻢ ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ و ﮔﻬﮕﺎهﯽ ﭼﺮک ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ اﻣﺎ زﺧﻢ داﺷﺖ
ﺟﻮش ﻣﯽﺧﻮرد .وﻟﯽ زﺧﻢ رواﻧﻢ ﺑﺰرگ و ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
٢١٩
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از ﻣﺎﺟﺮاهﺎی ﮔﻔﺘﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺷﻨﯿﺪم دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ هﻢ در زﻧﺪان اﺳﺖ.
در هﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮی ﻣﯽﺗﻮان او را دﯾﺪ ،آنهﺎ از ﺻﺪای دم ﭘﺎﯾﯽ وﯾﮋهاش ،او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ
ﮐﻪ دارد ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎرهﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎﯾﺶ در ﻣﺸﻬﺪ دﯾﺪه ﺑﻮدم .در ﯾﮑﯽاز روزهﺎ
ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ دارد ﻣﯽآﯾﺪ ،آنهﺎ دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪی دادﻧﺪ و ﻣﻦ از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﻻی در او را
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدم .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽدر ُربدو ﺷﺎﻣﺒﺮ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺳﺮخ ﺟﮕﺮی رﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﻌﻠﯿﻦهﺎی ﺷﯿﮑﯽ ﮐﻪ دروﻧﺶ
از ﭘﺸﻢ ﻟﻄﯿﻔﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎی ﻧﺎزﻧﯿﻦ اﺳﺘﺎد ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮرد ،ﺧﺮاﻣﺎن ﺧﺮاﻣﺎن راه ﻣﯽرﻓﺖ .ﭼﻨﺪ
ﻻخ ﻣﻮﯾﺶ ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮده و رﯾﺸﺶ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺲ ﺧﻮﺷﻨﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن
در ﺳﻠﻮل ﺷﺮﯾﻌﺘﯽهﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ و او هﻤﻮاره ﻣﺸﻐﻮل
وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ِ

ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبهﺎﯾﺶ اﺳﺖ .وﺿﻊ او را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ را داﻣﻦ
ﻣﯽزد ﮐﻪ ﺳﺎواک او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﯿﺮون از او ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﮏ روز "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮی ﺑﻨﺎم و ﯾﮑﯽاز ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺳﺎواک در ﺳﻠﻮل را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻧﺎم دو
ﺳﻪ زﻧﺪاﻧﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ وﺳﺎﯾﻠﺘﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد:
 -دﮐﺘﺮ ﺗﻮ هﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ.

ﭘﯿﺮاهﻨﻢ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﻣﺮا هﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .آﻧﺠﺎ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ را دﯾﺪم
ﻻﻏﺮ ،ﺑﺎ ﭘﺎهﺎی ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺖهﺎﯾﺶ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .او "ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻮر" ،ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺒﺎرز ﺑﻮد.
ﻟﺒﺎسهﺎی ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﮕﯿﺮیام را در درون ﯾﮏ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ دادﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﻮار ﺑﺮ اﺗﻮﺑﻮس رواﻧﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮﮐﺮدﻧﻢ.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
زﻧﺪان ﻗﺼﺮ
زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ "زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ" و "ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺎدی"
ﺑﻮد و اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ از هﻢ ﺟﺪا ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردهﺎی رژﯾﻢ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪههﺎی ﻗﺼﺮهﺎی ﻗﺎﺟﺎر را ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﺎریهﺎﯾﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﻧﺪان ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه آن را ﮔﺴﺘﺮش داد .ﺷﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺎﻣﺶ ﻗﺼﺮ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ هﯿﭻ هﻤﺎﻧﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﻧﺪارد.

٤٤

از ﺑﻨﺎمﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن دوران رﺿﺎﺷﺎه ،ﺳﺎلهﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻧﺪان ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺪان ﻗﺼﺮ و
ﻗﺰلﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از زﻧﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ و اوﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪانهﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺨﺶ
زﻧﺪاﻧﯽهﺎی ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ هﻢ در ﮐﻨﺎرش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ و هﺮ ﺑﺨﺶ دارای ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺸﺎن در هﺮ ﯾﮏ از ﺑﻨﺪهﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺪهﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﺪهﺎی ﯾﮏ و دو
ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺪهﺎی دو ﺳﻪ ﺑﺎ هﻢ و ﺑﻨﺪهﺎی ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ
ﺑﺎهﻤﺪﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎر دﯾﻮاری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای هﻮاﺧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺪ ﺷﺶ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی دراز ﺑﻮد .ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎزه وارد و ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ دادﮔﺎه ﯾﺎ
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻮد .ﻧﺴﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺎر در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻧﻘﺸﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺎ
واژههﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ:
از دﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﯾﮏ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ هﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﺑﺪﻧﻪی
هﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺪ دو ﯾﮏ ﺑﺎل هﻮاﭘﯿﻤﺎ را .ﺑﻨﺪ ﺳﻪ روی ﺑﻨﺪ دو ﺳﻮار اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ
ﺑﺎﺣﯿﺎطهﺎی ﻣﺮﺑﻊ ،دم اﯾﻦ هﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﺗﻮی ﺷﮑﻢ اﯾﻦ هﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺞ راه دارد .ﭼﻬﺎر و
ﭘﻨﺠﯽهﺎ ﺣﯿﺎﻃﺸﺎن ﯾﮑﯽاﺳﺖ )دﯾﺮوزیهﺎ ص .(٣
٤٤

دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ) (١٣١٨-١٢٨٢و ﮔﺮوهﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  ۵٣ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺮم داﺷﺘﻦ ﻣﺮام اﺷﺘﺮاﮐﯽ ،در ﺳﺎل
 ١٣١۶ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ و در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ دوران ﺣﺒﺲ ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .در هﻤﯿﻦ زﻧﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ را ﮐﻪ ِﺳ َﻤﺖ
رهﺒﺮی  ١٨ﻧﻔﺮرا داﺷﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺮ ﭘﺎﺳﺒﺎن ﻣﺨﺘﺎری و ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺰﺷﻚ اﺣﻤﺪی ،در  ١۴ﺑﻬﻤﻦ  ١٣١٨ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
رﺋﯿﺲ زﻧﺪان ﺳﺮهﻨﮓ "زﻣﺎﻧﯽ" ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎه ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ او ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ وﯾﮋه
دورههﺎی وﯾﮋه ﮐﻨﺘﺮل و روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .او ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ِ
داﺷﺖ و آن ﻧﺪادن ﯾﮏ دم آراﻣﺶ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺶ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ

ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺖ هﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﮐﻪ در زﻧﺪانهﺎی ﺳﺎواک ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
دﯾﮕﺮ در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ اداﻣﻪ دهﺪ .زﻧﺪاﻧﯽ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺎ ﺑﻪ درون زﻧﺪان ﻗﺼﺮ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻨﺪ روزی را در ﯾﮏ اﺗﺎق ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ.
زﻧﺪاﻧﯽ ﺣﻖ راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﺮهﻨﮓ "زﻣﺎﻧﯽ" اﯾﻦ راه رﻓﺘﻦ دو ﻧﻔﺮه را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽدﯾﺪ .ﻣﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺟﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ
ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻧﺎ هﻤﮕﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺨﻦهﺎﯾﻤﺎن
ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد .ﺳﺮهﻨﮓ "زﻣﺎﻧﯽ" هﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از زﻧﺪاﻧﯽهﺎی ﺑﺮﯾﺪه در درون زﻧﺪان
ﺑﺮای ﺧﺒﺮ ﭼﯿﻨﯽ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .هﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎهﯽ هﻢ اﺗﺎقهﺎ و ﮔﺎهﯽ ﺑﻨﺪهﺎ را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
زﻧﺪاﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ .هﺪﻓﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ هﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﺪهﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .هﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎهﯽ هﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪهﺎﺋﯽ زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ زﯾﺮ هﺸﺖ ﻣﯽﺑﺮد و ﺷﻼق ﻣﯽزد .زﯾﺮ
هﺸﺖ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺘﺮ زﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎه ﻣﯽﺷﺪ .او هﺮﺑﺎر ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪان را ﻗﺪﻏﻦ
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ داﺋﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﻧﮓ آﺳﺎﯾﺶ را ﻧﺒﯿﻨﺪ و زﻣﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﯾﮏ هﻔﺘﻪ ورود
زﯾﺮﭘﯿﺮاهﻦ را ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽهﺎﯾﺸﺎن ﻗﺪﻏﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر
ﺳﺮهﻨﮓ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و هﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﭘﯿﺮاهﻨﯽ را آزاد وﻟﯽ ﻣﻼﻓﻪ را ﻗﺪﻏﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
دﺷﻮاریهﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ هﻤﻮاره ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺖ ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ زﻧﺪاﻧﯽ را ﻣﺸﻐﻮل اﻣﻮر ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک
ﮐﻨﺪ.
هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ درون ﺑﻨﺪ دو ﺳﻪ زﻧﺪان ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ
ً
ﮐﺴﯽ هﺴﺘﻢ .ﺧﺒﺮهﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ هﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽهﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .از
ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻼل زاده" ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻢ آﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ روﯾﻪ
ﮔﺮوه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ " ِ
ﺣﻤﯿﺪ اﺳﺪﯾﺎن" و " ِ
هﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺎزه رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮش آﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﮐﻤﯽ از درون ﻣﺎﯾﻪ

ﭘﺮوﻧﺪه را از ﺗﺎزه وارد ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و زﻧﺪاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﻧﺪان و ﮐﻤﻮن ﻣﯽﮔﺬرد آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ.
در زﻧﺪان ،هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ هﻢ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﻮدن ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺟﺰو اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ
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ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .وﻟﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽهﺎ و ﮔﺮوههﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن زﻧﺪان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺎرهﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮐﺮدن زﻧﺪان و ﺳﻔﺮه
اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﻇﺮف ﺷﺴﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ هﺮروز ﻋﻮض ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
"ﺷﻬﺮدار" ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎلهﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯽهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﮐﺎرهﺎ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﺎ هﻢ
زﻧﺪﮔﯽﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻤﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در درون ﮐﻤﻮن هﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﻮد.
ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻼلزاده" ﺑﻪ آنهﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻮن در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﺣﻤﯿﺪ اﺳﺪﯾﺎن و
ِ
در دﯾﺪارم ﺑﺎ آﻗﺎی " ِ
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهام اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن دارم در راﺑﻄﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ وﻟﯽ در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶهﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺨﻮاهﻢ ﮐﺮد و در درون
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮاهﻢ داﺷﺖ و در ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽهﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاهﻢ ﮐﺮد و ﻧﯿﺰ از آنهﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻧﻬﺎﺋﯽ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﮐﻤﻮن ﻗﺮار دهﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ زﻧﺪان ﺗﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
ِ
ﺣﻤﯿﺪ اﺳﺪﯾﺎن " ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻤﯽ از دروﻧﻤﺎﯾﻪ
زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﻮدم ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎر دوم آﻗﺎی " ِ
ﭘﺮوﻧﺪهام ﺑﮕﻮﯾﻢ و درﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻢ .اﯾﺸﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ﮐﻤﯽ هﻢ ﻃﺒﻊ
ﻧﻮﺷﺘﻦ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ دﺷﻮاریهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮازﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﺪاوﻟﺶ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ و در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ دﺷﻮاریهﺎ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ و ﮔﻮارش آنهﺎ ﺑﺮای آدمهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺷﻮار ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و از
هﻤﯿﻦ رو ﻣﻦ از ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻢ و ﺑﺎ هﯿﭻﮐﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮ ﯾﻢ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ او را ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮔﻔﺘﻢ و او هﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺮا
درک ﮐﺮد.
ﮔﻤﺎﻧﻢ روز ﺷﻨﺒﻪ ،هﻔﺘﻪی ﺳﻮم دﯾﻤﺎه  ١٣۵٣ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس وﯾﮋه زﻧﺪان و ﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ
دادﮔﺎه ارﺗﺶ واﻗﻊ در ﭼﻬﺎر راه ﻗﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای دادﮔﺎههﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺎه آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ دادﮔﺎه ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎدم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا از درون اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻪ درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد و
ﺑﺎزﭘﺮس ارﺗﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮد
اﺗﺎق ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﺷﺪم دﯾﺪم
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ داﺷﺖ .هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ وارد ِ
ِ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اوﺳﺖ از ﺳﺎواک ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ِ
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ً
 ﻣﺜﻼ اﯾﻦ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ را دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺟﺮم دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺨﺺ را دو ﺑﺎر ﺑﻪ هﻤﺎن ﺟﺮم ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد؟
ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ در درون رژﯾﻢ ﺷﺎه هﻨﻮز ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ هﻤﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮﮔﺮد هﻢ در ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺎزﭘﺮس ﮔﻔﺖ:
ٔ
 ﺑﻠﻪ ﻣﻦ هﻢ ﻗﺒﻮل دارم ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺎن )ﻣﻨﻈﻮرش ﺳﺎواک ﺑﻮد( اﺷﺘﺒﺎهﺎﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ را در ﭼﻬﺮه ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﯽﺷﺪ دﯾﺪ .ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد .ﺑﺮ روی
ﺷﺎﻧﻪهﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد او ﺳﺮوان اﺳﺖ.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ،او ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﭘﺮ از دﻟﺠﻮﯾﯽ و ﺑﺎ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﮐﻪ
ﺳﺆال اﯾﻦ ﺑﻮد "آﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﺲ از زﻧﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪام" ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادم ﻧﻪ .ﺑﻌﺪهﺎ در دادﮔﺎه وﻗﺘﯽ
ً
ﭘﺮوﻧﺪه را ﺧﻮاﻧﺪم دﯾﺪم ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎواک ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮا در زﻧﺪان ﻧﮕﻬﺪارد ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻮاهﺪی از ﺗﮑﺮار ﺟﺮم در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ هﺮﮔﺰ اﻋﺘﺮاف ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﺲ از زﻧﺪان ،ﺳﯿﻤﯿﻦ را
دﯾﺪه ﺑﻮدم .اﻣﺎ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزﺟﻮ در ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای دادﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺘﻬﻢ اﯾﺮج ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ
ﭘﺲ از زﻧﺪان ع .ج )ﻣﺴﻌﻮد( را دﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دروغ ﺑﻮد و ﻣﻦ هﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﮕﻔﺘﻪ
ﺑﻮدم .ﭘﺲ از آن ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﺮا ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اواﯾﻞ ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ١٣۵٣ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﺮا دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮده
ﺷﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ هﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺪود ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯽ هﻢ از ﺳﻮی
ﺎزﭘﺮﺳﯽ دوﺑﺎره ﻧﺒﻮد .ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ دادﮔﺎههﺎ
ﺳﺎواک دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑ
ِ
هﻤﻮاره ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺳﺎواک دﺳﺘﻮر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در آن روزﮔﺎر ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺸﻦ و ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ از زﻧﺪان ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه آﻣﺪه ﺑﻮدم وﻟﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﺪم و دو ﺳﺮﺑﺎز
ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻢ هﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺴﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه دﺳﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی دادﮔﺎههﺎ زده ﺑﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺻﺪدرﺻﺪ هﻤﺮاه ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺖ ﯾﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ
ﺣﺴﺎس ﮐﺎری ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺒﺎر هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد اﺗﺎق ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﺷﺪم ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزﭘﺮس
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اﻓﺴﺮی ﺟﻮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺘﻮان ﯾﮑﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﭙﺎﻧﭽﻪای ﺑﺮ
ﮐﻤﺮش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﯽادﺑﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻌﻤﻮﻻن ﺑﺮای
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درﮔﯿﺮیهﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و دادﮔﺎهﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ
ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ را ﺧﻮاﻧﺪم دﯾﺪم ﻣﺎده "ﻋﻀﻮﯾﺖ" را از ﭘﺮوﻧﺪهام ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺎده
"دﺧﻮل در دﺳﺘﻪ اﺷﺮار ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺟﺮم" را ﺑﺮای ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ
ﺟﺮم ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺎﻻ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﻤﺎردن دو ﮔﺎرد ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ هﻤﺮ ِاه ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺟﻮ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻠﯿﺴﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ واﻧﻤﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ً
دﺳﺘﻪ اﺷﺮار و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ
ای آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎده دﺧﻮل در ِ
ﻣﺮا ﯾﮏ ﭼﺮﯾﮏ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮ ِ
ّ
اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﺗﺎزه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد هﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ آنهﺎ
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدم:
 آﻗﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﻦ آدم ﮐﺸﺘﻪام ﯾﺎ اﺳﻠﺤﻪ داﺷﺘﻪام؟ آﺧﻪ ﺑﮕﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﭼﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ،ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﻣﺎده دﺧﻮل در دﺳﺘﻪ اﺷﺮار ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ؟ از ﺑﺎزﭘﺮس اوﻟﯿﺘﻮن ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﯽﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ.
 ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮ ،ﺷﻤﺎ هﻤﻪ ﺗﻮن ﺧﺮاب ﮐﺎرﯾﻦ ،ﺣﺮف زﯾﺎدی ﻧﺰن ،زود ﺟﻮاب ﺑﺪه و ﺑﺮو. آﻗﺎ ﭼﺮا ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺪﯾﻦ؟ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ اﯾﻨﺠﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻦ! زود ﺑﻨﻮﯾﺲ ،وﻗﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪارم .ﺟﻮاب ﺑﺪه و ﺑﺮو .اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ رو ﺗﻮ دادﮔﺎه ﺑﺰن .ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﭼﯿﻪ؟ ﺗﻮرا اﻋﺪاﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ! هﻤﺘﻮﻧﻮ اﻋﺪام ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﻮﯾﺲ.
ﻣﻦ ﭼﺎرهاﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪهﻢ.
ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯽ را ﺑﺎ ﺧﺸﻢ از دﺳﺖ ﻣﻦ ﭼﻨﮓ زد و رو ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ اﺗﺎق
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ:
 ﺑﺒﺮﯾﺪش!ﺳﺮﺑﺎز ﺟﻠﻮ آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ دﺳﺘﺒﻨﺪ زد و ﻣﺮا ﺑﺎ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺪان ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﮐﺸﺘﺎر  ٩زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اوﯾﻦ
ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪان ﺑﭙﺮدازم ﮐﻪ آنهﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد،
ﺷﺎﯾﺪ در زﻣﺎﻧﯽدﯾﮕﺮ ﺑﻪ آنهﺎ ﺑﭙﺮدازم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ُ
از روی دادهﺎی ﺑﺎرز و ﺗﮑﺎن دهﻨﺪه در ﺳﺎل  ١٣۵۴ﮐﺸﺘﻦ ﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺎﻣﺪار زﻧﺪان دوران ﺷﺎه ﺑﻮد.
روز ﺳﯽ و ﯾﮏ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻮد .ﻣﺎ هﺮروز روزﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻋﺼﺮ را در ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
آن روز روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ روﯾﺪاد ﺑﺎرزی رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ از دادن روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدداری ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺐ ﺷﺪ و
وارد ﺑﻨﺪ دو ﺳﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﺟﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدم
روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن و اﻃﻼﻋﺎت ِ
ِ

ﺧﺒﺮ دهﺸﺘﻨﺎک ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد .هﺮ دو روزﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﺮوف
ﺷﺪ  .زﻧﺪان از آن ِ
ُ
ﺑﺴﯿﺎر درﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در هﻨﮕﺎم ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ از زﻧﺪان در ﺣﯿﻦ ﻓﺮار ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺎمهﺎی آنهﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮدﻧﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻮﭘﺎنزاده ،ﻋﺰ ﯾﺰ ﺳﺮﻣﺪی ،ﻣﺸﻌﻮف ﮐﻼﻧﺘﺮی،

ﻋﺒﺎس ﺳﻮرﮐﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎﻇﺮﯾﻔﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺟﻠﯿﻞاﻓﺸﺎر و ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﯾﮑﯽ از رهﺒﺮان
هﺎی ﮐﺎﻇﻢ ذواﻻﻧﻮار و ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ و ﻧﯿﺰ دو ﺗﻦ از ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎم ِ
ﺟﻮان ﺧﻮﺷﺪل.
هﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاری اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ زﯾﺮا هﯿﭻﮐﺲ ،آن هﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺮوهﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ژﯾﻢ ﺷﺎه اﯾﻦ دﻻوران را در ﺳﺤﺮﮔﺎه روز ﺑﯿﺴﺖ و
ﺷﮑﻨﺠﻪ ِ
ﮔﺎه اوﯾﻦ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ر ِ

ﻧﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ در ﭘﺸﺖ ﺗﭙﻪهﺎی زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺸﺘﻦ زﻧﺪاﻧﯽ از دو ﺳﻮ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن
زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای هﻤﺪردی
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻏﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﺧﻮد ﺑﺨﻮد هﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دردهﺎی
ِ

دارد .ﻣﺎ هﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺧﺎﻧﻮادهی زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺳﯿﺮ ،ﯾﮏ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ هﻤﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﯾﻢ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ِ

ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﯿﺮﺣﻢ هﺮ ﮐﺎری دﻟﺶ ﺑﺨﻮاهﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
هﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آهﻮ در ﺑﻨﺪ اﺳﺖ و
ﺷﮑﺎر ﯾﺎ
ِ
ِ

ﺷﮑﺎرش اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن در زﻧﺪان هﻤﻬﻤﻪ ﺷﺪ ،زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و
ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪای هﻮای زﻧﺪان را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﻠﯿﺲ وارد زﻧﺪان ﺷﺪ و از ﺗﺮس
واﮐﻨﺶ زﻧﺪاﻧﯽهﺎ روزﻧﺎﻣﻪهﺎ را ﮔﺮد آوری ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ زﻧﺪان در ﺳﻮگ ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز

دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺎی هﯿﭻ ﺗﮑﺎﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﺎرهﺎ هﻤﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﻤﺎن ﺧﺸﮑﯿﺪه ﺑﻮد.
ﮐﺴﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽزد ،اﮔﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﺑﻮد .زﻧﺪان در ﺧﻤﻮﺷﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﻮب
ﺑﻪ ﯾﺎد دارم در ﮔﻮﺷﻪای در اﺗﺎق ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ ﺑﻨﺪ ﺳﻪ ﮐﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ اﻧﺪاﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪه در
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
آﺳﺘﺎﻧﻪ در آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﻟﯿﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﭘﺮ از ﻣﻬﺮش
داﺷﺖ ﮔﻔﺖ" :ﺑﭽﻪهﺎ! ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن دهﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻮاری را .زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻮﯾﺪ و زﻧﺪان را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ" .ﻧﺎﻣﺶ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﺎم ﺑﻮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن هﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و
ﺷﻬﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺘﺸﺎن ﺑﻮد آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.

٢٢٧
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ﻣﻼﻗﺎت
در زﻧﺪان ﺧﻮدم را ﺑﺮای ﻣﺮگ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدم .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎآﺷﻨﺎ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﺴﺖ ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﻣﺮگ
ﻧﺸﺴﺘﻦ و روزهﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺮدن .ﺑﺮای ﻣﻦ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزﮔﯽ و ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﻬﺎن
ﮐﻮﭼﮏ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻢ ،ﺳﻠﻮل و ﮔﺎهﯽ ﺗﮑﻪای از آﺳﻤﺎن ﮐﻮﭼﮏ زﻧﺪان ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ،ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﻢ از
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرﻓﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭘﺎﺳﺦ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورم ﺳﻮاﻟﻬﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﮔﺎه ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ:
»ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو دﯾﻮار ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و اﺗﺎق را درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﺎدهﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ
ﻣﯽوزﻧﺪ!؟« ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺨﻮاﺑﻢ ﺗﺎ دﻧﯿﺎ را هﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﯾﺎﺑﻢ .ﭘﺮواز
ﭘﺮﻧﺪههﺎ را ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن زﻧﺪان ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ،هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهام ،ﺑﭽﻪهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاهﺮ و ﺑﺮادرم ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ را هﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم هﺮروز در
ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻨﺪاری هﺮ دم رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم آﯾﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ آنهﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و در آﻏﻮش ﺑﻔﺸﺎرﻣﺸﺎن؟ ﻣﺎدرم ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺮا
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎر اول زﻧﺪاﻧﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻔﺖ »ﺷﺐهﺎ و روزهﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺷﺎه را
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﭽﻪهﺎی ﻣﺮدم را زﺟﺮ ﻣﯽدهﺪ و ﻣﯽﮐﺸﺪ «.اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﻢ
ﺳﻌﯿﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮاهﺮم ﻧﻮﺷﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل دارد ،آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺮادرﺷﺎن در زﻧﺪان اﺳﺖ؟ هﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ
ﻗﻮﭼﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﭼﻪ ﻗﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهام اﻃﻼع دهﻢ و آزردهﺷﺎن ﮐﻨﻢ .آﻧﻬﺎ هﻨﻮز از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﮐﺠﺎ هﺴﺘﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روز ﻣﺮا ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮدﻧﺪ .اﺗﺎق ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ دراز ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن آن ،دو ردﯾﻒ ﻧﺮده آهﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﯽرﻓﺖ از ﯾﮏ ﺳﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺗﻪ آن ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن دو دﯾﻮار ﻧﺮدهای ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﻣﻼﻗﺎﺗﯽهﺎ در آن ﺳﻮی ﻧﺮدههﺎ و ﻣﺎ زﻧﺪاﻧﯽهﺎ در اﯾﻦ
ﺳﻮی ﻧﺮدههﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﻣﯽزدﯾﻢ .هﻤﯿﺸﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﭘﺎﺳﺒﺎن در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو دﯾﻮار ﻗﺪم ﻣﯽزدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آنهﺎ
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺎن ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﻮد .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ داد
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪی ﺗﺎ آﻧﻄﺮف ﺻﺪای ﺗﻮ را ﺑﺰﺣﻤﺖ ﺑﺸﻨﻮد .زﻣﺎن دﯾﺪار ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زﻧﺪان ﺳﺮهﻨﮓ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ده دﻗﯿﻘﻪ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ و هﻔﺘﻪای دو ﺳﻪ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در آن روز ﺑﺮادرم وﻟﯿﺨﺎن را در اﺗﺎق ﻣﻼﻗﺎت دﯾﺪم.
٢٢٨
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ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎهﯽ داﺷﺘﯿﻢ .از ﺣﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﺳﯿﺪم .دﻟﺪارﯾﺶ دادم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﮕﺮان ﻣﻦ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .هﺮروز ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ در ﺳﺎﻋﺎت هﻮاﺧﻮری در ﭼﻬﺎر دﯾﻮاری زﻧﺪان راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ و
روﯾﺪادهﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در زﻧﺪﮔﯿﻢ را در ﻣﻐﺰم دوره ﻣﯽﮐﺮدم .ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ از وﺿﻌﯿﺖ "ﺳﯿﻤﯿﻦ"
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮم .از زﻧﺪاﻧﯽهﺎﯾﯽ ﮐﻪ زن ،ﺧﻮاهﺮ ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﯽ در ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ﯾﺎ در اوﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ رد ﭘﺎی او را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮدم .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ زﻧﺎن زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آورده اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ او هﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺶ او را
ﺷﮑﻨﺠﻪ زﯾﺎد ﻧﺪادهاﻧﺪ.

٢٢٩
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دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺖ
هﻔﺘﻪ اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ١٣۵۴ﺑﻮد ،ﯾﮏ روز ﻣﺮا ﺑﻪ زﻧﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪم.
ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮا ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ دوﺑﺎره ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﯾﮏ
روﯾﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه را اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزهای رو ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ در آﻧﺠﺎ هﯿﭻ ﺧﺒﺮی از ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻧﺸﺪ و ﺗﻨﻬﺎ "ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﻣﺮا در دﻓﺘﺮ ﺧﻮدش دﯾﺪار ﮐﺮد .ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﺎری
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺑﯽ هﯿﭻ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺎ آن ﭼﻬﺮه هﻤﯿﺸﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺶ:
 ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺗﻮ از ﭼﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروی .اﮔﺮ ﺗﻮ را ﻧﮑﺸﯿﻢ ،ﺑﺪان ﮐﻪ آﻧﻘﺪر اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮕﺎهﺖﻣﯽدارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮی ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ هﻤﮑﺎری ﮐﻨﯽ .ﺑﺮو ﻓﮑﺮاﺗﻮ ﺑﮑﻦ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮای هﻤﮑﺎری ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪی آﻧﻮﻗﺖ در ﺳﻠﻮﻟﺖ را ﺑﺰن.
ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺎهﺶ ﮐﺮدم.
 ﺑﺒﺮﯾﺪش ﺑﻪ ﺳﻠﻮل!ﻧﮕﻬﺒﺎن دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ:
 ﺑﻨﺪاز روی ﺳﺮت.ﺻﺪای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮد .ﺑﻠﻮز زﻧﺪان ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ روی ﺳﺮم ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﮕﻬﺒﺎن راه اﻓﺘﺎدم.
ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺿﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﮔﺬراﻧﺪم .ﺑﺎﻣﺪاد ﻓﺮدای آن روز ﻣﺮا از
ﺷﺐ را در ِ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺗﺶ در ﭼﻬﺎر راه ﻗﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.

دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻦ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دادﯾﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دادﮔﺎه را داﺷﺖ .ﻣﻦ و ﯾﮏ
وﮐﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽآورم در ﺟﻠﻮی دادﯾﺎران در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻨﺸﯽ دادﮔﺎه
ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ را ﺧﻮاﻧﺪ .دادﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﻣﺮا ﻣﺘﻬﻢ "ﺑﻪ دﺧﻮل در
ّ
دﺳﺘﻪ اﺷﺮار" ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﺮار ﺟﺮم از دادﮔﺎه اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه وﮐﯿﻞ ﻣﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و هﻤﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ رد ﮐﺮد .دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ هﻤﮕﯽ
از دادﮔﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ هﻤﺮاه ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺗﻮی راهﺮو ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺴﺘﺎدم .ﭘﺲ ﺣﺪود ﺳﻪ رﺑﻊ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮا ﺻﺪا زدﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﺮاه وﮐﯿﻞ وارد اﺗﺎق دادﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ دادﯾﺎر ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰهﺎﯾﺸﺎن ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﺷﺎره رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﻣﻨﺸﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن رأی دادﮔﺎه ﻧﻤﻮد.
دادﮔﺎه ﻣﺮا ﺑﺎ ﯾﮏ درﺟﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .دادﯾﺎران ﺣﺘﯽ زﺣﻤﺖ ﮔﻮش دادن ﯾﺎ
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ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮا ﺑﺨﻮدﺷﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ .در آﯾﻨﺪه درﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از آنهﺎ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺧﻮاﻧﺪه و
رأی ﺑﺮ ﺑﯿﮕﻨﺎهﯽ ﻣﻦ داده ﺑﻮد .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ورودم ﺟﻮ زﻧﺪان ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﺑﺪ در
ﺑﻨﺪ دو ﺳﻪ ﺑﻮدم .ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﻢ ﺑﺎ درون ﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮوﻧﺪهام ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﺎرهای
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ .
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎزه ﺳﺎزﮔﺎر دهﻢ .رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ هﯿﭻ ﮐﺪام
از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دوره ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺸﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آزاد ﻧﮑﻨﺪ .در هﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎه ،ﺑﻨﺪی را در زﻧﺪان اوﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪ "ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺎن" ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎهﯽ و ﺑﺪون هﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪاﯾﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺧﻮدﺷﺎن هﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ دادﮔﺎهﯽ ﮐﺮد و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوره ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺸﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
هﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادن اﺣﮑﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮای ﯾﮏ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ هﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ در زﻧﺪان ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و هﻤﯿﺸﻪ او را
ﻣﯽﭘﺎﺋﯿﺪﻧﺪ .در دﯾﺪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن زﻧﺪان ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﻢ و هﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ رخ ﻣﯽداد ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪام .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻦ از دﯾﺪ آنهﺎ
آﺷﻮﺑﮕﺮی ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ هﻤﻮاره ﮐﺎرهﺎ و رﻓﺘﺎر ﻣﺮا زﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .هﺮ از ﮔﺎهﯽ رﺋﯿﺲ
زﻧﺪان ﺳﺮهﻨﮓ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای زهﺮﭼﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﯾﮑﯽ از آنهﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮ ﻣﯽﭼﯿﺪ و ﺑﻪ
ً
زﯾﺮ هﺸﺖ ﻣﯽﺑﺮد و ﺷﻼق ﻣﯽزد ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪادی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در زﻧﺪان ﺑﻮد و ﻏﺎﻟﺒﺎ هﻢ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﺪ.
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ﺗﺸﺪﯾﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
»هﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺶ را ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻣﯽدهﻢ ﺗﺎ از اﯾﺮان ﺑﯿﺮون ﺑﺮود«
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی

اﮐﻨﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٣۵۴ﺑﻮد و رژﯾﻢ ﺑﺎ هﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺶ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ هﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺑﯿﺮون و درون زﻧﺪانهﺎ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ﺷﺎه از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻏﺮب
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻧﯿﮑﺴﻮن و ﻓﻮرد ﮐﻪ هﺮ دو از دوﺳﺘﺎن ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻨﺎحهﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎی
ﺑﺰرگ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪهﺎ زده ﺑﻮد .او ﮐﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ و
ﮔﺴﺘﺮش هﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺜﻞ ﺳﺎواک و ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪانهﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای
آزاداﻧﺪﯾﺸﺎن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯽﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب و ﺟﺸﻦهﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﺎجﮔﺬاری و  ٢۵٠٠ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ،اﻣﺮ را ﺑﻪ او ﭼﻨﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺎن و ﻣﺎل و
ﺧﺎک اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮهﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺣﺰاب ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ در ﯾﺎزده اﺳﻔﻨﺪ  ،١٣۵٣در ﯾﻚ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺖ ﺑﻪ هﻤﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد:
 هﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺶ را ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻣﯽدهﻢ ﺗﺎ از اﯾﺮان ﺑﯿﺮون ﺑﺮود.ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺧﻮدم در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن زﻧﺪان از دهﺎن ﺷﺎه ﺷﻨﯿﺪم .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ هﻤﻪی آنهﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﺴﻮن رأی ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ .اﻧﮕﺎر اﯾﻦ
ﺳﺮ ﮐﺮم ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ
ﮐﺸﻮر ﺗﯿﻮل ﭘﺪری او اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن و
ِ
رﻋﺎﯾﺎی او هﺴﺘﯿﻢ و او از ِ
ﺗﺎ در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮدای آن روز ،روزﻧﺎﻣﻪهﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎه را دوﺳﺖ
ﻧﺪارد آن هﻢ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه رواﻧﯽ دارد و ﻋﮑﺲ و ﻧﺎم آن ﻣﺮد رواﻧﯽ را هﻢ در روزﻧﺎﻣﻪهﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺷﺎه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎزﮔﻮ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
 در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او هﻢ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺖ٤٥

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎه را اردﺷﯿﺮ زاهﺪی هﻢ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ آورده اﺳﺖ:
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ﺑﻨﺎم
اب ﻓﺮ
ﻣﺎﯾﺸﯽ "ﻣﺮدم" و " اﯾﺮ ِان ﻧﻮﯾﻦ " را از ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب ِ
اﺣﺰ ِ
ِ
ً
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ " را درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﺣﺰاب ﭘﯿﺸﯿﻦ هﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ رﺋﯿﺴﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺣﺰب "
ِ
ِ

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ او ﮔﺰارش
رهﺒﺮ هﻤﻪ ارﮔﺎنهﺎ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺷﺎه ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽاﮐﻨﻮن او ِ
ِ ِ
٤٦
ﻣﯽداد.
هﺮﭼﻪ او ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖهﺎ درازﺗﺮ و اﻋﺪامهﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺴﺮو ﺗﺮهﮔﻞ ﺟﻮان هﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎه ،هﻮﺷﻨﮓ
آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ﭘﯿﺶ از آن ﺗﯿﺮ ﺑﺎران ﮐﺮده ﺑﻮد )ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻬﺮﻣﺎه
ﺑﺮادر ﺧﺴﺮو را ﮐﻪ از ﺑﭽﻪهﺎی ﮔﺮوه ِ

ﻣﻨﺘﻈﺮ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮش ﺑﻮد .روزی ﺑﻪ در ﺳﻠﻮﻟﻢ در ﺑﻨﺪ ﺳﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ آﻣﺪ و از
 .( ١٣۵٠او
ِ

ﮐﺮمﺧﻮردﮔﯽ دﻧﺪاﻧﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .دﻟﻢ رﯾﺶ رﯾﺶ ﺷﺪ ،او آن اﻧﺪازه ﺟﻮان و ﺳﺮﺷﺎر از
ﺟﻮﺧﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ دور ﺑﻮد در
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ٣ﻣﺎه از
ِ
زﯾﺮ اﻋﺪام ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ﺗﺎ هﺠﺪه ﺳﺎﻟﺶ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ در
اﻧﺪﯾﺸﻪ
ِ
درﻣﺎن دﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻮدِ .
رژﯾﻢ ﺷﺎه او را ِ
روز ﺳﺤﺮﮔﺎهﯽ او را ﺑﻪ هﻤﺮاه هﻢﭘﺮوﻧﺪهاش ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل داﺷﺖ،
ﯾﮏ ِ
ﺗﯿﺮﺑﺎران ﮐﺮدﻧﺪ.

دو ﺑﺮادر ﺳﻼﺣﯽ )ﮐﺎﻇﻢ و ﺟﻮاد ﮐﻪ هﺮ دو ﻋﻀﻮﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ( را ﺷﺎه ﭘﯿﺶ
ﺟﻮﺧﻪ ﻣﺮگ اﯾﺴﺘﺎد و از آرﻣﺎﻧﺶ
ﺟﻠﻮی
ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎز
ِ
از آن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﺷﻨﯿﺪم او ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎ ِ
ِ

دﻻوراﻧﻪ دﻓﺎع ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﺳﺎواك )در زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺼﯿﺮي( اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ هﻮﯾﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﮔﺰارﺷﺎت
ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖهﺎي هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻲدادﻧﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ و رﻓﺎه و
ﺳﻌﺎدت ﻣﺮدم اﯾﺮان را در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎه ﻣﻲﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﻲ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺣﺘﻲ ﯾﻚ ﻧﺎراﺿﻲ هﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎور ﮐﺮده ﺑﻮد و وﻗﺘﻲ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﻓﺮاﮔﯿﺮ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺎراﺿﻲ اﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮود ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺮوج از ﻣﻤﻠﮑﺖ را داد و
ﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ هﻤﯿﺸﻪ ﻣﻲﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﻮد ﮐﻪ او هﻢ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و
رﻓﺖ!« ارﺗﺸﺒﺪ ﻧﺼﯿﺮي )رﺋﯿﺲ ﺳﺎواك( ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﺶ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻣﻀﺎء ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و اداره ﺳﺎواك
ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮد.
٤٦ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ  The Pahlavi Monarchyاز ﮐﺘﺎب  The Iranian Mojahedinﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺮواﻧﺪ
آﺑﺮاهﺎﻣﯿﺎن

٢٣٣

ﮔﺬر از آﺗﺶ
درﺧﺖ ﺗﻨﺎوریام ﮐﻪ هﺰاران ﺷﺎﺧﻪ از ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ«.
»ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ
ِ

ﻣﻦ ﭼﻬﺮهی ﭘﺮ از ﺷﺎدی و ﺳﺮﺷﺎر از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺴﺮو را هﯿﭻﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﯾﺎدش ﺟﺎودان
ﺑﺎد .در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ﺑﯿﺪادﮔﺎههﺎی ﺷﺎه هﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .هﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖهﺎ از ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﻮد ﺑﻪوﯾﮋه دادﮔﺎهﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺘﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮاﺟﻪﻧﻮری ﺑﻮد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖهﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ .دادﮔﺎههﺎ ﮐﻢﮐﻢ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎهﻤﺮاه ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

٤٧

٤٧هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ در ﺑﺎر دوم ﻣﺮا ﺑﺎ هﻤﺎن اﺗﺎق ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎزﭘﺮس دﯾﮕﺮی ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .و
ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪم ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺑﻬﺮون رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در آﯾﻨﺪه اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از دادﮔﺎه ﻣﻦ ,ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد.
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دادﮔﺎه ﻓﺮﺟﺎم
»دﮐﺘﺮ ﺟﺎن ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺎری ﮐﻨﻢ«
درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ،١٣۵۴ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ،دوﺑﺎره ﻣﺮا ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن زﻣﺎن
دادﮔﺎه دوم ﯾﺎ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد و
ُ
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻮﺑﺖ دادﮔﺎه ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺑﻪ درون اﺗﺎق دادﮔﺎه ﺷﺪم.
هﯿﺎت ﻗﻀﺎت از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺳﺮﺗﯿﭗ " ﺑﻬﺮون " ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺮهای
ﻣﻬﺮﺑﺎن داﺷﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﻮهﺎی ﺳﺮش ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻮد.
ّ
دادﮔﺎه ﻣﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ و دادﺳﺘﺎن ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﮐﺮد.
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻣﻦ وﮐﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .او اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ ﺳﺮهﻨﮓ و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪ ارﺗﺶ ﺑﻮد.
ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺳﻨﯽ ﺣﺪود ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ  -هﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮا ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺲ از دادﺳﺘﺎن ،وﮐﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آﻏﺎز ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﺮد .دادﯾﺎران ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻮش
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎن وﮐﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﺧﻤﯿﺎزه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﮔﻤﺎن او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻣﻬﻤﺎت ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آدﻣﮑﺸﯽ و ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮورﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
دادﺳﺘﺎن در ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺎده "دﺧﻮل در دﺳﺘﻪ اﺷﺮار و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺪام" را ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .وﻟﯽ هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﭘﺮس
اﺧﺮاﺟﯽ و ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه اول راﺧﻮاﻧﺪ ،آنهﺎ هﺮ دو ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ »ﻣﻦ هﯿﭻ
ﺟﺮﻣﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪهام و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻮی
ﻣﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ( را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آزاد ﮐﻨﻨﺪ
زﯾﺮا ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺟﺮم ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ«.
از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪ و دﺳﺘﻮر ﺗﻨﻔﺲ داد .ﻣﻦ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم .در آن اﺛﻨﺎ ،ﭘﺮوﻧﺪهام را ﺑﺎ وﮐﯿﻠﻢ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادم .او از وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﻬﺒﺪ "ﻧﺼﯿﺮی" در ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﻦ در ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ
هﺮﮔﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺧﻮاهﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪن
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﻣﻪ ،ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎهﺪی از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎواک
آورده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﺛﺒﺎت ﺟﺮم و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮا آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻧﺼﯿﺮی رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد:
٢٣٥

ﮔﺬر از آﺗﺶ
»ﻣﺘﻬﻢ اﯾﺮج ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ،ﭘﺰﺷﮏ وﻇﯿﻔﻪ ،ﯾﮏﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٣۵١دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ
او اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدش را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﻮد ﻟﺬا ﻋﺪهای ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و
ً
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺗﻌﺼﺐ دارد و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از زﻧﺪان آزاد
ﺷﻮد دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ«.
ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﺼﯿﺮی
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر

اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﺧﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﻤﯽ ﻧﯿﺮوی ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ ﺷﺎه از ﻣﻦ ﺑﻮد.
ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﻢ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ و
از آن ﭘﺲ ﻣﻦ هﺮروز ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﭘﺸﺖ در دادﮔﺎه در اﻧﺘﻈﺎر ِ
ﻧﺰدﯾﮏهﺎی ﻇﻬﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪم .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روز ﭘﻨﺠﻢ دادﮔﺎه از ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯿﺮون

ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر و ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﭘﺸﺖ دادﯾﺎران ﮐﻪ ﺧﺒﺮدار
روﻧﺪ
آﻣﺪ و ِ
ِ
ﺧﻮاﻧﺪن ِ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .دادﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﭙﻬﺒﺪ "ﻧﺼﯿﺮی" ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺎده را ﺑﺸﮑﻨﺪ

اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی "ﻧﺼﯿﺮی" ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺣﺮفهﺎﯾﻢ را ﻧﺰدهام ،دادﮔﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻣﻦ هﻤﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎواک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ از
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آورده ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻋﻀﻮ ﻓﺮاری را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات
ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ از اﺑﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪان و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﯾﮑﺴﺎل زﻧﺪان ﭘﯿﺸﯿﻨﻢ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﺗﻮدهﻨﯽ رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه
ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺮی ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﮑﻢ ،ﺳﺮﺗﯿﭗ " ﺑﻬﺮون " رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺞ دادرﺳﯽ ارﺗﺶ
ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖهﺎی ﻣﺮا ﻣﯽ ﻓﺸﺮد:
 »آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ .ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﻢ«.ﻣﻦ هﯿﭻﮔﺎه ﭼﻬﺮه ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺷﺮﻣﻨﺪه او را از ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺑﺮم:
 »ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﺗﯿﻤﺴﺎر .از ﻟﻄﻒ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم .هﯿﭻ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ«.در هﻤﻪ آن ﭼﻨﺪ روز ﺳﺮﺗﯿﭗ " ﺑﻬﺮون" ،رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ،ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎواک ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ
ﺳﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ هﻢ ﺳﺎزش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
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زﻧﺪان اﺑﺪ ﯾﺎ اﻋﺪام ﻣﻦ
ﺷﺎﯾﺪ هﻢ دهﺎن ﮐﺠﯽ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺮی و ﺳﺎواک ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن دﺳﺖ ﮐﻢ ِ

ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دادﮔﺎه ﻣﺮا دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﻓﺮدای آن روز ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﺮار ﺟﺮم
ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖهﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﻮدم را ﺑﺮای ﯾﮏ دوره زﻧﺪان درازی آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدم .در آﯾﻨﺪه درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﻢ "هﻮﺷﻨﮓ"
دوﺑﺎره دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل در ﺑﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .زﻧﺪان اﮐﻨﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮدم را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﮐﺮدم .روزهﺎ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ هﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ درد دﻟﻢ را در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم .ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ درد ﻣﺮا
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﯿﻤﯿﻦ
در ﯾﮑﯽ از روزهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺮداد  ١٣۵۴ﺳﺎواک در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوﯾﺰ ﺛﺎﺑﺘﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖهﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺳﺎواک ﭘﺮده از اﺳﺮار ﮔﺮوه
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ هﻤﺎن "ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ" ﺑﺮ ﻣﯽدارد .از ﻟﺤﻈﻪ اﻋﻼن ﺧﺒﺮ ،ﻣﻦ دﭼﺎر دﻟﻬﺮه
و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪم .ﺑﯿﻘﺮار ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎورم .هﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آرزو ﮐﻨﻢ زﻣﺎن زودﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،هﺮﮔﺰ آن ﻟﺤﻈﻪ
ﺳﺮ ﻧﺮﺳﺪ .هﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺒﺎر ﺷﺐ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ دﻟﻬﺮه ﻣﻦ هﻢ اﻓﺰونﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺼﻮر دﯾﺪن
ﭼﻬﺮهاش در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻮد» .راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﺶ ﺧﻮاهﻨﺪ داد؟ زﺧﻤﯽ،
ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﻟﻪ ﺷﺪه؟ ﯾﺎ اﺳﺘﻮار؟« ﺳﺎواک ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻘﺎوم را در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدهﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ درﺑﺎره ﭼﻪ ﭼﯿﺰای ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد؟ ﭘﺮده از ﭼﻪ اﺳﺮاری ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ
ﺷﺪ؟ از رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ؟ هﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺎواک هﻤﻮاره ﺗﻼش دارد ﺑﻪ ﮔﺮوههﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ و ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﻓﺪای ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ .هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ اﻓﺰونﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺟﻠﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮔﺮد آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻬﻢ در ﮐﻨﺎر
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ؛ اﺧﺒﺎر ﺳﺎﻋﺖ هﺸﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺧﻼﺻﻪی اﺧﺒﺎر ،آﻗﺎی ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮای اﻧﻔﺠﺎر و ﮐﻮر ﺷﺪن دو ﻓﺮد ﺧﺮاﺑﮑﺎر
را ﮔﺰارش داد .ﺳﭙﺲ " ﺳﯿﻤﯿﻦ " در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﭼﻬﺮهاش ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻣﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم .ﭼﺸﻢ راﺳﺘﺶ ﺳﯿﺎهﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻧﮕﺎر آن ﺧﻮرﺷﯿﺪ روﺷﻦ ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ در ﭼﺎه
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﭼﺸﻤﺶ ﮔﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﺎه ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ او در آن اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .او
ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﺶ را ﻣﯽﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ واژههﺎ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم .او ﮐﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ ﮐﺮ.
ﺧﺎﻃﺮههﺎ ﯾﮑﺎﯾﮏ در ذهﻨﻢ ﺟﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﺎد دارم روزی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪک ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ،ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﮕﺎهﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎران ﺑﯽﮐﻼم آﻓﺘﺎب ﻋﺸﻖ را ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ وﺟﻮدم ﺗﺎﺑﺎﻧﯿﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﮔﻮداﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﻮداﻟﯽ ﺧﺎﻣﻮش .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .از ﺟﻠﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم .ﮔﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﺟﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .آهﺴﺘﻪ ﮐﻤﯽ
دورﺗﺮ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ دراز ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺘﺎرههﺎ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻢ و
ﺧﺎﻃﺮههﺎ و داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را دوره ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدم  .ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﯽﺧﺮدان از ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻤﺐ ﺑﺴﺎزد؟ ﭼﺮا از او در ﺟﺎی ﺧﻮدش
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اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ او را ﮐﻪ هﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪای در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرهﺎ ﻧﺪارد درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ ﺟﺎن اﻋﻀﺎ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد؟ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ؟ داﺳﺘﺎن ﮐﻮدک ﭼﯿﻪ؟
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﻤﺐ ﺳﺎزی و ﮐﻮدک ﺳﺎزی؟
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دارد در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؟ ﺑﻪ ﯾﺎد
ﺧﻮدم و ﻣﺴﻌﻮد اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ هﻢ ﺑﻤﺐ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ .داﺳﺘﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺳﺶ ،اﻣﺎ ﺑﯽ ﺟﻮاب.
آن ﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﯿﺘﻞ هﻤﺎن ﺑﻬﺮام آرام اﺳﺖ ﮐﻪ رهﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﭘﺪر
و ﻣﺎدر ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ هﻨﻮز ﻣﻦ هﻤﺴﺮ ﺳﯿﻤﯿﻦ هﺴﺘﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺎواک
ﺑﻼﻓﺼﻠﻪ وﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ در ﭘﺎدﮔﺎن ﮐﺮﻣﺎن آﻣﺪ .ﺷﺐ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .راه ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد.
هﻮا ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ درون ﺳﯿﻨﻪام ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ .آن اﺣﺴﺎس ﮔﻨﻬﮑﺎری و ﻋﺬاب وﺟﺪان هﻤﻮاره ﻣﺮا دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﺮد .ای ﮐﺎش ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آدم ﺑﯽﻣﺴﻮﻟﯿﺖ و ﺑﯽوﺟﺪان ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدش آزاداﻧﻪ
راهﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ هﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اراﺟﯿﻔﯽ از
اﯾﻦ دﺳﺖ ﺧﻮدم را ﮔﻨﺎه ُزداﯾﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم ﺑﺎ ﺑﯽرﮔﯽ اداﻣﻪ دهﻢ .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران
ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ده ﺷﺐ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ هﻮاﺧﻮری ﺑﻨﺪ زﻧﺪان ﺑﻮد .از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ درﺻﻒ زﻧﺪاﻧﯿﺎن آﻏﺎز راه رﻓﺘﻦ ﮐﺮدم .وﻟﯽ ﺑﻪراﺳﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎﯾﻢ را دور ﻣﯽزدم .ﺑﺎ هﯿﭽﮑﺲ
ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻢ .اﻧﮕﺎر زﻧﺪاﻧﯽهﺎ درد را در ٔ
ﭼﻬﺮه ﻣﻦ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﺸﺎن آزارم
دهﻨﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ داﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺪ هﻢ از اﯾﻦ روی ﮐﺴﯽ ﭘﺮﺳﺸﯽ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .هﻤﭽﻨﺎن دور زﻧﺪان را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم دور ﻣﯽزدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن دﺳﺘﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺮ روی ﺷﺎﻧﻪام
ﻧﺸﺴﺖ .ﻧﮕﺎهﺶ ﮐﺮدم .ﺳﻼم ﮔﻔﺖ .ﭼﻬﺮهاش آن اﻧﺪازه ﭘﺮ از ﻣﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﻢ و
ﭘﯿﮑﺮ ﻻﻏﺮش
ﺳﻼﻣﺶ را ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﺬارم .ﭘﯿﺮاهﻨﯽ ﺳﺎده ﺑﺎ آﺳﺘﯿﻦ ِ
هﺎی ﺑﺎﻻ زده و ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻠﻮاری ﺗﯿﺮه ِ

رﻣﺎن ﻣﻮﺑﯿﺪﯾﮏ
را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪش ﻣﺮا ﯾﺎد ﭼﻬﺮه ﭘﺮاﺳﺘﻮار ﻧﺎﺧﺪا اهﺐ ]ِ [Ahab
ٔ
ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺐهﺎﯾﺶ
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪای ﺑﺮ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .رﺧﺴﺎرش ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻟﺒﺨﻨﺪ
ِ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .از ﺳﺒﯿﻠﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﭽﻪهﺎی ﭼﭗ ﺑﯽﻣﺬهﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﻣﺶ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻮد،
ﻧﺴﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺎر .ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ راه رﻓﺘﻦ را اداﻣﻪ دادﯾﻢ .او را ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺑﻨﺪ دو ﺳﻪ از دورادور دﯾﺪه
ﺑﻮدم .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ هﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎ هﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
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ﻧﻮﯾﺴﻨﺪههﺎی زﻧﺪاﻧﯽ اﺧﻼق وﯾﮋه ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آنهﺎ ﮔﻮﺋﯽ هﻢﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن
را اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ هﻢ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان را ﺗﺎب ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻨﺪ ﺧﻮﯾﯽ و
ﺟﻮﺷﺨﻮری دوران زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ُﭘﺴﺘﺸﺎن ﻧﺨﻮرم .آن
ﺷﺐ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺎم زدﯾﻢ و ﯾﺎدم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪهﺎﯾﯽ ﺣﺮف زدﯾﻢ .وﻟﯽ ﺣﺲ
ﮐﺮدم او ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ و درد دل ﮐﻨﻢ .از
آن ﭘﺲ او ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و دوﺳﺖ وهﻤﺪم هﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .از ﻓﺮدای آن ﺷﺐ ﮐﻢﮐﻢ ﻟﺐ
ﮔﺸﻮدم و هﺮروز ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺑﺮای هﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ .و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖهﺎ راه
ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ وﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽزدﯾﻢ .ﮔﺎهﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺒﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ هﻢ ﺑﻮدن را ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
ﺗﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﻮد .او ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درک آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢهﺎ و ﺗﺎرﯾﮑﯽهﺎی زﻧﺪﮔﯽام و ﺷﻨﺎﺧﺖ آدمهﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮوم و رﻓﺘﺎر
آدمهﺎ را ﺑﺎﯾﺪ از زﻧﺪﮔﯽ آدمهﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮔﺬر و از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ دراز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ هﻤﻪ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ راه ﯾﺎﺑﻢ .او ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داﺳﺘﺎن و ﺷﻌﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﺳﺎﻋﺖهﺎ وﻗﺘﺶ را
ﺻﺮف آﻣﻮزش ﻣﻦ ﮐﺮد .ﻣﺮا ﺑﺮای آﻏﺎز ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره و ﻧﻮﯾﻨﯽ آﻣﺎده و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎری
داد ﺗﺎ ﺧﻮدم را ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺸﻮم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ از ﭘﯿﺶ زﻧﺪﮔﯽ را از ﻧﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺴﺎزم .ﭘﺲ از آن زﻣﺎن ﻣﻦ و ﻧﺴﯿﻢ روزهﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺷﻤﺲ و ﺧﯿﺎمﺧﻮاﻧﯽ و رﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ و
ﺷﺐهﺎ را ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ هﻤﻪ ﭼﯿﺰﻣﺎن ﺑﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو اﻧﺴﺎن ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ هﻤﻪ هﺴﺘﯽﻣﺎن ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد.
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ واژههﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد .ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ واژههﺎ ﭘﺮدههﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺼﻮد
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺳﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .واژههﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻼﻣﯽ از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺳﮑﻮت رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﻤﻮﺷﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر
واژههﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ وارد ﻣﯽﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ و
ﮔﺎهﯽ هﻢ زﯾﺎد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺼﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﭼﻨﺪ ﺑﺎری از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺑﻨﺪ ﺑﺮده ﺷﺪﯾﻢ ،و ﻣﺎ از هﻢ دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎز ﺑﻪ هﻢ
ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ .در ﯾﮑﯽاز روزهﺎ در ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﺎ رﺿﺎ ﻋﻼﻣﻪ زاده آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .رﺿﺎ از هﻢ
ﭘﺮوﻧﺪههﺎی ﺧﺴﺮو ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ و ﮐﺮاﻣﺖ داﻧﺸﯿﺎن ﺑﻮد .او ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺮ ﺷﻮر ﺑﻮد و ﭼﻬﺮهای هﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎد
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داﺷﺖ .رﻧﺞ را در ﺳﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ وﻟﯽﻏﻢ را هﺮﮔﺰ .در ﯾﮑﯽاز روزهﺎ در اﻃﺎق رﺿﺎ ﺑﻮدم.
از ﮐﺘﺮی ﮐﻮﭼﮑﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﯿﺮﻧﮕﯽ در ﻟﯿﻮان ﮐﻮﭼﮑﯽ رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ دﺳﺘﻢ داد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺷﮕﻔﺘﯽ از
دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدم ﺑﻮی ﺧﻮﺷﺶ ﺑﻪ دﻣﺎﻏﻢ رﺳﯿﺪ .ﻓﻬﻤﯿﺪم ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﻢ
ﻟﺒﺨﻨﺪی زدم و ﻟﯿﻮان را ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪم .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎم ﺷﺮاﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽام ﻧﻮﺷﯿﺪم.
 ﺷﯿﻄﻮن راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﻃﻮری زﯾﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺮاب اﻧﺪاﺧﺘﯽ؟ ﺻﺪاﯾﺶ را در ﻧﯿﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ هﻤﺎن ﯾﮏ ﺟﺎم ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽرﺳﻪ هﺮ دو ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ .هﯿﭻﮔﺎه ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪﭼﮕﻮﻧﻪ او در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻠﯿﺴﯽ دﺷﻮار ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺮاب ﺑﯿﺎﻧﺪازد.

٢٤١

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ُ
رﻓﯿﻖﮐﺸﯽ در درون ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺴﻠﻂ ﺟﺮﯾﺎن "آﻧﺎرﮐﻮ -ﻧﯿﻬﻠﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻟﻤﭙﻨﯿﺴﻢ" ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
هﺎی ﺑﺪی از درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮهﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل ١٣۵۴؛ اﯾﻦ روزهﺎ ﺧﺒﺮ ِ
ﺧﺎﻧﻮادههﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻋﺰ ﯾﺰاﻧﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰ از ﺑﻨﺪهﺎی دﯾﮕﺮ و هﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯽهﺎ و
ﺳﻤﭙﺎتهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روی دادهﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻮد .ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ دﺳﺖ ﺳﺎواک در ﮐﺎر اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﻪ،
درﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ هﻢ درﺳﺖ ﺑﻮد .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ  ٣ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺣﺎﻻ
رﺧﺪاده ﺑﻮد .ﺧﺒﺮ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ،ﺧﺪا را از درون ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ از ﺧﻮد ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻤﭽﻮن هﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ،ﺑﯿﺪل ،ﺑﯽرﺣﻢ ،و دﺷﻤﻦ
آزادی اﻧﺴﺎن .وﻟﯽ ای ﮐﺎش از ﺧﺪا اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد،
دوﺳﺘﯽهﺎ و ﭘﯿﻤﺎنهﺎ را ﭘﺎس ﻣﯽدارد ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ،
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎنهﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد و ﺧﻮدش هﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺸﺪ .ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ رهﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی دروﻧﯽ
٤٨

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
زده ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت دﻟﯿﻞ ﺗﻮدهای ﻧﺸﺪﻧﺶ را داﺷﺘﻦ
ِ
ِ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،رهﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻘﯽﺷﻬﺮام  -ﺑﻬﺮام آرام ،ﺑﻪ دﺳﺖ وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﺎر ﭘﺎﮐﺴﺎزی را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﯾﺪاری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ِ

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺗﺮور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺴﺪﺷﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎنهﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ آ ﺗﺶ

ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ رد ﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮورهﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻧﺎراﺿﯿﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺳﺎزﻣﺎن را در ﺳﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ.

٤٨ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻪ ﮔﺮوهﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ آنهﺎ ﻧﯿﺰ هﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدههﺎ ﺣﻀﻮر هﻤﮕﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎن ﻻﯾﻪهﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

٢٤٢

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ،ﮐﻤﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺮرهﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ از ﺳﺮدﻣﺪاران ﺑﺨﺶ دﯾﻨﯽ ﺑﻨﺎم ﺷﺮﯾﻒ
هﻤﺴﺮ
هﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد .رهﺒﺮی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
واﻗﻔﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﻋﻀﻮهﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ِ
ِ
٤٩
ﮐﺎرهﺎی او را ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻓﺎدار ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺣﺮﮐﺎت و
ﺷﺮﯾﻒ ،ﻟﯿﻼ زﻣﺮدﯾﺎن ،ﻋﻀﻮ
ِ
ِ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮام  -آرام ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺮﯾﻒ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ ﮐﻪ
ِ
ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ِ
ِ
ﺗﺮور ﺷﺮﯾﻒ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدهﺪ .او را ﻧﺎ ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺳﺮ ﻗﺮار
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ِ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺟﺴﺪش را هﻢ در ﺑﯿﺎﺑﺎنهﺎ در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ردی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪ.

در ﻗﺮاری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮور ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻟﺒﺎف اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﺎر ِان ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮد .او ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ

دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺪن زﺧﻤﯽ از ﭼﻨﮕﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد ،وﻟﯽ ﭘﺲ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎرهﺎی درون ﮔﺮوهﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن رهﺒﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .او هﻤﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ را در هﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎواک ﮔﺬﺷﺖ .وﺣﯿﺪ ﺧﯿﻞ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻓﺮاد را ﺑﻪ
زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ آورد .او از ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮور ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و
زﻧﺪان و ِ

هﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ را در داﻣﻦ ﺳﺎواک رﯾﺨﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻮد .وﺣﯿﺪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ِ

ﺷﮑﻨﺠﻪ اﻋﻀﺎی زﯾﺮدﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .او ﺑﺎ ﺷﻼق ﺑﻪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ در
ِ

ﺟﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن زﯾﺮ دﺳﺘﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺎد و از آنهﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ هﺮ ﭼﻪ دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .او ﺑﺎ ﻣﺸﺖ
ِ
ّ
ﺑﻪ دهﺎن ﭘﯿﺮﻣﺮد آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻻهﻮﺗﯽ ﻣﯽزد ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ ،ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ.
وﺣﯿﺪ را از اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﻪ آن اﺗﺎق ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪهﺎ را از زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎزوی
ﺑﺎﻧﺪی ﮐﻪ زﯾﺮ دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن را ﺗﺮﺳﻮ ﭘﻔﯿﻮز ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ،اﮐﻨﻮن از ﺗﺮس ،ﺑﻪ زﺑﻮﻧﯽ و ﺧﻮاری اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و
دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺎر ﺟﻼدهﺎ در
اﻋﻀﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽداد .وﺣﯿﺪ ﮐﻪ روزی ﺑﻪ ِ

ﭼﯿﺰ
ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﮔﺸﺖ ﻣﯽزد ،اﮐﻨﻮن ﺧﻮد ﯾﮏ ﺟﻼد ﺷﺪه ﺑﻮد .او اﻧﮕﺎر ﻣﯽزد ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ هﯿﭻ ِ
زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﻮچ اﺳﺖ .ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ .آدمهﺎ را ﻟﻮ ﺑﺪهﯿﺪ .ﺧﻮدﺗﺎن را از زﯾﺮ
روﻧﺪ
ﺷﮑﻨﺠﻪ رهﺎ ﺳﺎزﯾﺪ .وﺣﯿﺪ ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﮕﯿﺮی هﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ رهﺒﺮان و اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در ﯾﮏ ِ
ﭼﯿﺰ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮش
ﻧﯿﻬﻠﯿﺴﺘﯽ آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ِ
درون او دﯾﮕﺮ هﯿﭻ ِ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺠﻨﮕﺪ.

٤٩ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻟﯿﻼ زﻣﺮدﯾﺎن ،ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎرهی  ٧هﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب.
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ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮدای
وﺣﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﺒﻠﻮر آن ﭘﺪﯾﺪهی ﭘﻮﭼﯽ و ﻧﯿﻬﻠﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ِ
ﺿﺮﺑﻪ ِ
ِ

آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن از ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن آﻧﺎرﮐﻮ -ﻧﯿﻬﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺷﺪﯾﺪ

ﻟﻤﭙﻨﯿﺴﻢ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد .رﻓﺎﻗﺖ ،راﺳﺘﯽ ،ﺻﺪاﻗﺖ ،وﺟﺪان ،راﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ و درﺳﺖﮐﺮداری و
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻀﺎ هﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺠﺎﯾﺶ ،دروغ ﮔﻮﯾﯽ ،ﺷﺎﻧﺘﺎژ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﭘﺸﺖ
هﻢ اﻧﺪازی ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎٔ ،
ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت
و ﮐﺎﻣﺠﻮی از اﻋﻀﺎی زن و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن رﻓﯿﻘﺎن ،اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻂ رهﺒﺮی ﮔﺮدﯾﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽﺑﺎزﺗﺮ
ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻟﻤﭙﻨﯿﺴﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮهﻨﮓ واﻻی ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬران ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪِ .

ﺑﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ،ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه رهﺒﺮی در ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو دﯾﺪه ﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ رهﺒﺮی را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻧﯿﻬﯿﻠﺴﻢ و ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.
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ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺟﻮان ﺗﮏ درﺧﺖ ﭘﯿﺮ ﺗﻮی ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺞ زﻧﺪان ﺗﺎزه در آﻣﺪه ﺑﻮد .روز
ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ١٣۵۵ﺑﻮد.
ِ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ هﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﺎه ﻓﺮوردﯾﻦ ،دوﺑﺎره ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮔﻤﺎن ﻣﯽزدم دﻟﯿﻞ
اﺣﻀﺎر ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آنهﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻦ ﺿﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ

آﺑﺮوی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ ﺑﺮ ﺑﺎد دهﻨﺪ .وارد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﺪم .ﻣﺮا ﯾﮏراﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ "ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﺑﺮدﻧﺪ.
او ﻟﺒﺎس ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ هﻤﯿﺸﮕﯿﺶ را ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﺻﺪای ﻧﺨﺮاﺷﯿﺪهاش را ﺑﺎ زورﺧﻨﺪی ﺳﺮ داد:
 هﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ،آﻣﺪی؟در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ "ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی" هﻢ از راه رﺳﯿﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮد ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
 اﯾﺮج اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻪ!؟ دﮐﺘﺮ ﺑﺎ او ﮐﺎر داره.ﻣﻨﻈﻮر او از دﮐﺘﺮ ﺳﺮ ﺑﺎزﺟﻮ "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" ﺑﻮد" .ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی" رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد:
 اﯾﻨﺒﺎر ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎش .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻦ زد و رﻓﺖ.
"ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬهﺎی روی ﻣﯿﺰ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ هﻢ روی
ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺳﻪ ﻣﺘﺮی از او در ﺑﺮاﺑﺮش ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﭘﺲ ازدرﻧﮕﯽ ﮐﻮﺗﺎه:
 ﻣﯽ داﻧﯽ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ؟ -ﻧﻪ.

ً
 -ﺑﺒﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺮوﻧﺪهات را ﻣﯽداﻧﯽ اﻣﺎ ﻣﺎ ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ را ﻣﯽدوﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ هﻨﻮز از

آنهﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی.
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ "وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ" هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را درﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و "ﮐﻤﺎﻟﯽ" هﻢ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﻪ آن
اﺷﺎره دارد.
 ﻣﺎ هﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را از ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﯿﻢ .ﻗﺼﺪﻣﺎن ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از زﻧﺪانآزاد ﺑﺸﯽ و ﻣﺜﻞ آدمهﺎی دﯾﮕﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدت ﺑﺮ ﮔﺮدی.
اﻧﮕﺎر ﺑﺮاﯾﻢ اﻧﺸﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺶ ﺑﻮد ،ﺑﻪ روزهﺎی دﺷﻮاری ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
اﺳﺘﻮار ﺑﯽﺳﻮاد ﺳﺎواک ﮔﻮش ﻧﻤﯽدادم.
ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدم ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﯾﺎوههﺎی اﯾﻦ
ِ
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ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﺠﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" وارد اﺗﺎق ﺷﺪ" .ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﺧﺒﺮدار از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮ
ﺧﺎﺳﺖ:
 ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .دﮐﺘﺮ ﺟﺎن ﺧﻮش آﻣﺪی ،ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻄﻮره ،ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮایآﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺎرﯾﻦ.
ﭘﯿﺮاهﻦ ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺳﻮرﻣﻪای ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .اﺗﻮﮐﺸﯿﺪه و آراﺳﺘﻪ .ﭼﻮن هﻤﯿﺸﻪ ﮐﺮاوات زده
ﺑﻮد و ﺑﻮی ادﮐﻠﻨﺶ هﻮای اﺗﺎق را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺗﺎزه از آراﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ زﻧﺪان آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮدم ﮐﻪ "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" ﮔﺎهﯽ در روز ﺳﻪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺷﯿﮏ
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﻧﻤﻮدهﺎی ﺟﺬاب زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ رخ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
 در ﻗﺼﺮ ﭼﻪ ﺧﺒﺮه دﮐﺘﺮ؟ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،دارم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﻤﻮ ﻣﯽﮐﺸﻢ.در دﺳﺘﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮده داﺷﺖ .رو ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮد:
 ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردهاﯾﻢ؟ﮐﻤﺎﻟﯽ ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد:
 ﺑﻠﻪ او را در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ.ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺳﭙﺲ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﺑﺮﮔﯽ از ﮐﺎﻏﺬهﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد:
 دﮐﺘﺮ اﯾﻦ ﺧﻂ رو ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ﮐﺎﻏﺬ را از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ آن اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﻮ ﮐﭙﯽ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ
اﺳﺖ .ﺧﻂ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﯽآﻣﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدم و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ داﺳﺘﺎن از ﭼﻪ ﻗﺮاره.
 دﮐﺘﺮ ﺟﺎن ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻦ!ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﻂ را ﺑﺮاﻧﺪاز ﻣﯽﮐﺮدم .ﺧﻂ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺧﻂ اوﺳﺖ؟ هﻨﻮز ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآوردم.
وﻟﯽﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﺮوز دهﻢ .ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮ ﮐﻪ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮی هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮏ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .هﺮ دو ﺳﻮ ﺑﺎ
اﺣﺘﯿﺎط و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺮههﺎی ﺧﻮد را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدهﻨﺪ .ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﺳﺘﺸﺎن را رو ﻧﮑﻨﻨﺪ و هﺮ
ﮐﺪام ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﮑﺮ ﺣﺮﯾﻒ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﻣﻦ هﻤﭽﻨﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدم .دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﮐﺮد:
 ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻦ .ﺑﺨﻮﻧﺶ .راﺣﺖ ﺑﺎش.٢٤٦
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ً
ﺑﺎ ﺷﺘﺎب آﻏﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺮدم .ﻇﺎهﺮا ﯾﮏ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎزﺟﻮ ﯾﯽ از ﯾﮏ زن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدی در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺮد از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﭘﯿﻦ ﯾﺎ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ هﻢ ﮐﻒ ﻣﯽآﯾﺪ و از زن
ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪهﺪ .زن ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻣﻼﻓﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺮد را
ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽدهﺪ .هﻤﯿﻦ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﻬﺎی دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﺗﻬﺮاﻧﯽ هﻤﺎن ﯾﮏ ﺑﺮگ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد.
ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺶ آﻣﯿﺰی ﺑﻪ "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" اﻧﺪاﺧﺘﻢ.
 ﺧﺐ ﮐﻪ ﭼﻪ!؟ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎط داره. ﺧﻮاﻧﺪی؟ ﺑﻠﻪ؛ ﺧﺐ ﺳﺮ هﻢ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻣﻼﻓﻪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ آﻗﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ."ﺗﻬﺮاﻧﯽ" ﮐﺎﻏﺬ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎﻏﺬ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ دﺳﺘﻢ داد .اﯾﻦ ﺑﺮگ ﺗﺎزه ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.
ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺎ ﻣﺎژﯾﮏ ﺳﯿﺎه ﮐﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﻂ و رﺑﻄﺶ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ اوﻟﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﻓﺮق داﺷﺖ .ﮐﻨﺠﮑﺎو
ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن آن ﻣﻼﻓﻪ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻦ و "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" وﺟﻮد دارد .دﻟﯿﻞ
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
آﻏﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺮدم .هﺮﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻢ داﺳﺘﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎورﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﮔﺸﺎد ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ هﺮ آن اﻣﮑﺎن دارد از ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮﻧﺪ .واژههﺎ را ﮐﺞ و ﮐﻮﻟﻪ ﻣﯽدﯾﺪم.
ﻣﻐﺰم آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﯽزد.
دهﺎﻧﻢ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .هﺮ واژه ﭘﺘﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮم ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪ .ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ رﻧﮓ از
ﺻﻮرﺗﻢ ﭘﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﻔﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭼﺸﻢ از ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺎهﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوم.
 ﺑﺨﻮان دﮐﺘﺮ؛ ﺑﺨﻮان .اداﻣﻪ ﺑﺪه!اداﻣﻪ دادم .ﻓﺸﺮده داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺮام آرام )ﺑﯿﺘﻞ( از رهﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎ را ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد از ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﺣﯿﻠﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآورد .دﺳﺘﯿﺎر او در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم .ﺑﻬﺮام آرام ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻐﺰ آن ﻋﻀﻮ ﻧﺎراﺿﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺮگ وی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ و ﭘﺎی او ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺎ ﺟﺴﺪ را در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺎی
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ﺑﺪهﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮام آرام از آن زن ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺗﺎ ﺟﺴﺪ ﺷﻘﻪ ﺷﻘﻪ ﺷﺪه را در آن
ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺟﺎی ﻣﯽدهﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮑﯽ از
ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺟﺴﺪ را ﺑﻪ درون
ِ
ﺑﯿﺎﺑﺎنهﺎی اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان ﻣﯽراﻧﻨﺪ .در ﻧﻘﻄﻪ دﻧﺠﯽ ﺟﺴﺪ را از اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﺗﺶ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺳﻮزاﻧﺪن ﺟﺴﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ.
دهﺎﻧﻢ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﮔﻮﺋﯽ ﻣﺎهﯿﭽﻪهﺎی ﻓﮑﻢ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﯾﮏ آن از ﺳﺮم ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪهام دروغ اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .داﺳﺘﺎن ﭘﺮدازیهﺎی ﯾﮏ
زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ و هﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ او دﯾﮑﺘﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
داﺳﺘﺎنﭘﺮدازی ﺑﺎﺷﺪ .اﻋﺘﺮاف روﺣﯽ در ﻋﺬاب اﺳﺖ .ﺗﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻪ روﯾﺪاد و هﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ آن زن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ هﻤﺴﺮ ﺑﻬﺮام آرام ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﻨﻢ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .دو ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ هﻢ هﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و هﺮ ﯾﮏ
ﮔﻮﺷﻪای از واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮاژﯾﮏ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺠﺮد از آن آﮔﺎه ﺑﻮدم.
داﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از آن ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮده ﺑﻮدم ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﻢ آﻣﺪ» :ﻧﻪ ،ﻣﺎﺟﺮا
ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ دروغ ﻧﯿﺴﺖ .راﺳﺖ اﺳﺖ«.
ﺑﻪ "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدم اﻣﺎ ذهﻨﻢ ﻣﯿﺎن ﺗﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه آن ﻣﺠﺎهﺪ ﻧﺎراﺿﯽ ،و روح و روان
آﺷﻔﺘﻪای ﮐﻪ آن روز ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎرک ﺳﺎﻋﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﯽﮐﺮد .اﮔﺮ ﭘﯿﺎم آن ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدم ﯾﺎ ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ و از آﻧﺠﺎ ﻧﮕﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدم
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﻼﻓﻪهﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺪتهﺎ ﭘﯿﺶ در ﮐﺎم آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰار و ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﻔﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ.
 ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ آﻗﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ؟ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داره؟او آهﺴﺘﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮐﺎﻏﺬ را از دﺳﺖ ﺑﯽرﻣﻘﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .آن را از ﻣﯿﺎن ﺗﺎ ﮐﺮد .آهﺴﺘﻪ ﺟﻠﻮی
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭘﺎره ﭘﺎرهاش ﮐﺮد و در درون ﺟﺎﺳﯿﮕﺎری ﮐﻪ روی ﻣﯿﺰ "ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺖ .از ﮐﻤﺎﻟﯽ
ﻓﻨﺪک ﺧﻮاﺳﺖ .ﮐﺎﻏﺬهﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
 ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺖ ﺑﺪن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ .هﻤﯿﻦ ﮐﺎﻏﺬهﺎ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﺗﻮزﻧﺪه هﺴﺘﯽ .وﮔﺮﻧﻪ هﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮدی ﺗﺎ اﻻن ﺻﺪﺑﺎر ﺗﻮ را هﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺒﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮت ﮐﺮدﯾﻢ.
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ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدم و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻢ .راﺳﺘﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ذهﻨﻢ ﺑﻪ هﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد.
اﻧﺪﯾﺸﻪام ﺑﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﮓهﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺳﺮدرد آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﮏ
آهﻨﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻨﺪان ﮐﻠﻪام ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ .دﺳﺘﻢ را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻧﻮر ﭼﺮاغ آزارم ﻧﺪهﺪ .آب
دهﺎﻧﻢ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﻮرت ﻣﯽدادم ﺗﺎ ﮐﻤﯽ از ﺧﺸﮑﯽ دهﺎﻧﻢ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮعام ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻢ.
ﺑﻪﺳﺨﺘﯽﻣﯿﮑﻮﺷﯿﺪم ﺧﻮدم را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﻨﻢ .ﺣﺎل ﻣﺮا در ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ دﺳﺘﻢ را
ﮔﺮﻓﺖ و از روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽام ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﻌﺪ روی ﻟﺒﻪ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﺎی ﭼﭙﺶ را آوﯾﺰان ﮐﺮد .ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و آرام و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺗﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﻮﯾﻢ رهﺎ ﮐﺮد.
 ﺑﺒﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﻦ هﻤﻪ ﺑﺎز ﺟﻮﯾﯽهﺎی ﺗﻮ رو ﺧﻮﻧﺪم .هﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ را ول ﮐﺮدهﺑﻮدی و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﭙﺮدازی و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯽ.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ،
ِ
ﺳﺮم را ﺑﺎﻻ ﮐﺮدم:

 درﺳﺘﻪ آﻗﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،هﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺘﻢ و ﺣﺎﻻ هﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮام ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﭙﺮدازم و ﺑﺲ. و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪاه ﺷﺪی؟ ﺑﺎ ﺳﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدم: درﺳﺘﻪ.او ﭘﺴﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
 دﮐﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮفهﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻣﺎ را ﮔﻮل ﺑﺰﻧﯽ. ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮔﻮﻟﺘﺎن ﺑﺰﻧﻢ آﻗﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،هﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ .ﻣﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از زﻧﺪان رﻓﺘﻢﺳﺮﺑﺎزی؟
 درﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺘﯽ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﺷﮏ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ اززﻧﺪان ﯾﺎ هﻤﺎن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﯽ وﻟﯽ
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ از راﺑﻄﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮ
داﺷﺘﯽ و ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎ رهﺒﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﻬﺮام آرام و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده .ﺑﺒﯿﻦ
دﮐﺘﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﺖ رو ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮی هﻤﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽهﺎﯾﺖ ﭘﻨﻬﻮن ﻧﮕﻬﺪﺷﺘﻪ
ﺑﻮدی ،ﭘﻨﻬﻮن ﭘﻨﻬﻮن ،هﺎ! هﻨﻮز ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ داری ﯾﺎ ﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎی ﺑﻬﺮام آرام هﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او
راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﯾﻪ ﺟﻮری ﺳﺮ ﺑﻪ
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ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮده .از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎد ﺑﺴﺮاغ ﻣﺎ و ﺳﺮ ﻧﺨﯽ ﺑﺪه .ﺧﺐ ﻣﺎ اﯾﻦ آﻗﺎرو ﺣﺎﻻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .ﺑﮕﻮ
ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮا ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻮ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرت ﺑﺮی؟ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ؟ ﻧﻪ دﻧﺒﺎﻟﺖ اوﻣﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی،
ﻧﻪ ﺧﻂ و ﻧﺸﻮﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ؟
 آﻗﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻋﻮﺿﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ .ﺑﺮﯾﻦ ﺳﺮاغ اوﻧﺎ ،از ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ ،ﭼﺮا از ﻣﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﻦ؟ آﺧﻪ ،ﺑﻪﻣﻦ ﺑﮕﯿﺪ ﻣﻦ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻢ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺮام آرام ﯾﺎ رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎس داره؟ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم
ﺑﺎ اﯾﻦهﺎ اﺧﺘﻼف ﺟﺪی دارم ،راهﻢ رو ﮔﺮﻓﺘﻢ و رﻓﺘﻢ .دور ﺳﯿﺎﺳﺖ رو هﻢ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟ ﯾﻌﻨﯽﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدادم؟
ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺎهﯽﺑﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻧﮕﺎه ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد.
 دﮐﺘﺮ ،اﯾﻦ ﺧﻮدش را دارد ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽﭼﺐ ﻣﯿﺰﻧﻪ.ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ.
ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﮐﺮاواﺗﺶ را ﺷﻞ ﮐﺮد .اﻧﮕﺎر ﮔﺮﻣﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺎهﺎﯾﺶ
هﻤﭽﻨﺎن از ﻟﺒﻪ ﻣﯿﺰ آوﯾﺰان ﺑﻮد .آﻣﺎده ﺷﻠﯿﮏ:
 دﮐﺘﺮ ﺷﺎه ﮐﻠﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮی دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮد .ﺗﻮ راهﺘﻮ ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ و رﻓﺘﯽ .دﺳﺖ ﮐﻢ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدی .ﯾﮑﯿﺸﻮن درﺳﺖ ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﺖ ﺑﻮد .ﺗﻮ هﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺖ رو ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮدی .ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﭼﯿﻪ؟ ﺗﻮ هﻨﻮز هﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهات ﭘﺎﺑﻨﺪی .هﻤﯿﻦ اﻻن هﻢ اﮔﺮ وﻟﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯿﺖ رو اداﻣﻪ ﻣﯿﺪی .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯽ ،ﻣﯿﺮی ﺳﺮاغ ﻋﺪه دﯾﮕﻪ .دﮐﺘﺮ ﺗﻮ از اونهﺎﯾﯽ
ً
ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮی دﻧﺒﺎل ﮐﺎرت ،اﮔﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﮑﻨﯽ هﻤﻪ ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﻣﯽزدی.
 آﻗﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ از ﻣﻦ ﭼﻄﻮر اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دارد ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽﻣﯽﮐﻨﺪ و روزی هﻢزن ﻣﻦ ﺑﻮده ﺑﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﻢ؟
 وﻟﯽ او ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽﻧﻤﯽﮐﺮد. ﺧﺐ ﻣﻦ از ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ. دﮐﺘﺮ ﺑﺬار ﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ،ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ رهﺒﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ و آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎناﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺘﯽ آدﻣﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽاﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و هﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺧﻮدت ﮔﻮﺷﻪای از اﻋﺘﺮاﻓﺎت را ﺧﻮاﻧﺪی .وﻟﯽﺗﻮ در هﺮ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ هﯿﭽﯽ ﻧﺪادی ﮐﻪ
هﯿﭻ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻠﮏ هﻢ زدی.
رو ﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ و اداﻣﻪ داد:
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اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯽارزش را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادی و هﯽﺗﮑﺮار ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ و
 ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺖِ
دﻧﺒﺎل زﻧﺪ ﮔﯿﺖ رﻓﺘﯽ.

ﮐﻤﺎﻟﯽ هﻢ در ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪهﺎی او ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﮔﻔﺖ:
 ﻗﺮﺑﺎن اﯾﻦ ﻣﺮد هﻨﻮز هﻢ ﮐﻠﻪ ﺷﻘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ.دهﺎﻧﻢ هﻤﭽﻨﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺧﻮاﻧﺪن
داﺳﺘﺎن ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺒﺎرزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﻬﻮده و زﺟﺮآور ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ هﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺟﺰ ﺑﺎران دﺷﻨﺎم و ﮐﺘﮏ و
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎل ﻣﺮا ﺑﻪ هﻢ زده ﺑﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﻢ .ﺳﺮدرد هﻢ
ﮐﻼﻓﻪام ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﺮق از ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﻢ روان ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﻠﻮز زﻧﺪان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽام را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ
ﻗﻄﺮات ﻋﺮق ﺑﻪ درون ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﺮود .ﺑﺪﻧﻢ داغ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺐ دارم.
اﻓﺰون ﺑﺮ آن هﻤﻪ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ هﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻣﺮا ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺗﺎ ﮐﯽ اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺪی ﮔﻔﺘﻢ:
 آﻗﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﻪ آنهﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ آنهﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺖﮐﺲ دﯾﮕﺮی را هﻢ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و
آدمﮐﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﻻ هﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ِ

زﺟﺮ و دردش را هﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ هﻢ آنهﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ هﺪﻓﺸﺎن هﺮ ﮐﺎری

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ،ﻻﺑﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽهﻤﯿﻦ .ﺑﺮای آنهﺎ ارج و ارزش اﻧﺴﺎن از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ،
آن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .آﻗﺎ هﺮ ﮐﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺷﻪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﻪ آنهﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ از اﯾﻦهﺎ ﺟﺪا ﺷﺪهام.
ﺗﻬﺮاﻧﯽ از ﮔﻮﺷﻪ ﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﻠﻮی ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎد ،ﺳﭙﺲ دﺳﺘﺶ را روی ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻦ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﺮم ﮐﻪ آهﻨﮓ دﻟﺠﻮﯾﺎﻧﻪای داﺷﺖ ﮔﻔﺖ:
 دﮐﺘﺮ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻪﺷﻮ ،ﺑﺒﯿﻦ ،ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در زﻧﺪان هﺴﺘﯽ .ﺗﻮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺎنهﺰاران ﻧﻔﺮ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪهﯽ .ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آدمهﺎی ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﯿﭽﺎره ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ و از زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮدت ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻓﻖ و آزاد دﯾﮕﺮی ﻟﺬت ﺑﺒﺮی .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎهﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدی
اﻣﺮوز ﺗﻮ و هﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﺖ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﯾﺪ .ﻣﻦ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﺗﻮ را از اﯾﻦ
وﺿﻊ ﻧﺠﺎت ﺑﺪهﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﻦ هﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪام اﯾﻨﻪ ﮐﻪ اون
ً
ﭼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﮕﯽ .اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺧﻮاد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﯽ و ﻓﻘﻂ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﮕﻮ .هﻢ ﺗﻮ
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هﻢ ﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽدوﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ ﺷﺪه و دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده "ﺳﯿﻤﯿﻦ" هﻢ دروغ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ...ﻣﺎ هﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽدوﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ اوﻧﺎرو ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﮕﯽ .اﯾﻦ دو ﭘﺎره
ﮐﺎﻏﺬی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دادﯾﻢ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از هﺰاران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻮار از
ﺻﺤﺒﺖهﺎی ﺗﻮ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ هﻤﯿﻦ !..ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ هﻢ ﻃﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﻪ و ﺑﻪ ﺗﻮ
ً
ﻗﻮل ﻣﯽدم ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ،ﺗﻮ را آزاد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﺮوی .اﺻﻼ ﺑﺮو ﺧﺎرج و
ﺗﺨﺼﺼﺖ را ﺑﮕﯿﺮ.
ﺳﺮم رو ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎهﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهاش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم .ﮐﻤﯽ درﻧﮓ ﮐﺮد ،دﺳﺘﺶ را از
روی ﺷﺎﻧﻪهﺎﯾﻢ ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺪام راﺳﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭼﺸﻢ از ﭼﻬﺮه ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اداﻣﻪ داد.
 ﺑﺒﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺎﻻش ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺘﻪای .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ دادی .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ رادوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎری و از اول ﺑﺴﺎزی .اﻣﺎ دﮐﺘﺮ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ هﻤﮑﺎری ﻧﮑﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ
از اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاهﯽ رﻓﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرت رﺣﻢ ﮐﻦ و ﺑﻪ آرزوهﺎ و زﺣﻤﺎت و
دردهﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنهﺎ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ!
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﻮﺗﺎه "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" ﻟﺨﺘﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ﺗﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش ﺑﺒﯿﻨﺪ .آهﺴﺘﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪﺳﻮی ﻣﯿﺰ ﮐﻤﺎﻟﯽ رﻓﺖ .آﻧﮕﺎه هﺮ دو ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ﻧﺪ" .ﮐﻤﺎﻟﯽ"
ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻨﺪ ﻧﺒﻮد .ﻣﺮﺗﺐ روی ﺻﻨﺪﻟﯿﺶ ﻣﯽﺟﻨﺒﯿﺪ.
اﻣﺎ "ﺗﻬﺮاﻧﯽ" آرام ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎد ﺳﺮ ﮐﻼس درس دوﺑﺎره ﺑﺮ روی ﻟﺒﻪ ﻣﯿﺰ "ﮐﻤﺎﻟﯽ" ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ
ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﺪوزم .ﺑﻪ ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم .از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﺮات
داده ﺑﻮد و ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺑﻮدم .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ از ﭘﺴﺘﯽ و ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﯽ رﺳﯿﺪهام ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد هﻤﮑﺎری ﻣﯽدهﻨﺪ؟
ﭘﺲ اﯾﻦ هﻤﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻮد؟ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻟﺖ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺳﺎواک ﺗﻦ ﺑﺪهﻢ ،ﺧﺐ در هﻤﺎن روزهﺎی اول دﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮدم و از اﯾﻦ هﻤﻪ رﻧﺞ و
ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪهام ﻣﺼﻮن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم.
ﻧﮕﺎه از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻢ .ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮا اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﭼﺸﻢ ﺑﻪﺳﻮﯾﯽ دوﺧﺘﻢ .ﭼﻘﺪر از هﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﺪم ﻣﯽآﻣﺪ .ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮات
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دﻟﻬﺮهآوری از اﯾﻨﺠﺎی ﻟﻌﻨﺘﯽ داﺷﺘﻢ .ﻟﺤﻈﻪهﺎی ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﺑﺮاﯾﻢ زﻧﺪه ﺷﺪ .ﭼﻪﺑﺴﺎ
ﭘﺎهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ و
ﺳﺎﻋﺖهﺎ و روزهﺎ در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ
ِ
ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ از درد ،ﺗﺮس و ﻧﻨﮓ ﻟﻮ دادن آرزوی ﻣﺮگ را داﺷﺘﻢ ،آه آن ﻓﺮﯾﺎدهﺎی دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان،
ﺿﺠﻪهﺎ ،ﺧﻮاهﺶهﺎ ﮐﻪ »آﻗﺎ ﻧﺰﻧﯿﺪ ،ﻧﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯿﮕﻢ ،آﻗﺎ ﺗﻮ را ﺧﺪا رﺣﻢ ﮐﻨﯿﺪ« آن ﺻﺪای
ﺗﺮﺳﻨﺎک دژﺧﯿﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞهﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮ ﭘﺎی ﻧﺎزک ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ ،و ﮔﺮﯾﻪ و
ﺻﺪای ﻗﺮﯾﭻ
زاریهﺎ و آن ﭘﻠﻪهﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ،هﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ زﻧﺪه ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .ﺑﺎ
ِ
ﻗﺮﯾﭻ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم.

ﺳﺮم را ﺑﻪﺳﻮی آنهﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪم و ﻧﮕﺎهﻢ را ﺑﻪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ دوﺧﺘﻢ .ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
 آﻗﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺘﻪام و ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰهﺎ را از دﺳﺖ دادهام .ﻣﻦ دوﺳﺖ ،رﻓﯿﻖ،ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽام ﮐﻪ هﺮ اﯾﺮاﻧﯽ آرزوﯾﺶ را دارد ،ﺑﺎﺧﺘﻪام .ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖهﺎ و رﻓﺎﻗﺖهﺎی ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻦ دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ….
ﺻﺪاﯾﻢ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﻘﺎﯾﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﺎن ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺨﻮدم
ﻣﻬﺎر زدم ،ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ دادم:
 وﻟﯽ آﻗﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ هﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺧﺘﻪام و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ هﻢ هﻨﻮز اﯾﻨﺠﺎ هﺴﺘﻢ.ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪهﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪم .ﺧﻮدم را
ﻓﺮوﺧﺘﻪام .ﺑﺎﺧﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺧﻮدﻓﺮوﺷﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
آﻗﺎﯾﺎن ،ﻣﻦ ﺧﻮد ﻓﺮوش ﻧﯿﺴﺘﻢ .آدم ﻓﺮوش هﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺧﻮدﺗﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯿﺪوﻧﯿﻦ .از هﻤﺎن
روزی ﮐﻪ ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد ﻓﺮوش و آدم ﻓﺮوش ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﻮﻧﻢ را هﻢ ﺑﺒﺎزم.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻬﺮاﻧﯽ از ﻣﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .رو ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ:
 ﺑﺒﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺗﻮ از اوﻟﺶ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮدی ،ﺑﻪ ﻣﺎ دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،درﺑﺎره هﻤﻪ ﭼﯿﺰ دروغ ﮔﻔﺘﯽ.راﺑﻄﻪات ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺴﻌﻮد ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﺑﻘﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯿﺖ ،هﻤﺶ دروغ ﺑﻮد .ﺑﺒﯿﻦ اﮔﺮ
دروغ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﯽ ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ وﺿﻌﯿﯿﺘﺖ ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد.
ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮدی ﻧﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ،ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ هﻨﻮز هﻢ وﻗﺖ هﺴﺖ .ﻣﻦ دارم ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ
را ﻣﯿﺪم ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮدت را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﯽ .ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺐ و ﻗﺮﯾﺒﯽ هﻢ ازت ﻧﻤﯽﺧﻮاهﯿﻢ.
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ﺗﻬﺮاﻧﯽ واژه دروغ را ﮐﻤﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ زﺷﺘﯽ دروغ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن دهﺪ .دﯾﮕﺮ هﯿﭻ ﻣﻌﺬورﯾﺖ و
ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﮔﺮ ﺑﺎزﺟﻮ ﯾﯽهﺎﯾﻢ را ﭘﺲ ﻧﺪاده ﺑﻮدم ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺮات ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ و
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ هﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻦ ﻧﺪارد .دادﮔﺎه دﯾﮕﺮی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺸﻒ ﺗﺎزهای در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮم ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺗﻬﻮعآور اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻣﯽﮐﺮدم .اﻓﺰون ﺑﺮ آن از ژﺳﺖ اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﻮدک دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ هﺴﺘﻢ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪرزهﺎی ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪاش ﮔﻮش دهﻢ ﺑﯿﺰار ﺑﻮدم.
ﮔﻮﯾﯽ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻣﻦ آن ﮐﺎﺑﻞهﺎ را ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ﭘﺎهﺎﯾﻢ در اﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎه ﻣﯽزدﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ .ﺧﻮدم را در درون ﺻﻨﺪﻟﯽ راﺳﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺎ روی درهﻢ رﻓﺘﻪ و اﺧﻤﻮ ﮔﻔﺘﻢ:
 آﻗﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ درﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ هﻤﻪﺗﺎن دروغ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮا؟ دروغ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﺠﺒﻮرﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﻤﺎ دراز ﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ
ﺑﻮدم .دروغ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی را روی ِ

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮدم را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ ﺷﻤﺎ هﻢ دروغ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ هﻤﻪ دروغ
دروغ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﺮف
ِ
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﯿﮕﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ،دروغ ﻣﯿﮕﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺮان

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺮﯾﺪ ،روزی ﺳﻪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رخ زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﻓﺮق دروغ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﻮﻧﻪ.
ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﮐﻤﯽﻋﻘﺐ اﯾﺴﺘﺎد .رو ﺗﺮش ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ،اﻧﮕﺎر اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی را
ﻧﺪاﺷﺖ .از دﯾﺪن ﭼﻬﺮه ﺗﮏﺗﮑﺸﺎن ﺑﯿﺰار ﺑﻮدم .ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ هﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﺗﺮ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ اﻋﻼن ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﭘﺮ ﻧﺨﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ:
 وﻟﯽدﯾﺪی ﮐﻪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﯽ ،هﻤﻪﺷﻮن اﯾﻨﺠﺎﯾﻨﺪ .ﺗﻮی ﭼﻨﮓ ﺧﻮدﻣﻮن .رﻓﺘﺎرﺷﺎن هﻢ از ﺗﻮ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺗﺮه.ً
 ﻣﻦ وﻇﯿﻔﻪ وﺟﺪاﻧﯽ ﺧﻮدم را اﻧﺠﺎم دادهام .اﺻﻼ ﻣﯿﺪوﻧﯿﻦ ﭼﯿﻪ آﻗﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ؟ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪانﺑﺎﺷﻢ.
از ﻣﻦ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را در ﭼﻬﺮه
درهﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻪﺷﺎن ﻣﯽدﯾﺪم.
ﺗﻬﺮاﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺗﺎق را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ رو ﮐﺮد:
 دﮐﺘﺮ را ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل.ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
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 ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻢ ،دﮐﺘﺮ ،ﻓﮑﺮا ﺗﻮ ﺑﮑﻦ .ﻣﺎرا ﺧﺒﺮ ﮐﻦ.ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮدار اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺳﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻠﻪ .ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺻﺪا زد و ﻣﺮا ﺑﻪ
ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ادب ﺳﺮ ﭘﺎ
ِ

ﺳﻠﻮل زﻧﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ِ

از اﯾﻨﮑﻪ از آن ﮐﺸﻤﮑﺶ رواﻧﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺗﻬﻮع آور رهﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻤﯽآﺳﻮده ﺷﺪم .آن ﺷﺐ را ﺑﺎ

اﺗﻮﺑﻮس وﯾﮋه ﺑﻪ
روﯾﺎهﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﻧﺎﺧﻮشآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻣﺪاد رﺳﺎﻧﺪم .ﻓﺮدای آن روز ﻣﺮا دوﺑﺎره ﺑﺎ
ِ

زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ رﻧﮓ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ را دﯾﺪم.
ِ
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ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ رژﯾﻢ
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ
روزهﺎی زﻧﺪان آرام آرام وﻟﯽ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪ .زﻧﺪﮔﯽ در زﻧﺪان ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﺮون ﻓﺮﻗﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﯿﻔﯽ دارد .در زﻧﺪان ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ دروﻧﯽ دارد ،ﭘﺪﯾﺪههﺎ دروﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ
هﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او در اﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎش
رهﮕﺬر ،زﻧﺪاﻧﯽ ﻏﻢهﺎ و ﺷﺎدیهﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ِ

و روﯾﺎروﯾﯽ ﺟﻬﺎن دروﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ هﯿﭻ ﮔﺮﯾﺰراهﯽ ﻧﺪارد .در اﯾﻨﺠﺎ هﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را
آﻧﯽ از ﻏﻢ و اﻧﺪوهﺶ دوری دهﺪ .از هﻤﯿﻦ رو ،زﻧﺪاﻧﯽ دم ﺑﻪ دم ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﺎﻧﮑﺎهﺶ ﮐﻠﻨﺠﺎر
ﭘﺘﻮی ﻧﺎزک ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺦﻧﻤﺎی
ﻣﯽرود ،ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ آنهﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺐهﺎ ﻣﻦ روی ﯾﮏ ِ
درد ﺑﺪﻧﯽ از
ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪم و ﺑﺎﻟﺸﯽ هﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮدم را ﺷﻼق ﺑﺰﻧﻢ .ﮔﻮﺋﯽ ِ

ﺷﺪت آزار رواﻧﻢ ﻣﯽﮐﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺷﺪن را ﻣﯽداد .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﯿﺰ درک آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد آﻏﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﮑﺎﻣﻞ
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺮدم .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺳﻄﻮره رﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ درﯾﺎﺑﻢ اﻧﺴﺎنهﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ ﮐﻪ  ۶٠٠٠ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ
دارد آﻏﺎز ﮐﺮدم  .اﺳﻄﻮره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ زادﮔﺎهﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﻪ زادﮔﺎه ﮐﻞ اﻧﺴﺎنهﺎ در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزهﺎی ﺗﺎرﯾﺦ .درک ﺳﺎده و ﭘﺎک از ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ،درک آنهﺎ از ﻣﺮگ ،زﻧﺪﮔﯽ ،دوﺳﺖ
داﺷﺘﻦ ،ﺑﯿﻤﺎری ،ﺷﺎدی ،ﻏﻢ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﻪ هﻤﺮاه آن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺪوی زدم ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اوﻟﯿﻪ و اﺳﻄﻮره را در ﯾﺎﺑﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن و ﻧﻮع اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن آنهﺎ .ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﻄﻮرهﺎ ﺑﻪ دوران ﻣﺎدرﺳﺎﻻری و ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﺮق ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ادﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻏﺮب ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ و ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺶ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن
دوران ﻣﺎدرﺳﺎﻻری در ﺷﺮق ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ رو ﮐﻪ در ﺷﺮق ﮐﻬﻦ دورانهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮب ﻣﺜﻞ ﺑﺮده داری و ﻓﺌﻮداﻟﯽ هﯿﭻﮔﺎه ﺧﺸﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را هﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﻮع اﯾﺮاﻧﯽ هﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﯾﮏ اﺳﻄﻮره اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺬهﺒﯽ اﺳﺖ و هﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﺪارد .ﻋﺮﻓﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﻬﺎن.
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ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺟﺪا ﺷﺪ .او ﺑﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ "دﯾﮕﺮ ﺑﻮدن" ﯾﺎ
"ﺧﻮد" ،از ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﺟﺪا ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ او راﻧﺪه ﺷﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن،
درﺧﺘﺎن و ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﮔﺎه ﺷﺪن از
"ﺧﻮد" او را ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻣﯽﺷﻮد در ﺷﻌﺮ ﻣﻮﻟﻮی دﯾﺪ ،آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﺑﺸﻨﻮ از ﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺟﺪاﯾﯽهﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.در ﻋﺮﻓﺎن ،اﻧﺴﺎن
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺴﺘﻦ و ﺣﻔﻆ ﻓﺮدﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺑﻪ
وﺣﺪت ﺑﺮﺳﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﯾﺎ رﺳﯿﺪن ،وﺻﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ دوﺳﺖ ،ﻣﻌﺸﻮق ،ﺧﺪا ،ﺟﻬﺎن ،در
ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻮرﯾﺪﮔﯽ و ﺷﯿﺪاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺎرف ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﮔﺎهﯽ
ﺟﺪاﯾﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ اﻧﺴﺎن از ﺟﻬﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﻋﺎرف ﺑﺎ رﻗﺺ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ،ﻧﻐﻤﻪ
ﺳﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار دوﺳﺖ ﻣﯽرود .ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ راه دوﺑﺎره ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮق را
از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻋﺮﻓﺎن هﻨﺪی اﯾﻦ وﺣﺪت اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ را در ﺳﮑﻮن
و ﺳﮑﻮت ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﭘﺲ از دوره ﮐﺮدن اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ رﻣﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ رﻓﺘﻢ و درﯾﺎﻓﺖهﺎ و رﻓﺘﺎرهﺎی آدﻣﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم .ﺗﻼش
ﮐﺮدم رﻣﺎنهﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﯿﭻ و ﺧﻢهﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزشهﺎ و ﻣﯿﺰانهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭼﻪﺑﺴﺎ در هﻢ رﯾﺨﺘﻪ و
ﻣﻐﺸﻮش ﻣﯽﮔﺮدد .دﯾﮕﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﺧﻮب و ﺑﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای آدمهﺎ دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدم ﮐﻪ هﻨﻮز ﺑﺸﺮ در ﻋﺼﺮ ﺗﺮاژدی ﺑﺴﺮ
ﺗﺮاژدی ﺑﺨﺸﯽ از
ِ

ﻣﯽﺑﺮد .از دون ﮐﯿﺸﻮت آﻏﺎز ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪهﺎی ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ اداﻣﻪ دادم ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

ﮐﺘﺎبهﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه هﻤﻠﺖ و اﺗﻠﻠﻮ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪم .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮاژﯾﮏ اﯾﻦ دو ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺷﺒﺎهﺖهﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دوران اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن روس رﻓﺘﻢ ﮐﻪ از هﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺛﺮ داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ
را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ و دوران ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪم .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻨﺮ روی آوردم .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ
اﻧﺪازه زﺑﺎن ﮐﻼﻣﯽ آدمهﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ اﺣﺴﺴﺎﺗﺸﺎن از ﻏﻢهﺎ و ﺷﺎدیهﺎ ﺣﻘﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ً
ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺎه را دﻗﯿﻘﺎ اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﭼﻘﺪر از درک رﻧﺞ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن در زﯾﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻮﺑﻪ دار ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﻧﺎﺗﻮان هﺴﺘﯿﻢ .درﯾﺎﻓﺘﻢ ،هﻨﺮ زﺑﺎن اﺣﺴﺎس ﯾﺎ
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زﺑﺎن رازهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واژههﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و درک ﻧﻤﯽﺷﻮد .و هﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎس
ﺑﯽواﺳﻄﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎس دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺎﻓﯿﻪ را از ﺷﻌﺮ ﺑﺮﻣﯽدارد و
ّ
ﻧﻘﺎش رﻧﮓ را از ﺑﻌﺪ اﺷﯿﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ )آﺑﺴﺘﺮه( .وﻟﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮐﻪ ﺑﯽ واﺳﻄﻪﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪاﺳﺖ و هﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﻼﻣﯽ و ﺑﻌﺪی ﻧﺪارد.
ﺳﭙﺲ ﻗﺪری ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮوﯾﺪ و ﯾﻮﻧﮓ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺎﺛﯿﺮش ﺑﺮ روی ادﺑﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻢ؛ و ﻧﯿﺰ
ﮐﺘﺎبهﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎبهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن در دﺳﺘﺮس را دوره ﮐﺮدم .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ
اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ﺑﻮدم .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ ﭘﺎهﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ راه ﻣﯽروم .ﯾﻌﻨﯽ دردهﺎ و
ﻏﻢهﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻮاری ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم .اﻣﺎ اﯾﻦ دردهﺎ و ﻏﻢهﺎ ﺗﻨﻬﺎ دروﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،رو ﯾﺪادهﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺮون زﻧﺪان هﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻨﺠﺎر و زﺧﻢ روﺣﯽ اﻓﺰون ﻣﯽﺷﺪ.
هﯿﭻ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ درون زﻧﺪان ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﺳﺎل  ١٣۵۵ﯾﮑﯽ از ﺷﻮمﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن و
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻣﺎن دوران رژﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺎواک ﺑﻪ درون ﮔﺮوههﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ
ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،رﺧﻨﻪ ﮐﺮد و هﺮروز ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﺮد و
ﻣﺮدان و زﻧﺎن درون ﺧﺎﻧﻪهﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺎﯾﺪاری آنهﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺳﺎواک
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﻧﺒﺎل او
ﺣﻤﯿﺪ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد و رژﯾﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ِ
ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ،١٣۵۵او در ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ دﻻوراﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .دﯾﮕﺮ از
رﺳﯿﺪن روزﻧﺎﻣﻪهﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺟﻮ دﻟﻬﺮه و اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ در ﭼﻬﺮه زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ زﻧﺪان و روان زﻧﺪاﻧﯽ دارد .ﭘﯿﺮوزیهﺎ و ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﺑﯿﺮون هﻤﯿﺸﻪ
روﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺪاری را در زﻧﺪان ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد .و ﺷﮑﺴﺖهﺎ اﺛﺮ واژﮔﻮﻧﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ،ﺳﺎلهﺎی
ﭘﯿﺮوزی و ﺷﺎدی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺴﯽﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻮد .ﮔﺮوهﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی
ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و زﻧﺪانهﺎ از روﺷﻨﻔﮑﺮهﺎ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
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اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ زﻧﺪانهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل  ١٣۵۶ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﮐﺎرﺗﺮ و ﻓﺸﺎر ﮔﺮوههﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ اﯾﺮان ،وﺿﻊ زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺗﺎ
اﻧﺪازهای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

٥٠

در ﯾﮑﯽ از روزهﺎی ﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎ را درﺳﺮای زﻧﺪان ﮔﺮد آوردﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
هﺎی آنهﺎ را از
هﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ درون ﭼﻬﺎر دﯾﻮاری زﻧﺪان ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽاز زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﮔﻔﺘﻪ ِ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادی آن هﻢ در آن دوران ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺸﺎر ﺑﺎور
ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ هﺴﺘﯿﻢ و دﻓﺘﺮ ﻣﺎ در ژﻧﻮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ زﻧﺪانهﺎی اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ اﻣﺴﺎل اﺟﺎزه ورود داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎ
آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رو در رو ﺑﺪون ﺑﻮدن ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ را از ﺷﻤﺎ
ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ .و ﺳﭙﺲ ﮔﺰارش را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه و ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪهﯿﻢ .ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﺷﺎه آﮔﺎهﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ هﻤﻪ اﯾﻦ رو ﯾﺪادهﺎ دارد و هﻤﻪ از او دﺳﺘﻮر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .از هﻤﯿﻦ رو
ً
ﮔﺰارش را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ او ﻣﯽدهﯿﻢ«.
در روزهﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ﺗﻦ در ﺑﻨﺪ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
هﻢ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮدم .ﺟﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎ را ﮐﻪ هﻨﻮز ﺑﺮ روی دﺳﺖهﺎ و ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ
آنهﺎ ﻧﺸﺎن دادم ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ را هﻢ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺮای آنهﺎ
ﮔﺰارش ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ اهﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ از ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا ﺑﻪ زﻧﺪان زﻧﺎن ﻣﯽروم .ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﺪاری؟«
ﮔﻔﺘﻢ» :ﻧﻪ! ﻓﻘﻂ ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺮﺳﺎن«.
اﯾﻦ را هﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ را ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ رژﯾﻢ از اﻋﺪام ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ً
ﻓﺸﺎر ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.

 ٥٠ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ٨
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ﮐﺎرﮐﺮد روﻧﺪ »آﻧﺎرﮐﻮ -ﻧﻬﯿﻠﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ زﻧﺪان«
ﺑﺎ آﻣﺪن ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺟﻮ زﻧﺪان دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ آزادی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ
و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪاﻧﯽهﺎ هﻢ زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .روی هﻢ رﻓﺘﻪ ،هﻮای زﻧﺪان ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺪﻧﯽ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ّ
ﺟﻮ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﺮس از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود
رهﺒﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در زﻧﺪان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﮐﻤﻮن ﯾﻌﻨﯽ
اﺷﺘﺮاﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻤﻮن هﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪای زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺎلهﺎی ﺳﺎل ﺑﻪ هﻤﯿﻦ روش
ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن هﻢ زﯾﺮ هﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﻮﻧﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﮐﻤﻮن ﺑﺎ
رأی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن درون ﮐﻤﻮن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﭘﺰﺷﮏ ،ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﻮد و آن هﻢ از آن رو
ﮐﻪ ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺰﺷﮏ در زﻧﺪان وﺟﻮد داﺷﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻦ در ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎر ،ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ
ً
هﻤﺪﯾﮕﺮ راه داﺷﺘﻨﺪ دوران زﻧﺪاﻧﯿﻢ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪم .ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ را در اﯾﻦ ﺳﻪ
ﺑﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اواﺳﻂ ﺳﺎل  ،١٣۵۶اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪه
ﮐﻤﻮن ﺑﺮﮔﺬار ﮐﺮدﯾﻢ .ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از هﺮ اﺗﺎق ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﮐﻤﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدم .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﭘﻨﻬﺎن از ﭼﺸﻢ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮ
ﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺷﮕﻔﺖآور اﯾﻦ ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقهﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﭼﭗهﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ آﻗﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮ هﻤﮕﺎن روﺷﻦ ﺑﻮد .آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ دﺳﺖاﻧﺪر ﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﺷﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻠﯿﺲ زﻧﺪاﻧﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﻪ ﺳﻮد او ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮاهﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪهی ﮐﻤﻮن ﻧﺎهﻤﺪﻟﯽ ﻧﺸﺎن دادم .وﻟﯽ از هﻤﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪم و ﺑﺎ ورود آن ﮐﺲ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗﻧﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آﺧﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎس ﺳﺎﻻری از اﺗﺎق ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ِ

ﺑﻮد .ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ در اﯾﻦ زﻣﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺬهﺒﯽهﺎ و ﺣﺘﯽ ﻓﻨﺎﺗﯿﮏهﺎ را از
دﺳﺖ ﺑﺪهﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ و دوران

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮدش را ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ هﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ،دﺷﻮاری ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن،
اﯾﻦ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﺲ ﺧﻮدش را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﮐﺮده و رأی هﻢ آورده ﺑﻮد .ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ
اﯾﻨﮑﻪ رهﺒﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺬهﺒﯽهﺎ اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم داد ﮐﻪ اﮔﺮ آﺧﻮﻧﺪ ﺳﺎﻻری از اﻧﺠﻤﻦ
ﮔﺮداﻧﻨﺪهی ﮐﻤﻮن ﺑﯿﺮون ﻧﺮود ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﻮم زﻧﺪاﻧﯿﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد از
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ً
ﮐﻤﻮن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ و ﻋﻤﻼ ﮐﻤﻮن ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .از ﺳﻮی ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ و ﻣﺬهﺒﯽهﺎ آﻗﺎی
"ﻣﺤﻤﺪی ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ" و هﻤﭽﯿﻦ آﻗﺎی "ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ" هﺮﮐﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ آنهﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺷﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن راﭼﭗ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن دارﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎواک را ﺑﻪ درون ﮐﻤﻮن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و هﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوران
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺶ را دارد ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﺟﻠﻮی رژﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ هﻢ رأی آورده اﺳﺖ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ آنهﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﻗﻠﺪری اﯾﺴﺘﺎد و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺎس
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﻮن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎورهﺎﯾﺶ از ﮐﻤﻮن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ.
"ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ" ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﭽﻪهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻮد.
او از ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ آزادی و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﻪ
آرﻣﺎﻧﺶ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻤﻮن از هﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﺟﻮهﺮ دروﻧﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدهﺪ ﻣﻘﺪس و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗﻧﻤﺎ دارد اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻤﻮن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺎدرون ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﺶ ارج
ﻧﮕﺬارد و زورﮔﻮﺋﯽ ﮐﻨﺪ هﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ از هﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ .زﯾﺮا هﺮ آن ﻣﯽﺗﻮان دوﺑﺎره ﮐﻤﻮن را ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ درﺳﺖ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻦ ﺑﺎ آﻗﺎی "ﺣﺴﻦ داﻧﺶﺑﻬﺰادی" ﮐﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗﻧﻤﺎ
در ﮐﻤﯿﺘﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻤﻮن زﻧﺪان ﺑﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدم و دﯾﺪﮔﺎهﺶ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ
ﺷﻤﺎهﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدن آﻗﺎی "ﺳﺎﻻری" دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﻗﺎی "ﺣﺴﻦ" دﯾﺪﮔﺎهﺶ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ:
 آﻗﺎی ﺳﺎﻻری ﯾﮏ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺳﺖ و ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﺑﺮوﯾﻢ.ﮔﻔﺘﻢ:
 ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ .از آنﮔﺬﺷﺘﻪ از  ۵ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آن ﻣﺬهﺒﯽهﺎﺳﺖ و ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرهﺎی
زﻧﺪان را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺮﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺮﺑﺎز ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺪاﻧﯽ ﭼﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ هﻢ زﻧﺪﮔﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮏ ﺷﺮاﻓﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﮑﻪ دار ﺷﻮد .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،هﻤﯿﻦ
ﺧﺮدهﺑﻮرژوا اﮐﻨﻮن دارد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺶ را
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ از اﺗﺎق ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﻃﺮفدار ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ هﻢ ﺑﻪ او رأی دادهاﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ هﻤﺎن ﭘﻠﯿﺴﯽ
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ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﺎ را ﺷﮑﻨﺠﻪ داده اﺳﺖ .ﺗﻮ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد زﻧﺪاﻧﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ هﺮ
ﻋﻘﯿﺪهای ﮐﻪ دارد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدهﯽ؟
آﻗﺎی ﺣﺴﻦ داﻧﺶ ﺑﻬﺰادی در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ:
 آﻗﺎی ﺳﺎﻻری در درون ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﻠﯿﺲ در ﺑﯿﺮون اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ هﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوههﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﺮﯾﮑﯽ را ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ
رﺧﻨﻪ ﮐﺮدن در دروﻧﺸﺎن ﺿﺮﺑﻪ زده و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد.
ً
ً
 ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ،اوﻻ ﺗﻮ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ را ﻇﺎهﺮا از ﺧﻮد رژﯾﻢ ﺟﺪا ﻣﯽداﻧﯽ؟ دوم اﯾﻨﮑﻪﺑﺮ ﻃﺒﻖ هﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد از اﺑﺘﺪا ﻣﺎ رژﯾﻢ را رهﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ آﻗﺎﯾﺎن دﺳﺖ
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯽاﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺬهﺒﯽ هﺴﺘﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪای
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻧﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه و اﻧﺪﮐﯽ
ّ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ،از زﻧﺪاﻧﯿﺎن و دوﺳﺘﺎن دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ﭼﭙﯽام ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪ ﻣﺠﺎهﺪ،
ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی "م -س " ﯾﮑﯽ از ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗﻧﻤﺎ ﻗﺮار دارد .ﻣﻦ ﺧﻮدم از آﻗﺎی
م-س ﻧﺸﻨﯿﺪم وﻟﯽ دوﺳﺘﯽﮐﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی م-س را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺴﺎن درﺳﺖ ﮐﺎر و
ﺷﺮاﻓﺖﻣﻨﺪی اﺳﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮدﻣﺪاران ﭼﭗ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺪرز دادن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺴﺎن
اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﮋرو ﺿﺪ ﮐﻤﻮن ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد
ِ
ﻧﺴﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺎر ،هﻤﻮاره اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت وﯾﺮاﻧﮕﺮ )ﮐﺸﺘﺎرهﺎی درون
دﯾﮕﺮی هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی ِ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و روﻧﺪ ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯽ( را از هﻤﺎن هﻨﮕﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آﻗﺎی "م

س" ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺗﻨﻬﺎ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻮﺗﺎه در ﺣﺪ ﯾﮏ اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی "م س" ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن "ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ" را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ:
»اﮐﻨﻮن ﺧﺮده ﺑﻮژوازی اﯾﺮان ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ آنهﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن
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اﺳﺖ و ﮐﺸﺘﺎرهﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎﺳﺖ و ﻣﺎ هﻢ ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪان آﺧﺮﯾﻦ
ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﻪ آنهﺎ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﺑﺎ آنهﺎ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺳﻔﺮه ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ«.

٥١

آﻗﺎی ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗﻧﻤﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯿﻒهﺎی
ّ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯽ را رهﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﻃﯿﻒهﺎ ﺑﻪ رهﺒﺮی آﻗﺎی ﻓﻠﮑﯽ ،ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮﻏﻠﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺮزا
ﮐﻮﭼﮏﺧﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽداد و آن را ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ از ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﮐﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ دوران دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ،ﺟﺎن ﺑﻪ در ﺑﺮده
ﺑﻮد ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﻤﻪ آزاد زﻧﺪان ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗﻧﻤﺎ از هﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ.

 ٥١آﻗﺎی »م س« ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﻮرا ﺑﺎزوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاهﺎن ﻧﺎﺑﻮدﯾﺶ ﺑﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺸﻬﺪ
ﭘﺲ از آﻣﺪن ﮔﺮوههﺎی ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ،رژﯾﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ زﻧﺪانهﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زادﮔﺎهﺸﺎن ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ،ﻣﺮا هﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان وﮐﯿﻞآﺑﺎد در ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
آﻧﺠﺎ دﯾﮕﺮ وارد هﯿﭻ ﮔﺮوهﯽ ﻧﺸﺪم .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن آن ﻧﯿﻤﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪم ﺑﺎ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ
ﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﺮاﻟﻠﻪ ﭘﺎک ﻧﮋاد هﻢﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮدم.

٥٢

ﺑﻪراﺳﺘﯽ او راﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و رﺳﺎﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم دهﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﻦ از او ﭼﯿﺰهﺎ آﻣﻮﺧﺘﻢ .ﺷﮑﺮاﻟﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮهﯿﺨﺘﻪ ،هﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .از هﻤﺎن
زﻣﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺨﺖ او را ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﺪرﺳﺘﯽ و ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ رهﺒﺮان ﮔﺮوهﺎ
ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺟﺒﻬﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺘﻮاراﻧﻪ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم در ﯾﮑﯽ از
روزهﺎی ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ١٣۵٧در ﺳﻠﻮﻟﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و اﺷﮏ ﺷﻮق در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻮد .ﺷﮑﺮاﻟﻠﻪ ﺑﻪ
درون ﺳﻠﻮﻟﻢ آﻣﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﭼﻪ ﺷﺪه ،ﭼﻬﺮهات ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ وﻟﯽﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮ آب .ﮔﻔﺘﻢ
ﺷﮑﺮی ﺟﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ دﯾﺪم دوﺳﺖ و هﻤﮑﻼﺳﯽ دوران دﻧﺸﮑﺪه دﮐﺘﺮ
»ع-د« ﺑﺎ هﻤﺴﺮش ﺑﻪ دﯾﺪارم آﻣﺪهاﻧﺪ .ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﺧﺎﻧﻮادهام ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮدم .در آن زﻣﺎن ﮐﺴﯽ از ﺗﺮس ﺳﺎواک ﺟﺮات ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻪ دﯾﺪن ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺑﺮود ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ
ﺑﻪ دﯾﺪار زﻧﺪاﻧﯽ در زﻧﺪان .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ او ازدواج ﮐﺮده و هﻤﺴﺮش ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﻧﻮزادی ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده اﺳﺖ.
ﻋﮑﺲ زﯾﺒﺎی ﮐﻮدک را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﭘﺸﺖ ﻋﮑﺴﺶ را ﺑﺮای ﻣﻦ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ .از ﺷﻮق و ﺷﻮر ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم .ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ ﺷﮑﺮی ﻧﺸﺎن دادم .ﮔﻔﺖ ﮔﺮﯾﻪ
٥٢

ﺷﮑﺮاﻟﻠﻪ ﭘﺎک ﻧﮋاد ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ ،وی ﯾﮑﯽاز ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬران ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽاﯾﺮان

ﺑﻮد .ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اردوﮔﺎه ﯾﮕﺎﻧﻪای از ﻣﯿﺎن هﻤﻪ ﻣﺒﺎرزان راه آزادی ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن و ﮐﺮدهﺎ
ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد .ﺷﻨﯿﺪم ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روزهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آذر ﻣﺎه  ١٣۶٠رژﯾﻢ او را ﮐﻪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رهﺒﺮان ﮐﺮد
ﺑﻮد ﺷﮑﺎرش ﮐﺮد و در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪ .اﺳﺪاﻟﻪ ﻻﺟﻮردی رﺋﯿﺲ زﻧﺪانهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﯾﮑﯽ از
ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﺑﻨﺎم رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ ﮐﺸﺘﻦ زﻧﺪه ﯾﺎد ﭘﺎک ﻧﮋاد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :
»اوﻧﮑﻪ ﺷﺎه ﮔﻔﺖ ﻧﺠﺲ ﻧﮋاده ،ﻣﺎ ﮐﺸﺘﯿﻢ!«
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ﻧﮑﻦ دﮐﺘﺮ ،آنهﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن از آرﻣﺎن وﺟﺪاﻧﺸﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در آﻏﻮﺷﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮم .ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آنهﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯽهﺎ و ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽهﺎی آزاد ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .هﺮ ﮐﺠﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎدﺷﺎن ﮔﺮاﻣﯽﺑﺎد.
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آزادی
ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻣﺎن رهﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ .در ﻣﺮداد ﻣﺎه  ١٣۵٧ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﻢ از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون
آﻣﺪم .ﺳﯿﻞ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮده ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮار آو ﯾﺰان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ هﻢ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ده ﮐﻮچ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺮم ﻣﺮال
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮده و از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﻣﺮگ او را از ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺴﺮده ﮔﺸﺘﻢ ،ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ وﻟﯽاﻓﺴﻮس ﮐﻪ او از ﺟﻬﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺳﺎلهﺎ ﻧﺪﯾﺪﻧﺶ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻢ .ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰارش ﻟﺨﺘﯽ ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ و ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در هﻤﺎن ﺷﻬﺮ
ﻗﻮﭼﺎن ﮐﻪ او ﻣﺪﯾﺮش ﺑﻮد ﺳﺮ زدم' ﺑﻪ ﭘﺎس او ،ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ در دﺑﺴﺘﺎن آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ
ﺧﻮاهﺮم ﻧﺒﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺷﺐ را در ﺧﺎﻧﻪی ﺑﺮادرم ﮐﻪ در ﺑﻠﻨﺪی ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺳﺮ ﮐﺮدم .ﺳﺤﺮﮔﺎه ،رواﻧﻪی روﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎهدﺷﺖ ﺷﺪم اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻬﻨﻪ ،ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﺎغهﺎی اﻧﮕﻮر
ﻣﺮا ﭘﯿﺎده ﮐﺮد .ﺳﻌﯿﺪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎغ ،ﺧﻮﺷﻪهﺎی اﻧﮕﻮر را ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽﭼﯿﺪ.
 ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎن ﺗﻮﯾﯽ؟ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﻌﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻮدک ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .ﻣﺮا
ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺳﺒﺪ اﻧﮕﻮر را رهﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ دوﯾﺪ .در آﻏﻮﺷﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺳﺎک را از دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺎ اﻧﮕﻮرهﺎ راهﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ .از ﺗﻮی ﯾﻮﻧﺠﻪزارهﺎ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮ ده ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺟﻤﻊآوری آب ﻗﻨﺎت ،از ِﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﮔﺎهﯽ اﺳﺐهﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮای

ﺷﺴﺘﻦ ﻣﯽآوردﯾﻢ .ﻟﺨﺘﯽ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ اﯾﺴﺘﺎدم .ﺑﻪ آب ،ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ،ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آزاد

ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ درﺧﺖ آزاد ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .ﺣﺘﯽ ﺗﮏ درﺧﺖ زﻧﺪان هﻢ اﺳﯿﺮ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل در ﻣﯿﺎن دﯾﻮارهﺎ ﺑﺎ آﺳﻤﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم .آه ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺣﺴﺮت اﯾﻦ آزادی را
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻤﺎم زﻧﺪاﻧﯽهﺎ وﻗﺘﯽ در زﻧﺪان هﺴﺘﻨﺪ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ از آزادی ﺑﺎﻏﺒﺎن
درﺧﺖهﺎی آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ .هﯿﭻ ﺑﺎورم ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﻪ ﮔﻠﯽ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﻧﻪ ﺟﻮﯾﺒﺎری ،ﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه
ﮐﻪ ﺑﺮ درﺧﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
زﻧﺪان ﺑﺮای هﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن اﻧﺪازه ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آزادی ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ رؤ ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﺑﻮدن در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﯾﻮﻧﺠﻪزاری ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺳﭙﯿﺪارهﺎ دور ﺗﺎ دورش را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .اﻧﮕﺎر از ﻣﻦ
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ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدی ،ﭼﺮا دﯾﺮ آﻣﺪی ،ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد ،درﺧﺖهﺎ،
ﻋﻠﻒهﺎ ،ﺳﻨﮓهﺎ و ﭘﺮواﻧﻪهﺎ .ﮐﺮه اﺳﺒﯽ ﺳﺮخ در ﻣﯿﺎن ﯾﻮﻧﺠﻪزار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﺮا ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎ آﻣﺪن ﻣﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دور رﯾﺴﻤﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ
ﭼﺮﺧﯽ زد .ﭼﻪ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آزادش ﮐﺮد .از هﺮ ﭼﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﯿﺰار ﺑﻮدم ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت .ﺑﻪ
ﯾﺎم آﻣﺪ آن روزهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از درو ﮐﺮدن ﯾﻮﻧﺠﻪهﺎ ﺗﻮﺳﻂ دهﻘﺎﻧﺎن ،ﻣﻦ ﮔﻠﻪ ﺑﺮههﺎ را ﺑﺮای ﭼﺮا ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﯾﻮﻧﺠﻪزار ﮐﻪ درو ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯽآوردم .هﻨﻮز ﺻﺪای ﺑﻊ ﺑﻊ آنهﺎ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم.
از ﮐﻨﺎر درﺧﺘﺎن ﺳﻨﺠﺪ ﺑﺎ ﺑﺮگهﺎی آﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ درﺧﺖ ﭘﯿﺮ وﻟﯽ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﮐﻪ درﺧﺖ ﺧﺸﮑﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از آن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دﺷﻮار ﺑﻮد رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ِﮔﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ

ﺑﺰﻧﯿﺪ اﮐﺰﻣﺎ را )ﺧﺸﮑﻪ( درﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﺑﺎغ درازی ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﺳﭙﯿﺪار و ﭼﻨﺎر در ﭘﺸﺖ

دﯾﻮارهﺎ اﻧﺪام ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .دﯾﻮارهﺎی ﮔﻠﯽ در اﺛﺮ ﺑﺎرش ﺑﺎران ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ازدور
ّ
دﺳﺖهﺎ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺷﺎهﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﺎج ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻓﯿﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ده ﮐﻪ ﺑﯿﻠﯽ ﺑﺮ دوش
داﺷﺖ و ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﻣﯽرﻓﺖ را دﯾﺪم  .ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﻣﺮا در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﭽﻪهﺎی ده ﭘﺎ ﺑﺮهﻨﻪ
اﯾﻨﻄﺮف آن ﻃﺮف ﻣﯽدو ﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺸﺎن .ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺳﻼم
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ در ﺳﺮﺷﺎن ﭼﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﻣﻦ آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﺎزه دﺑﺴﺘﺎن ده
هﺴﺘﻢ.
آه ﭼﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺟﻬﻨﻤﯽ زﻧﺪانهﺎی ﺷﺎه ﻓﺮق دارد .آﻧﺠﺎ آدمهﺎ را ﻓﺤﺶ ﻣﯽدهﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺨﺖ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،هﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در درون اﺗﺎقهﺎی ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ و دﯾﻮارهﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺎ درهﺎی ﺑﺴﺘﻪ روزهﺎ ،ﻣﺎههﺎ و ﺳﺎلهﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ آﻧﺠﺎ ﮐﺸﻮر ﺷﺎه اﯾﺮان اﺳﺖ؟
ﭘﺲ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﯾﺮان ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ذهﻨﻢ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻬﺎن و آن ﺟﻬﺎن ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮد .آه ﭼﻪ
ﻣﻮهﺒﺘﯽ اﺳﺖ آزادی.
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ده ﺑﻮد و از ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻨﻬﺎ ،ﻣﯽﺷﺪ وارد ﺑﺎرﺑﻨﺪ ﺷﺪم؛ اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺤﻞ
ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﺐهﺎ و ﺧﺮهﺎی ﺑﺎرﮐﺶ ﺑﺎ ﮐﺎهدان و ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺑﻮد .اﺳﺐ ﺳﺮخ ﻋﻤﻮﯾﻢ در ﺳﺮ آﺧﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ
هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎقهﺎ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮدم او ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺎدرش ُﻣﺮد و ﻋﻤﻮﯾﻢ او را ﺳﺮ هﻤﺎن آﺧﻮر ﻣﺎدرش ﺑﺴﺖ .اﺳﺐ ﭘﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﭼﺮﺧﯽ ﺑﻪ دور
ﺧﻮدش زد ،آﻧﮕﺎه ورود ﻣﺎ را ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﺷﯿﻬﻪاش ﺑﻪ ﮔﻮش هﻤﮕﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﯿﺎط
ﻧﺸﯿﻤﻦ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺷﺎﺧﻪهﺎی درﺧﺘﺎن زرد آﻟﻮ زﯾﺮ ﺑﺎر زرد آﻟﻮهﺎ ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻮی ﮐﻮﭼﮏ آب
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ﻗﻨﺎت از ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﺒﺰی ﮐﺎری ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ ﭼﺮخ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر آب دو درﺧﺖ آﻟﺒﺎﻟﻮ هﻤﭽﻮن دو دل ﺑﺎﺧﺘﻪ در آﻏﻮش هﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدم ﺑﺮ ﺑﺎﻻی درﺧﺖ ﻣﯽرﻓﺘﻢ و آﻟﺒﺎﻟﻮهﺎی دور دﺳﺖ را ﮐﻪ رﺳﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﭼﯿﺪم و
ﮔﻬﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاهﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﮐﻪ در زﯾﺮ درﺧﺖ ،داﻣﻨﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮدم.
 آی ،اﯾﺮج آﻣﺪه!ﺻﺪای ﺳﺮآﺳﯿﻤﻪ و ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻮد .از اﯾﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺟﻠﻮ ﺟﻠﻮ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﻦ
رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺮا در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﻏﺮق ﺑﻮﺳﻪ ﮐﺮد.
 اﻟﻬﯽ ﺷﺎه از ﺗﺨﺘﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪهﺎی ﻣﺮا از ﻣﻦ دور ﮐﺮدی.او هﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎه را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ رو ﺳﺮیاش اﺷﮏهﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺳﺘﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺪرم در
اﯾﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ .ﺑﺮق ﺷﺎدی و ﻏﺮور در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد.
 آه آﻣﺪی ﭘﺴﺮم .ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآﯾﯽ.ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آهﺴﺘﻪ راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎدرم ﺗﺸﮑﯽ روﺑﻪروی
ﺗﺸﮏ ﭘﺪرم ﭘﻬﻦ ﮐﺮد .ﺳﻤﺎور ﺟﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﭘﺪرم ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻗﻮری ﺳﻔﯿﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﮔﻠﺪاری ﺑﺮ
روی ﺳﺮ ﺳﻤﺎور ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎدرم زود اﺳﺘﮑﺎن ﺑﻠﻮری ﮐﻮﭼﮏ را ﭘﺮ از ﭼﺎی ﮐﺮد و در
ﺟﻠﻮﯾﻢ ﮔﺬﺷﺖ.
 ﺑﺨﻮر ﭘﺴﺮ ﺟﺎن ،ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮﺑﺴﺖ.ﺑﺎﻟﺶ ﭘﻬﻨﯽ را ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.
 ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺪه ﭘﺴﺮ ﺟﺎن ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺪه.آﻧﮕﺎه روﺑﻪروﯾﻢ ﻧﺸﺴﺖ .ﻧﮕﺎهﺶ ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﺮا در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﺸﻢ از ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﻤﯽداﺷﺖ.
 ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﭘﺪرت ،و ﺑﺮادرت وﻟﯿﺨﺎن هﺮ ﺟﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ ﭼﯿﺰی دﺳﺘﮕﯿﺮﻣﺎنﻧﯿﻤﯿﺸﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﯾﺰداﻧﯽ را ﺳﺎواک ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺑﺎر اول هﻢ
هﻤﯿﻦﺟﻮر ﺑﻮد ،وﻟﯽ اون دﻓﻌﻪ زﯾﺎد ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ.
 راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻪ ،ﺳﺎواک هﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﻪات از زﻧﺪان ﻗﺼﺮ رﺳﯿﺪ .وﻟﯽﺧﺎن ﮔﻔﺖﻧﺎﻣﻪ از ﺗﻬﺮان آﻣﺪه .ﻣﺎدرت ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،هﻤﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻣﺎدرم ﯾﮏ رﯾﺰ ﺷﺎه را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
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ً
 اﻟﻬﯽ ﺷﺎه ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺸﯽ ،اﻗﻼ ﺑﮕﻮ ﮐﺠﺎ هﺴﺘﻦ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺑﻼهﺎ را ﺳﺮ ﺑﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎرد ﭼﻪ ﮐﺎرﻣﯽﮐﻨﯽ؟ اوﻧﻮﻗﺖ ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﯿﻪ و ﻣﺎ ﻣﺎدرهﺎ و ﭘﺪرهﺎ ﭼﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ.
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و از دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺸﺘﯽ از داﻧﻪهﺎی ﺳﭙﻨﺪ را در آورد و ﺑﺮ روی ﭼﻨﺪ ذﻏﺎل ﺗﺎک
اﻧﮕﻮر آنهﺎ را دود ﮐﺮد.
 آﻗﺎﺟﺎن ﻣﺮدم ﭼﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻦ؟ﭘﺪرم ﭘﺲﺧﻨﺪهای ﮐﺮد:
 ﺳﺎواک در ﺑﯿﻦ ﮐﺮدهﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎهﺎ ﭘﻮل دزدﯾﺪه ﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﯾﻦ. ﺷﻤﺎ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﯿﻦ؟ هﻤﻪ ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻦ دروغ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻦ ﭼﻪ ﺷﺪه .ﺑﻪ آنهﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ "ﻻوان ﻧﺎ ﻣﻦ وﺷﺎه ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻧﻪ .ﺑﺮان ﻧﺮ ﺳﺎ ﮐﮋد ﻧﻪ" )ﭘﺴﺮان ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .ﻗﻮچ ﭘﺮواری ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ اﺳﺖ(
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎ ﻏﺮور ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪآراﻣﯽ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎﯾﺶ ﮐﻪ وﯾﮋه او ﺑﻮد ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ .ﭘﺪرم
هﯿﭻﮔﺎه ﻧﻪ ﻣﻦ و ﻧﻪ ﺑﺮادرم هﻮﺷﻨﮓ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﺮد.
ﺧﻮاهﺮم ﻧﻮﺷﯿﻦ از در وارد ﺷﺪ ،زﻧﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و در آﻏﻮﺷﺶ ﮐﺸﯿﺪم .ﺗﺎزه
هﻔﺪه ﺳﺎﻟﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ آن دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻪای ﮐﻪ ﺳﺎلهﺎ ﭘﯿﺶ دﯾﺪه ﺑﻮدﻣﺶ ﻧﺒﻮد .ﻏﺮوری زﯾﺒﺎ
هﻤﺮاه ﺑﺎ آزادﮔﯽ و ﺑﺮوﻣﻨﺪی را در ﭼﻬﺮهاش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ .،ﺳﺮوی ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن اﻣﺎ رﯾﺸﻪ در
ﺧﺎک داﺷﺖ .در هﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺻﻼﺑﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ را
درﯾﺎﺑﻢ .ﺑﺎورم ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ او زﻧﯽ ﺟﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺎهﺶ ﻣﯽﮐﺮدم .در ﮐﻨﺎرم ﻧﺸﺴﺖ.
 ﺑﺰرگ ﺷﺪهی ﺧﻮاهﺮ ﺟﺎن!ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ:
 ﺷﻤﺎ ﻣﺪتهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪﯾﻦ .ﺑﺮای ﻣﺎ هﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﻨﯿﻢ ﯾﺎ دور ﺑﻮدﯾﻦ ﯾﺎ زﻧﺪانﺑﻮدﯾﻦ .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و از ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﻟﻨﮕﻮی ﮐﻮﭼﮏ در آورد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد.
 ﯾﺎدﺗﺎﻧﻪ؟ ﻣﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدم اﯾﻦهﺎ را ﺑﺎر اول ﮐﻪ از ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺪﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ آوردﯾﻦ ،اﯾﻦهﺎ ﺗﻨﻬﺎﺳﻮﻏﺎﺗﯽای هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪام.
هﻨﻮز ﻧﮕﺎهﺸﺎن داﺷﺘﻪ ای؟ -ﺑﻠﻪ دوﺳﺘﺸﻮن دارم ،ﺣﺎﻻ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﻧﻤﯿﺮن.
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ﻣﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪم و هﻨﻮز هﻢ هﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاهﺮ و ﺑﺮادراﻧﻢ ﻣﺠﺎل ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮادری
را اﻧﺠﺎم دهﻢ .دﺳﺘﻢ را دورش ﺣﻠﻖ ﮐﺮدم.
 اﯾﻦ ﺑﺎر اﻟﻨﮕﻮهﺎی ﻗﺸﻨﮓﺗﺮی ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽآورم.ﺑﻌﺪهﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا از رﻧﺞ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺎرت ﻣﻦ و هﻮﺷﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮد .او ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺷﺐهﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪهﺎی ﭘﺪر از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ هﻨﮕﺎم ،ﺳﺎﻋﺖ
ورود ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای هﻖهﻖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و هﻨﻮز ﮐﻪ هﻨﻮزه ﭘﺲ
از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل در هﻨﮕﺎم ورود ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮﯾﻢ ﮐﻪ در آﻧﻄﺮف ﺣﯿﺎط زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺳﺮ رﺳﯿﺪ .ﻣﺮا در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ و
ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ روان ﺷﺪ:
 -ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮاﻧﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﭘﺴﺮ ﺟﺎن.
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اﻧﻘﻼب
ﺳﺮاﻧﺠﺎم روز دوم ﺑﻬﻤﻦ  ١٣۵٧اﻧﻘﻼب ﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺲ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﻮر و ﺷﺎدی و اﻣﯿﺪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ هﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ
و ﺳﻘﻮط دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر را ﺗﻬﻨﯿﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺳﺮود ﺑﻬﺎران ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎد دم ﺑﻪ دم از رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﺎهﺳﺎﻟﻪ ﭘﻬﻠﻮی ،ﮐﺸﻮر اﯾﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
زﻧﺪانهﺎی ﻣﺨﻮف ﮐﻤﯿﺘﻪ ،او ﯾﻦ ،ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﻓﺮاری .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ هﻢ آزادﻧﺪ .او ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ورودش ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ زهﺮا رﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ ﺷﺎه ،اﯾﺮان را ﺧﺮاب و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنهﺎ را آﺑﺎد ﮐﺮد .او وﻋﺪه آب و ﺑﺮق و ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم داد.
ﻣﻦ و آدمهﺎی زﯾﺎدی هﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی او را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺷﺎه هﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎبهﺎی
او را آزاد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺘﺎبهﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ﺑﻮد و روﺷﻨﻔﮑﺮان او را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﺮان هﺮﮔﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬهﺒﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﻣﻦ هﺮﮔﺰ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮدم آنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ روزی ﺧﻮد ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ و زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺎ هﻢ در ﺑﻨﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺮفهﺎی او را ﺑﺎور ﮐﺮدﯾﻢ و از او در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻮدههﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻋﺪام ﺳﺮان رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و ﮔﻤﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرهﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎآﮔﺎهﯽ رژﯾﻢ و ﺧﺸﻢ ﮐﻮر ﺗﻮدههﺎﺳﺖ و ﻧﻪ از ﻣﺎهﯿﺖ واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ و
دﯾﺪ ﻣﺬهﺒﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ زود اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺧﻮش ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ .هﺮ روز
ﭼﻤﺎقداران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﺮد هﻤﺎﯾﯽهﺎی ﮔﺮوههﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و زنهﺎی ﺑﯽﺣﺠﺎب ﯾﺎ زﻧﺎن آزاده
در زﻧﺪانهﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﺳﺎواک ﺑﻪ
درﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دوﺑﺎره ِ

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .و هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ دﯾﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺤﻄﺎط اﻧﻘﻼب و ﺳﺮﮐﻮب
آزادیهﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و ﺷﮑﺴﺖ
آنهﺎ و ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺖ.
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دﯾﺪار دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺳﯿﻤﯿﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎههﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪههﺎی هﻤﺎن ﮔﺮوه ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی داده
ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮ ﻧﺎم ﺗﺎزه »ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮای آزادی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ« ،دوﺑﺎره ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﯿﻤﯿﻦ ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ " او" اﯾﻨﺒﺎر از ﭼﻨﮓ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺗﺎزه روی ﮐﺎر آﻣﺪه ﺟﺎن ﺑﻪ در ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﺮد.
ﮔﺮوه ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬهﺒﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮﺷﻨﺎم ﻧﺒﻮد .ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻤﯿﻨﯽ از آن
ﮔﺮوه ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ دﯾﺪارش ﺑﺮوم .اﻓﺰون ﺑﺮ آن هﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺎ دﯾﺪارم از آنهﺎ ﭘﻮزش ﺑﺨﻮاهﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را در آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش
رﻓﺘﻢ ﭘﺪر ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﯿﻤﯿﻦ را دﯾﺪم ،در ﺑﺮﺧﻮرد اول ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﻧﮕﺎهﺶ ﮐﻨﻢ .ﺟﺎ ﺧﻮردم .ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .دﻟﻢ رﯾﺶ ﺷﺪ .ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺣﺎﻻ از ﻓﺮوغ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎهﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮو ﺑﺮد .روزهﺎﯾﯽ ﮐﻪ هﻤﭽﻮن آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب داﺷﺖ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن در ﭼﺎه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .
ﺣﺎﻟﻢ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ .روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم .ﺑﻪ اﺗﺎق دﯾﮕﺮی هﺪاﯾﺖ ﺷﺪم .هﺮ ﯾﮏ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻪ
در ﮐﻨﺎر هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢ راﺳﺖ ﺑﯽﻓﺮوﻏﺶ را ﻧﻤﯽدﯾﺪم .ﮐﻤﯽ ﺻﺤﺒﺖ از زﻧﺪان
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارم ،ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪام از هﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﻢ دﯾﺪار ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد.
از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ .از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون زدم.
دﯾﺪنهﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻧﻘﻼب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﻮادث ﺑﺰرگ هﺮ روز ﻣﻮج ﻣﻮج ﻣﯽآﻣﺪ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ را از ﻣﻦ و ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﯿﻠﯽهﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﺪ ،اﻧﮕﺎر هﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ
در اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد .هﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ او ﺑﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻦ ارزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ازدواج ﮐﺮدم ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی درﺑﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﺑﺘﺪا هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ
ﻧﺮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ اﻣﺎ ﮔﺎهﯽ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪهﺎی در ﺳﺮ راه ﻇﺎهﺮ ﻣﯽﺷﺪ .در ﯾﮑﯽ از روزهﺎ ﺧﺒﺮدار
ﺷﺪم دوﺳﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن زﻧﺪاﻧﻢ در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪﻇﻬﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ
ﻣﯽروم دوﺳﺖ ﺳﺎلهﺎی زﻧﺪان را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ.
ﺳﺮ ﭘﻠﻪهﺎ ﺑﻮدم .ﺟﻠﻮ ﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺖ دﺳﺘﺶ را ﺑﺴﻮﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد:
 اﯾﺮج ﻣﻦ اون ﺳﯿﻤﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﯾﻨﻮ ﺑﺪون.٢٧٢
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ﻧﮕﺎهﺶ ﮐﺮدم .ﭼﻬﺮهاش ،ﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯽﻓﺮوغ ﺑﻮد .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻤﺶ .اﯾﻦ
ً
ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﺪن دوﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﻧﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺮوم و ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻢ ،ﻣﻬﻢ ﺷﯿﻮه ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ او ﺣﻖ داﺷﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ رواﺑﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺻﺎدق
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ او را ﺑﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ و هﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﺪ ﺑﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻨﺎهﯽ ﮐﺮدهام؟ ﻧﻤﯽداﻧﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ هﻢ او هﻤﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ هﺴﺖ .در دﻟﻢ اﺧﯽ ﮔﻔﺘﻢ .روی ﭘﻠﻪهﺎ ﺗﺎ ﺷﺪم .آه ﭼﺮا ﭘﯿﺶ از ازدواج
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺒﻮد؟ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮهﻨﮓ ﺳﮑﻮت ،ﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﯾﺎد ﻧﺪاد .ﭼﺮا
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺒﻮد؟ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ اﯾﻦ ازدواج ﺑﯽﻓﺮﺟﺎم را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﭼﺮا از ﮔﻨﺎه
دﯾﮕﺮان ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ در ﻣﯽﮔﺬرم اﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﺧﻮدم را هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﻢ ،ﭼﺮا؟ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺎ هﻢ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪاﯾﻢ .آهﯽ ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺮﮔﺸﺘﻢِ ،هﺪﻓﻮن را ﺑﺮ ﮔﻮشهﺎﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭼﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮزﯾﮏ ﮔﻮش دادم.

زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه "ﭘﯿﮑﺎر" هﻢ ﭘﺲ از اﻧﺪﮐﯽ از دور ﺳﯿﻤﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .او ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎﺗﺶ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ
هﺮ دو در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ .رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد و ﮔﺮوه هﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ رﻓﺖ
و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮوهﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .هﯿﭻ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﭘﺨﺘﻪ و آﮔﺎه ﺑﻪ داﻧﺶ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪم و ﯾﺎ اﮔﺮ داﻧﺶ را داﺷﺘﻨﺪ ،ﺻﺪاﻗﺖ و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در رهﺒﺮاﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽدﯾﺪم .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪام ،ﺑﻪ هﯿﭻ ﮔﺮوهﯽ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻢ ،و ﺗﻨﻬﺎ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد داﺷﺘﻢ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼتهﺎ .ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﮐﻪ در ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١٣۵٩آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺎﮐﺴﺎر و هﻤﺴﺮش ﺑﻮدﻧﺪ .هﻨﻮز ﭼﻬﺮه ﭘﺮ از ﺷﺮاﻓﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯽ او
را ﮐﻪ در ﭘﺎی ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺎ هﻢ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﮔﭗ ﻣﯽزدﯾﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
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دﯾﺪار ﺑﺎ ﮐﺮوﺑﯽ
ﺳﺎل  ١٣۶٠ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﻧﺒﺮد ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮔﺮوه ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺑﻪ
رهﺒﺮی "ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی" ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﭘﺮده ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ داﺷﺖ
اوج ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .رهﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در ﻗﺪرت و اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻐﻀﻮب ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آن ﮐﻮدﺗﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮآوردی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺎ هﻤﮑﺎری ﻃﺮﻓﺪاران "ﺑﻨﯽ ﺻﺪر" ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوهﺎی ﺧﻮد را
ً
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن رﯾﺨﺖ و ﻋﻤﻼ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎ روحاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﮐﻪ هﻨﻮز از اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﺗﻈﺎهﺮات ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪ .او ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ و هﺮ ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﺑﻪوﯾﮋه دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار داد .در اﯾﻦ
روﯾﺎروﯾﯽ ،ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ و ﺑﻨﯽﺻﺪر از رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ .در ﭘﯽ آن ﺳﺮان
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺑﻨﯽ ﺻﺪر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺷﺪه از اﯾﺮان ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .رژﯾﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﻬﺘﺮ از
ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﺗﺎ هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و روزی ﺻﺪ ﻧﻔﺮ را
اﻋﺪام ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار
ﺷﺪه ﺑﻮد .رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎواک رژﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه و راه
اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺑﺎد ﮐﻪ ﺷﺎه ،زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺟﻮﯾﯽ از آن را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،هﻤﻪ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرهﺎی آنهﺎ را زﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻓﺖ .رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﭙﺎه
راههﺎی ﺑﯿﺮونرو  -درونرو ﺗﻬﺮان را در ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ .ﻣﺮدم و اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞهﺎ را ﺑﺪون هﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪای در
ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﺮد و اﮔﺮ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺎ راﻧﻨﺪه اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﯽ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺑﺎد در ﻟﯿﺴﺖ
زﻧﺪاﻧﯽ رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ
دﺷﻮاری ﺑﺮای دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﺷﻤﺎری از ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﻓﺪاﯾﯽ را ﯾﮏ ﺳﺎل
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب )ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻘﺶ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارم( در آﺑﺎدان دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن دوﺳﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪام ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺎﮐﺴﺎر هﻢ ﺑﻮد .ﻣﻦ از رواﺑﻂ دوﺳﺘﯽ در زﻧﺪان ﺑﺎ
ﮐﺮوﺑﯽ ﺳﻮد ﺑﺮدم و ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی او هﻤﻪ آزاد ﺷﺪﻧﺪ .در زﻧﺪان داﻧﺶ و ﺣﺮﻓﻪی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻦ اﻣﮑﺎن
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع زﻧﺪاﻧﯽهﺎ را ،ﺑﻪ دور از واﺑﺴﺘﮕﯽهﺎی ﮔﺮوهﯽ ،ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده ﺑﻮد .ﯾﮑﯽاز آنهﺎ،
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻮد .در آﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﺟﺪا از دﯾﺪﮔﺎههﺎ و ﺑﺎورهﺎﯾﻤﺎن رواﺑﻂ
دوﺳﺘﯽ اﺳﺘﻮاری ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﭘﺲ از زﻧﺪان هﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ
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ﯾﺎد دارم ﯾﮏ روز در زﻧﺪان ﺑﺎ او ﮐﺘﺎﺑﯽاز هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ﯾﮑﯽاز ﭘﮋوهﺶ ﮔﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی درﺑﺎره اﺳﻼم و
ﻋﺮﻓﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و او آﻏﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻧﻤﻮد .ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮود .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻢ درسهﺎ و ﮐﺘﺎبهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪارس آﺧﻮﻧﺪی ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎبهﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﻮزش ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮق دارد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد
"ﮐﺮوﺑﯽ" رﻓﺘﻢ و او هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن را ﺑﻪ او دادم ﺑﯽ درﻧﮓ آزاد ﮐﺮد .از دﯾﺪ ﻣﻦ ﮐﺮوﺑﯽ
آﺧﻮﻧﺪی اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ارج ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ "آﺧﻮﻧﺪ
ﺟﻌﻔﺮی" ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮهﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻗﻮﭼﺎن رﻓﺘﻪ و از
ﻣﻨﺒﺮ ،ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮراﻧﺪ .او اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا دﮐﺘﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮی "ﻣﻨﺎﻓﻖ" زﻧﺪه
اﺳﺖ و آزاداﻧﻪ در ﺗﻬﺮان راه ﻣﯽرود و ﮐﺴﯽ ﺟﻠﻮدارش ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ "ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ" در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و او هﻢ ﯾﻘﻪ آﺧﻮﻧﺪ "ﺟﻌﻔﺮی" را در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﺪاﯾﺶ را ﺧﻔﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ آﺧﻮﻧﺪ
ﺟﻌﻔﺮی ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪان اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻣﯽ راه ﺑﺮود .ﭘﯿﺶ از ﺧﻤﯿﻨﯽ او از
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﺮ ﺳﺨﺖ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺑﻮد ،وﻟﯽاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﻮن دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮد.
ِ

ﮐﺮوﺑﯽ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ هﺮ هﻔﺘﻪ او را در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش در ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺎ هﻢ ﺟﻠﺴﻪی
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .دراﺑﺘﺪا ﺟﻠﺴﺎت هﻔﺘﮕﯽ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺎهﺎﻧﻪ و ﮐﻢﮐﻢ هﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ
ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ دﯾﺪن او ﻣﯽرﻓﺘﻢ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖهﺎ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ
ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ،ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖهﺎ ،ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮدههﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﮔﺮوههﺎی اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ آنهﺎ را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪان ﺳﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺮوﺑﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ او اﻧﺴﺎن ﺻﺎدﻗﯽ ﻣﯽآﻣﺪ و
هﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ در دروﻧﺶ هﻤﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ هﻤﺰﻣﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺧﻮدش هﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ رﻗﯿﺒﺎن ﮔﺰگ ﻧﺪهﺪ .هﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرهﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد،
ِ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻟﺮ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ او را از ﮔﺰﻧﺪ زﺧﻢ زﺑﺎن رﻗﯿﺒﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

ﮐﻨﺪ.
ﮐﺮوﺑﯽ دﻟﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن داﺷﺖ .هﻤﻮاره ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﮐﺎری ﮐﻨﺪ.
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎههﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرﮔﯽ در درون رژﯾﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻧﺮدﺑﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .آنهﺎ هﻤﻮاره ﻧﺸﺴﺖهﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖهﺎ آدمهﺎی
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮان رژﯾﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ و دﯾﺪﮔﺎههﺎﯾﺸﺎن را درﺑﺎره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﺮوﺑﯽ هﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ ﺗﺎ درﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﮐﻢ ﻧﯿﺎورد .از هﻤﯿﻦ رو
ﻣﺎ ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ درون اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖهﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،وﻟﯽ از ﮐﻨﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﯾﻤﺎن
ﮔﻤﺎن ﻣﯽزدم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﺳﺮان ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل ،ﮐﻮﺷﺶهﺎﯾﻢ را درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ او ﺑﯽﺑﻬﺮه دﯾﺪم و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ آنهﺎﺳﺖ ﺗﺎ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم! از هﻤﯿﻦ رو ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺮوﺑﯽ ﻧﺮﻓﺘﻢ.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﮐﺎر در ﺟﺒﻬﻪ
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق در روز ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١٣۵٩ﺑﺎ ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدن ﺷﻬﺮهﺎی اﯾﺮان و ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﯿﺮوهﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﻋﺮاق آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺸﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺮدم ﺟﻨﮓزده از ﭼﻨﮓ
ﺑﻤﺒﺎرانهﺎ ﺑﻪ هﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽآوردﻧﺪ .دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﺧﻂ ﺟﺒﻬﻪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ و ﺳﯿﻤﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻨﮓزدﮔﺎن ،ﺑﻪﺳﻮی ﺟﺒﻬﻪ روان ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اهﻮاز
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آﺑﺎدان ﺑﺮده ﺷﻮﯾﻢ .ﺳﺘﺎد اﻣﺪادی در اهﻮاز ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ هﻼل اﺣﻤﺮ )ﺷﯿﺮ و
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ( ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ راه آﺑﺎدان ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ ﮔﺮوه را هﻢ
ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﺎ ﺑﻪ آﺑﺎدان ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ .دﮐﺘﺮ "ﺣﺒﯿﺐ ﺟﺮﯾﺮی" ،دﮐﺘﺮ داروﺳﺎز و از دوﺳﺘﺎن ﺳﺎلهﺎی زﻧﺪان
ﻣﻦ هﻢ در ﻣﯿﺎن آنهﺎ ﺑﻮد .درﺳﺖ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی آﺑﺎدان راه ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ﺧﺒﺮرﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن راه آﺑﺎدا ن ﯾﮏ ﺗﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ارﺗﺶ ﺻﺪام هﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ راه را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﺑﺎدان ﻣﯽروﻧﺪ اﺳﯿﺮﺷﺎن ﮐﻨﺪ .از هﻤﯿﻦ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺷﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
اﻣﺪادﮔﺮ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ
راﻣﻬﺮﻣﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﻦ و ﺳﯿﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽاز دﺑﺴﺘﺎنهﺎی ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪ
ِ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .دﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﻃﺒﻘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ .از

ﺗﺨﺖهﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اداره ﺑﻬﺪاری و ﺷﯿﺮو ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻧﯿﻤﮑﺖهﺎی دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎران
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮد .ﺳﺮم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﯿﻤﺎران
اﺳﻬﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهای آب از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رگهﺎ را ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .رگهﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آب روی هﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎت دان )ﻟﺨﺖ
ﮐﺮدن رگ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ّ
ﺟﺮاﺣﯽ( ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮاهﻢ ﻧﺒﻮد .ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮم ﮐﻢ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری
وﻗﺖهﺎ از هﻤﺮاهﺎن ﺑﯿﻤﺎر و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺠﺎی ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .از هﺮ راهﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن
آب و ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﺴﺘﯿﻢ .از رگهﺎی دﺳﺖ ،ﭘﺎ ،ﺑﺎزو ،ران ،ﮐﻠﻪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎهﺮگ
ﮔﺮدن.
ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﯿﻤﺎران روز و ﺷﺐ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﮐﻼسهﺎی دﺑﺴﺘﺎن
ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ .در روزهﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .دو هﻔﺘﻪ ﭘﺲ از
آﻣﺪﻧﻤﺎن دو ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنهﺎ از دﻟﻬﺮه و ﺗﺮس از ﺑﻤﺒﺎران رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺒﻮد .ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،دﯾﺪن ﻣﺮدم ﺟﻨﮓ زده ،ﮐﻤﺒﻮد
و در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪهﺎ ﻧﺒﻮد دارو وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ،ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ اﻧﺪک
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪم .ﺳﯿﻤﯿﻦ هﻢ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﻦ ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﯿﻢ هﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﻮت و ﮐﻮر ﺑﻮد .از ﺗﺮس
ﺑﻤﺒﺎران ﺗﻮﺳﻂ هﻮاﭘﯿﻤﺎهﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﭼﺮاغهﺎ ﺧﺎﻣﻮش ،ﭘﻨﺠﺮههﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻧﻔﺲهﺎ درﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ ﺑﻮد.
هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ هﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻐﺎزههﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽهﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺷﻐﺎلهﺎ در ﮐﻮﭼﻪهﺎ
ﺗﻠﻤﺒﺎر ﺑﻮد.
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮهﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮓ زده هﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ و
اﺳﺎﺳﺸﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ و ﯾﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪهﺎ ﺗﻠﻤﺒﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮ
هﻢ ﮐﺮدن ﻣﻼﻓﻪهﺎ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭼﺎدر درﺳﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﺎران ﺧﯿﺲ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ ﺑﭽﻪهﺎ و زوزه ﺳﮓهﺎی ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺗﺮﺳﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪهﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﺐ اﻓﮑﻦهﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺳﺎﺧﺖ روﺳﯿﻪ هﻤﭽﻮن اﺷﺒﺎح
ﻏﻮلآﺳﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ در آﺳﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .هﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ
اﯾﻦ ﺑﻤﺐهﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮو ﺧﻮاهﻨﺪ رﯾﺨﺖ .آﺳﻤﺎن اﯾﺮان هﯿﭻ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .آنهﺎ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ
و ﺑﻪ هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻤﺐهﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻋﺮاﻗﯽهﺎ
ﻣﻮﺷﮏهﺎی دور ﺑﺮد دراز و ﺑﺰرگ اﺳﮑﺎد را در ﺳﺤﺮﮔﺎهﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ روی
ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺜﻞ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
هﻨﻮز ﻣﺰه زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻈﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ هﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻨﺰﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﭼﻨﺪان دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺧﺎﻧﻪهﺎﺷﺎن ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .راﻣﻬﺮﻣﺰیهﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺳﺎده و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﻢ ،از ﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﻮان ﭘﺮ از آﺑﯽ ﮔﻮارا ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎردار
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و داغ ،آب ﺳﺮد ﺑﺴﯿﺎر ارج داﺷﺖ.
ﺳﯿﻞ ﺑﺰرگ آوارﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﻣﻬﺮﻣﺰ روان ﺑﻮد .ﺑﯿﻤﺎریهﺎی واﮔﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ،
ﻣﻨﻨﮋ ﯾﺖ ،ﺑﯿﻤﺎریهﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ،ﺳﯿﻨﻪﭘﻬﻠﻮ ،و
ﺑﯿﻤﺎریهﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ از هﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺒﻪ وﺑﺎ ﯾﺎ اﻟﺘﻮر ) El
 (Torﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﻻک ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮد درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران را اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
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ﻣﻮارد زﻣﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن در اﺛﺮ از دﺳﺖ دادن آب و
ﻧﻤﮏ ﺑﺪن ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﺑﺰارهﺎی ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ هﯿﭻ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﻤﺮد ﺑﻪ ﺟﺰ
ﯾﮑﯽ از دوﻗﻠﻮهﺎ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آورده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از آن دو را از ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺮگ
رهﺎﯾﯽ دهﯿﻢ و ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﻮدک دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ از دﺳﺖ دادن زﯾﺎد آب
ﺑﺪن ﻣﺮده ﺑﻮد .آنهﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ.
در آن دوران ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻗﺪﯾﺴﺎن هﺴﺘﯿﻢ و هﻤﯿﺸﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
هﻤﯿﺸﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه ،دوره ﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ
روﺑﻪراه و ﻧﻈﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آن را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪی ﺳﭙﺮدﯾﻢ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای اداﻣﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻬﺮاﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ.
در ﺗﻬﺮان وﺿﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ هﺠﻮم آوارههﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ از راﻣﻬﺮﻣﺰ ﻧﺒﻮد .رژﯾﻢ ﺳﻪ
ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش از ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺰﺷﮏ
ﻧﺎﻣﮑﺘﺒﯽ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزد و ﺷﻤﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺴﺖ و
هﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺲ دﺷﻮار ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ هﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد آوارﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﯽﻣﺮدﻧﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ از دﮐﺘﺮ ﻋﺎرﻓﯽ ،ﭘﺰﺷﮏ وﯾﮋه ﺷﺨﺺ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه
ﭘﺰﺷﮑﯽ را هﻢ ﺑﺮ دوش داﺷﺖ هﯿﭻ ﺳﻮدی ﻧﮑﺮد .او هﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﭘﺰﺷﮏ ﻣﮑﺘﺒﯽ
ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن .ﻣﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎران را ﺧﻮاهﺪ دﯾﺪ؟ آن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻨﮓزدههﺎ ﭼﻪ ﮔﻨﺎهﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وﺟﺪان ﺑﺸﺮی ﺗﻬﯽ هﺴﺘﻨﺪ؟
ﺳﺮاﻧﺠﺎم دوران رزﯾﺪﻧﺴﯽ ﻣﻦ و ﺳﯿﻤﯿﻦ ﭘﺲ از ﺳﻪﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﻦ در ﻣﻄﺒﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان،
ﺳﻪ راه ﻋﺒﺎس آﺑﺎد )ﺟﺎدهی ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻤﯿﺮان( ﮔﺸﻮده ﺑﻮدم ،آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم.
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ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر
اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان هﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .رژﯾﻢ روز ﺑﻪ روز درﻧﺪه ﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .هﺮروز
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن و زﻧﺪاﻧﯿﺎن رژﯾﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .هﯿﭻﮔﺎه
ﻧﺎﺻﺮ اﺧﻮان را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .او ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل را در زﻧﺪان رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ او را دﯾﺪم ،ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻢ آﻣﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻮزادش را ﮐﻪ در
آﻏﻮش داﺷﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﻢ .ﺳﺎلهﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ را در زﻧﺪان ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ هﻢ ﺳﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺒﺎﺧﺘﻪ ،ﺻﻤﯿﻤﯽ ،و ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺎدق .هﻨﻮز ﭼﻬﺮه آرام و ﺳﯿﺮت زﻻﻟﺶ از ﯾﺎدم ﻧﻤﯽرود .او
ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ اﻋﺪاﻣﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﺎ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮر و ﻧﺴﯿﻢ
ﺧﺎﮐﺴﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻮر ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻠﻖ و زﻧﺪاﻧﯽ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی هﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮ از ﺷﻮر و اﻣﯿﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﺪی ﻧﺸﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪار ﺑﻮد ﺗﺎ ﮔﻔﺘﺎر .دو
ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ،او را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﭘﺲ از ﺧﺮداد  ١٣۶٠ﺑﯽدرﻧﮓ اﻋﺪاﻣﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦهﺎ را ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آنهﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﮐﻨﻮن هﻤﺎنهﺎﯾﯽﮐﻪ در
ﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد« ،و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪاﻧﯽ
دوران اﻧﻘﻼب ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ »ز ِ

ﺷﮑﺎر هﻤﺎن زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دﻧﺒﺎل
اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ِ
ِ

دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ دوران رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮدن ،اﮐﻨﻮن از دﯾﺪ رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺟﺮم ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ
آﺧﻮﻧﺪهﺎ هﻤﮑﺎری و دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر و ﺗﺎراج ﻣﺮدم اﯾﺮان آﻟﻮده ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﺎ زﻧﺪان و ﻣﺮگ را ﺑﻪ
ﺟﺎن ﺑﺨﺮد .ﺑﺠﺰ ﻧﺎﺻﺮ اﺧﻮان و ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺘﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﺸﯿﺪ ،ﺑﻬﻤﻦ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﻧﺎم ﺑﺮد .و هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﺷﺎره ﮐﺮدم آﺧﻮﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻪ ﻗﻮﭼﺎن
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﯿﺮیهﺎ و اﻋﺪامهﺎی ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،از هﻤﻪی ﻃﯿﻒهﺎی ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ را ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻧﺒﻮدﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺪ .ﭘﯿﺮ ﻣﺮد ﻃﺎهﺮ اﺣﻤﺪزاده ﭘﺪر ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﻓﺪای ﺧﻠﻖ و زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻣﺎن ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم او را ﺑﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺮ ﻓﺮود آورد.
٢٨٠

ﮔﺬر از آﺗﺶ
اﻓﺴﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل را در زﻧﺪانهﺎی ﺷﺎه ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶهﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ وادار ﺷﺪﻧﺪ.
ُ
اﯾﻦهﺎ هﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮد ﮐﺮدن و ﺑﺪ ﻧﺎم ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روزهﺎ در ﻣﻄﺐ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .هﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ وارد اﺗﺎق ﮐﺎرم ﺷﺪ
و ﮔﻔﺖ:
 دﮐﺘﺮ ،ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪای ،رژﯾﻢ ﺳﻪ روز اﺳﺖ ﺗﻮر اﻧﺪاﺧﺘﻪ و هﻤﻪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زود ﻓﺮار ﮐﻦ.ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﻨﺸﯽام را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﻣﻄﺐ را ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﻢ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻣﺎه ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺳﯿﻤﯿﻦ و ﮐﻮدک ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهﻣﺎن ،ﻣﺮال ،ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯽ از
ﺷﺪت و وﺧﺎﻣﺖ ّ
ﺟﻮ ﭘﻠﯿﺴﯽ و هﺮج و ﻣﺮج ﺳﯿﺎﺳﯽ درون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﺪ ﻧﺎم
ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪوﯾﮋه آنهﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮔﺴﺘﺮدهای رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو،
ﺷﺪن اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون
ﻣﻦ و ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮ ِ

روﯾﻢ .ﻧﺨﺴﺖ ﺳﯿﻤﯿﻦ و ﻣﺮال ،دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ،را ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ
آﻣﺎده ﺑﺮای ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از اﯾﺮان ﮐﺮدم .هﻤﺮاه ﺑﺮدن ﺳﭙﯿﺪه ﮐﻪ هﻔﺖ ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺟﺎزه
ً
رﺋﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﻤﯿﻦ هﻔﺖ ﺑﺎر ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد
ﮐﻤﺎل ﺑﯽادﺑﯽ و ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﺑﭽﻪ را ﺑﺒﺮی.
وﻟﯽ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ِ

٥٣

ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺳﯿﻤﯿﻦ را ﻣﺸﮑﻮﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﮔﺰارش دهﺪ ،او ﺑﻪ
هﻤﺮاه ﻣﺮال دو روز دﯾﮕﺮ از اﯾﺮان ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ ﮐﺮوﺑﯽ
ﺳﺮی زدم و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای درﻣﺎن دﺧﺘﺮم ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﺮای اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺮوم .در
آن روز ﮔﻤﺎن دارم ﮐﻪ او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ روی ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺎوردﯾﻢ .از او
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ
ِ
ﭘﺎﺳﭙﻮرت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﻦ ﺷﺘﺎب داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن دور دﯾﮕﺮ هﺠﻮم رژﯾﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون روم.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از او در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻢ درﻧﮕﯽ ﮐﺮد و دﺳﺘﯽ ﺑﻪ رﯾﺸﺶ
ﮐﺸﯿﺪ و درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﺎﻧﻪاش را ﻣﯽﺧﺎراﻧﺪ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ٔ
وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎدر ﺳﯿﻤﯿﻦ از اﯾﺮان ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﺷﺪ.
٥٣ﺳﭙﯿﺪه ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ

٢٨١

ﮔﺬر از آﺗﺶ
 اﯾﺮج ﺟﺎن! هﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ رﻓﯿﻖ هﺴﺘﯽ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽروی و دور ﺗﻮ را ﺳﯿﺎﺳﯽهﺎو ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮ ﺣﺮفهﺎﺋﯽ ﺧﻮاهﯽ زد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ
هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﺬور ﮐﻦ اﻣﺎ هﺮ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﮕﻮ؛ ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺘﻢ.
او آن اﻧﺪازه ﺻﺪاﻗﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻧﺪاد اﻣﺎ رو در رو دﻟﯿﻠﺶ را ﺑﯽ ﭘﺮده ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ و ﻣﺮا ﺳﺮ ﻧﺪواﻧﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه هﻢ ﮔﺰارش ﻧﮑﺮد .ﻣﻦ هﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
 ﻣﻬﺪی ﻋﺰﯾﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﮐﻪ رک و راﺳﺖ ﺣﺮﻓﺖ را ﻣﯽزﻧﯽ .وﻟﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦهﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﻧﺪارم .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮ را درک ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺳﭙﺲ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در
اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻢ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻢ را ﺳﻪ روزه ﺑﺎ دادن ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدم.
اﯾﻦ را هﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻧﺎلهﺎ و راههﺎی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﺸﻮر را هﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮدم .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدن راههﺎی ﻓﺮار ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﻣﺮزهﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﮐﻨﻢ .زﯾﺮا ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺮدهﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﮐﺸﻮر ﻣﺪت دو ﺳﺎل
را در ﺑﯿﺮون از ﺗﻬﺮان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ هﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﻤﺴﺮ ﺳﯿﻤﯿﻦ
در اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮم.
ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻧﺎم ﻣﻦ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽهﺎی اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ رژﯾﻢ ﻟﯿﺴﺖ
دﯾﮕﺮی هﻢ در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻓﺮودﮔﺎه داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﺟﺰﺋﯿﺎت آن آﮔﺎهﯽ ﺑﯿﺎﺑﻢ و
ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪه و از هﻤﯿﻦ راه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﮐﺸﻮر ﺑﺮوم.
هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از رﺳﯿﺪن ﺳﻤﯿﻦ و ﮐﻮدﮐﻢ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﮔﺎه ﺷﺪم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﻣﯿﻬﻨﻢ آﻣﺎده
ﮐﺮدم .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺧﻮﯾﺸﺎن و دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ رﻓﺘﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻠﯿﻂ هﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن را ﺧﺮﯾﺪم.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻪروز ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ،ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻢ را ﺑﻪ اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽدادم و
ﺳﭙﺲ آن را در ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .دﯾﻤﺎه  ١٣۶۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﻪ  ١٩٨۴ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رﻓﺘﻢ
هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪم ،از ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻢ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ هﻨﻮز ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺻﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮان هﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .اﻣﮑﺎن دارد در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺴﺎﻓﺮان ﯾﮑﯽ ﭘﺲ
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از دﯾﮕﺮی از ﺻﻒ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻦ هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم .دﻟﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﻮر
ً
ﻣﯽزد .ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﺣﺘﻤﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﭙﺎ ه ﭘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮ ِار ﻣﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﺻﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮان دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ هﻨﻮز ﺧﺒﺮی از ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﻦ ﻧﺒﻮد .هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدم .دﻟﻬﺮهام ﻣﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺪاﯾﻢ زد.
 آﻗﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ!ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺪا ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﻣﺮدی ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ و ﭼﻬﺎرﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﯾﺸﯽ ﮔﯿﻮهای .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮد و ﭘﺎﻟﺘﻮی
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮕﯽ هﻢ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .دوﺑﺎره ﺻﺪا زد:
 آﻗﺎی اﯾﺮج ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ!ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺶ آﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد.
 ﺑﻠﻪ؛ ﻣﻦ هﺴﺘﻢ. دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ!ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرم ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
زﻧﺪان ﻣﯽآﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و زﻧﺪان اﺳﺖ .دو ﺑﺎره هﻤﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﭘﺮدهی ﺳﯿﻨﻤﺎ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﻢ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪم .دﯾﮕﺮ ﻓﺮار
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﯽﮔﻤﺎن ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺟﻮﺋﯽ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ اوﯾﻦ ﯾﺎ زﻧﺪان دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدم را
ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽهﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او راه اﻓﺘﺎدم .از ﯾﮏ راهﺮوی ﺗﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ درون ﯾﮏ اﺗﺎق
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد ﺷﺪﯾﻢ .ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﯿﮑﺎر در ﺳﻮی راﺳﺖ اﺗﺎق ﺑﻮد .ﭘﻨﺠﺮهای ﻧﺒﻮد.
هﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﯾﺎد اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ اﻓﺘﺎدم .ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ و
دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻣﺮد در ﺟﻠﻮی ﻣﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎد و دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ درون ﺟﻌﺒﻪاﯾﯽ ﮐﺮد و ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﯽ در
آورد .ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﭘﺲ از درﻧﮕﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺘﺎن! آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ،ﺳﻔﺮﺗﺎن ﺧﻮش!ﻣﻦ ﺑﻪ روی ﺧﻮدم ﻧﯿﺎوردم .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎهﯽ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم.
هﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰم ﻓﺸﺎر آوردم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺸﺪ .ﭼﻬﺮهاش ﮐﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ او
را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورم .ﺷﺎﯾﺪ هﻢ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﺒﺎس و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮ وﺿﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪهﻢ .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﺎ ﺷﻐﻞ آزاد از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪم ﻧﻪ ﺑﻪ
ِﻧﺎم ﭘﺰﺷﮏ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم آﻗﺎ«.و ﭘﺎﺳﭙﻮرت را از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ راهﺮو ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .دﯾﮕﺮ هﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻤﺪان
ﻣﺮا آﻗﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺮد.
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻪهﺎﯾﻢ دﯾﺪ از ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﻧﻮارهﺎی
ﻣﻮزﯾﮏ را هﻢ ﺧﻮدش در زﯾﺮﺟﺎﻣﻪهﺎﯾﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ داروﻏﻪهﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه در
ﭼﻤﺪان را ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
 ﺳﻔﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺮ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ. ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم آﻗﺎ.ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﮔﺎهﯽ ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻖ آﺧﺮ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮی را ﺣﺘﯽ از درون
هﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﯿﺮون آوردهاﻧﺪ .ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽام در هﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﭘﺲ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺳﭙﺲ هﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻏﺮﺷﯽ ﮐﺮد و از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
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ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ
آوردن ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻨﺎک اﺳﺖ .ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آن را ﺳﺮزﻣﯿﻦ
»درﯾﻐﺎ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ ﮐﻪ از ﺑﻪ ﯾﺎد
ِ
ِ
ِ
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﺎﺳﺖ؛ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺟﺰ از هﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮان را ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮان دﯾﺪ؛
ﻣﺎدری ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﮐﻪ
ِ
اﻧﺪوه ﺟﺎﻧﮑﺎه ﭼﯿﺰی
آن ﺟﺎ ﮐﻪ آه و ﻧﺎﻟﻪ و
ﮔﻮش ﺷﻨﻮای ﻧﯿﺴﺖ .آن ﺟﺎ ﮐﻪ ِ
ِ
ﻓﺮﯾﺎدهﺎی آﺳﻤﺎن ﺷﮑﺎف را ِ
ﻋﻤﺮ
اﺳﺖ هﻤﻪ ﺟﺎﯾﺎب .و ﭼﻮن
ِ
ﻧﺎﻗﻮس ﻋﺰا ﺑﻪ ﻧﻮا در آﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮای ﮐﯽ اﺳﺖ و ِ

ﻋﻤﺮ ﮔﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼه ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻧﯿﮑﻤﺮدان ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از ِ
ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮﺷﺎن ﺷﻮد«.
ﻣﮑﺒﺚ ،ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ

اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﻬﻨﻢ اﯾﺮان ،ﺑﻪ دور هﺴﺘﻢ .ﺻﺪ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻻﺷﺨﻮرهﺎ و ﮐﻔﺘﺎرهﺎ
ﺑﺮ ﺗﻦ زﺧﻤﯽ ﻧﺎزﻧﯿﻨﺶ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
ﻣﺎ از ﭼﺎﻟﻪ درآﻣﺪﯾﻢ و در ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب ﭼﻤﮑﺮان اﻓﺘﺎدﯾﻢ .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آﻣﺪﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
داروﻏﻪهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام در اﯾﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ .روزهﺎ ﭼﻪ
ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﮕﺎر دﯾﺮوز ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﻬﻨﻢ ﻓﺮار ﮐﺮدم .در درون هﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺣﺴﺎس دو
ﮔﺎﻧﻪای داﺷﺘﻢ .ﺟﺎﻧﻢ را در ﺑﺮده ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ را ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻣﯿﻬﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺎﻟﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽام را ﺑﺮای ﺑﻬﺮوزی ﻣﺮدﻣﻢ ﻓﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺮﮐﺶ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻧﻪ،
ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪم و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ هﻤﭽﻮن ﻧﻬﺎﻟﯽ در ﺧﺎﮐﯽ دﯾﮕﺮ دوﺑﺎره ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪم .ﺣﺎل
ﮐﺴﯽ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪارش ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﺎل ﻧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺪاری از او ﺑﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .در درون هﻮاﭘﯿﻤﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ هﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻐﺰم ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد
روزی ﺑﺎز ﮔﺸﺖ؟ آنهﺎ ﮐﯽ ﻣﯽروﻧﺪ؟« و ﺑﺎز اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ذهﻨﻢ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ،آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻮ
ﮐﻪ هﯿﭻﮔﺎه ﻧﺪﯾﺪهام ،،ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ در آن اﺟﺘﻤﺎع ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮم؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ روی
ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻨﻢ؟ ﺑﺎز ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ از ﺻﻔﺮ آﻏﺎز
ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر از زﯾﺮ ﺻﻔﺮ .از آن روز ،ﺳﺎلهﺎ ﻣﯽﮔﺬرد وﻟﯽ هﻨﻮز ﭘﺮﺳﺶهﺎ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶهﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﻬﻦ ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﺮهﻨﮓ و زﺑﺎن هﺮ روز از ذهﻦ ﯾﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﺬرد و
ﺧﺎﻃﺮههﺎ ﮐﻪ هﯿﭻﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪی را رهﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل رﺧﺪادهﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ
ﻣﯿﻬﻨﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﺧﻮﻧﺪهﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﮐﻪ ﺻﺪام آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺪت اداﻣﻪ دادﻧﺪ .
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ﺳﺮاﻧﺠﺎم روحاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﻣﻮهﺒﺖ اﻟﻬﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎم زهﺮ آﺗﺶﺑﺲ را ﭘﺲ
از هﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﻠﯿﻮنهﺎ ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻬﺮهﺎی زﯾﺎدی وﯾﺮان و ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ ﻧﻔﺮ
آواره ﺷﺪﻧﺪ .روحاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﭘﻨﺎه ﺟﻨﮓ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و آزادیﺧﻮاهﺎن
ﮔﺮدﯾﺪ .هﺮروز ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪهﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺻﺪاهﺎ در ﮔﻠﻮ ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻧﻔﺲهﺎ در ﺳﯿﻨﻪ زﻧﺪاﻧﯽ .ﮐﺘﺎبهﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اﺳﻼﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر واﭘﺲﮔﺮا را ﺗﺮوﯾﺞ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر روحاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ هﺰاران ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و هﺰاران ﺧﺎﻧﻮاده داﻏﺪار ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،زﻧﺎن و ﺣﺘﯽ دﺧﺘﺮان
ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .وﻟﯽ آﺧﻮﻧﺪهﺎ آن را هﻢ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
ﭘﺮدرآﻣﺪ واﺳﻄﻪﮔﺮی ﺑﺨﻮان ﺻﯿﻐﻪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد در آوردﻧﺪ .اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺑﺴﯿﺠﯽ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻋﻮض ﺳﺮدﻣﺪاران و دﻻﻻن
رژﯾﻢ ﺑﻠﯿﻮنهﺎ دﻻر از ﺛﺮوت ﻣﺮدم را دزدﯾﺪﻧﺪ و در ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﻼم ،ﻣﺮگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﺮی روزاﻧﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻧﺪه ﺑﻮدن ﯾﮏ
ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ.
آری ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮم.
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺎرهﺎﯾﻢ را اﻧﺠﺎم دادهام .دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺎﮐﺮده ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .دﯾﺮﮔﺎهﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرم
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﻣﺮگ )اﯾﺪز  (Aidsﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ .ﮔﻮﺋﯽ هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﺠﻨﮕﻢ .دو دﺧﺘﺮم "ﺳﭙﯿﺪه" و "ﻣﺮال" ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ" .ﺳﭙﯿﺪه" روانﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ" .ﻣﺮال" در ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و هﺮ دو از ﻣﻦ دور ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﯿﻤﯿﻦ
هﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و در ﺧﺎﻧﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش در آراﻣﺶ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .هﻢاﮐﻨﻮن ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﻢ روزهﺎ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻢ.
در زﻧﺪﮔﯽام ﺑﻪ هﯿﭻﮐﺲ ﺑﺪهﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ رﻓﯿﻘﺎﻧﻢ .ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎلهﺎی زﻧﺪﮔﯽام را
ً
ﺑﺮای ﺑﻬﺮوزی ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻨﻢ دادهام و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ هﻢ دوران زﻧﺪاﻧﯽام ﭘﺎﯾﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺪهﮑﺎر
ﺷﻌﺎرهﺎی »زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد« هﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنهﺎﯾﻢ وﻓﺎدار
ﻣﺎﻧﺪهام .اﮔﺮ ﻟﻐﺰﺷﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهام ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺗﺎواﻧﺶ را ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪام .هﻨﻮز رد
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زﺧﻢهﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از آرﻣﺎنهﺎﯾﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدهام هﻤﭽﻮن آراﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻢ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮر ﺧﻮاهﻨﺪ رﻓﺖ.
دﻓﺘﺮ آﻟﺒﻮﻣﻢ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻋﮑﺲهﺎی زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽام ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎی ﮐﻮﭼﮑﻢ را ورق ﻣﯽزﻧﻢ.
در ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ هﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ از ﮔﻠﺒﺮگهﺎی ﺧﺸﮏﺷﺪه ﮔﻞهﺎی ﺻﺤﺮاﺋﯽ
زادﮔﺎهﻢ ،داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺷﺎهﺟﻬﺎن ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از آن دوران ﺳﺎلهﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .هﺮروز ﮐﻪ
ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮد .هﻨﻮز ﮔﺎهﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﻪ »ﭘﺮﻧﺪه« ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدهﻢ.
ﻣﯽﮔﺬرد زﻣﺎن ِ
ٔ
ﺑﺎﻏﭽﻪ
در
ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﻪام دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻮﭼﮑﯽ هﺮروز ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ .اﻧﮕﺎر ﺳﺎلهﺎ
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺑﺮاﯾﺶ ﻻﻧﻪای درﺳﺖ ﮐﺮدهام و روزاﻧﻪ داﻧﻪ ﻣﯽرﯾﺰم .هﺮ روز دﻗﺎﯾﻘﯽ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﻪ هﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻮﺋﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .او دﯾﮕﺮ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻢﮐﻢ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻮﮐﯽ ﺑﺮ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪام ﻣﯽزﻧﺪ و ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺮوازی دﯾﮕﺮ آﻣﺎده ﺷﻮم.
ﺑﺮای دﺧﺘﺮاﻧﻢ ﺳﭙﯿﺪه و ﻣﺮال ﻧﻮﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺪﻧﻢ را در ﮐﻮره آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ .هﻤﻪﭼﯿﺰ را از
ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﮐﺮدهام .در روز ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺪﻧﻢ ،ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن را ﺑﻪ
دﺧﺘﺮاﻧﻢ دادهام آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ دﺳﺖ هﯿﭻ ﮐﺎهﻨﯽ ،آﺧﻮﻧﺪی ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺸﯽ ﺑﺪن ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮا آهﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻮره آﺗﺶ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .از دﺧﺘﺮاﻧﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮم را ﺑﻪ درﯾﺎ ﻧﯿﻨﺪازﻧﺪ ﺗﺎ
ﭼﺸﻢ هﯿﭻ ﻣﺎهﯽای را ﺑﻪ درد ﻧﯿﺎورد و ﺑﻪ ﺑﺎد هﻢ ﻧﺴﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮم ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ را
ﺑﯿﺎزارد .ﺑﻪ آنهﺎ ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺧﺎﮐﺴﺘﺮم را در ﮐﯿﺴﻪای ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و درراه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در اوﻟﯿﻦ آﺷﻐﺎلداﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺶ راهﻢ از ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهام ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺮال ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ:
 در ﺧﺎﻧﻪام درﺧﺖ ﺳﺮوی ﻣﯽﮐﺎرم و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮت را در ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽرﯾﺰم ﺗﺎ ﺗﻮ در درﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪام رﺷﺪﮐﻨﯽ و هﺮروز اﻧﺪام ﺑﮑﺸﯽ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻢ ﻧﺸﺎن دهﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪرم اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن اﯾﺴﺘﺎده
اﺳﺖ و ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﺳﻤﺎﻧﺶ اﻧﺪام ﻣﯽﮐﺸﺪ.
اورﻻﻧﺪو ،ﻓﻠﻮرﯾﺪا
اﯾﺮج ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ١

ً
ﮐﺮدهﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻼت ﮐﺮدهﺎی ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﮐﻮهﭙﺎﯾﻪهﺎی ﮐﻮه
ﺷﺎه ﺟﻬﺎن در ﺟﻨﻮب ﻗﻮﭼﺎن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮار آنهﺎ در ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﺳﻔﺮاﯾﻦ و در ﺷﻤﺎل ﺑﻪ
ﻗﻮﭼﺎن و ﺷﯿﺮوان و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﺠﻨﻮرد هﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﮋوهﺶهﺎی ﻣﻮرخ و ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﮐﺮد آﻗﺎی ﮐﺎﻧﯿﻤﺎل )ﮐﻠﯿﻢاﻟﻠﻪ ﺗﻮﺣﺪی( ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﮐﺮدهﺎی ﺧﺮاﺳﺎن از ﺷﺮق ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﻮب ﻗﻔﻘﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﻮچ
ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﮔﻮ ﯾﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ روﯾﺪاد ﻧﺒﺮد ﭼﺎﻟﺪران ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺮدهﺎ ﺟﺎﻧﺐ
اﯾﺮان را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .هﺪف اﯾﻦ ﮐﻮﭼﺎﻧﺪن ﺑﺰرگ ﮐﺮدهﺎ ،ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﺮزهﺎی
ﺧﺮاﺳﺎن از دﺳﺖاﻧﺪازی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺧﻮنرﯾﺰ هﻤﺴﺎﯾﻪهﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪو ﯾﮋه ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮﮐﻤﻦ و ازﺑﮏ
ﺑﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺧﻮن ﮐﺮدهﺎ ﭘﺎﺳﺪاری ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺎرسهﺎ و دﯾﮕﺮ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ در آراﻣﺶ
ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ .ﮐﺮدهﺎی ﻗﺮهﻣﺎﻧﻠﻮ )ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ( اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ آنهﺎ از ﺳﺮداران ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ هﺮات و ازﺑﮑﺴﺘﺎن
ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﺪ )هﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ( .ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺬهﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺻﻔﻮی در اﯾﺮان و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪو ﯾﮋه در
زﻣﺎن ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﻮی ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوزات و ﻏﺎرﺗﮕﺮیهﺎ داﻣﻦ زد.ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ
هﺮ ﺟﻮان ﺳﻨﯽ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﺳﻦ ﭘﺎﻧﺰدهﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪ دﯾﻨﯽ ،ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺷﯿﻌﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﮕﯿﺮد )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دروﯾﺸﯽ دروﻏﯿﻦ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ
وﯾﻠﯿﺎم ارﻣﯿﻨﯿﻮس(.
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪو ﯾﮋه
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﺗﺎزهای از ﺟﻨﮓ را در ﭘﺸﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در
دوران ﺟﻨﮓهﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺳﺮدﻣﺪاران اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺟﺒﻬﻪ دﯾﮕﺮی را در ﭘﺸﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ هﺪف ،ﻣﺬهﺐ ﺷﯿﻌﻪ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰ دادن آن ﮔﺮوه و ﺗﺸﺪﯾﺪ دﺷﻤﻨﯽ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ،ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه ﻋﺰاداری را ﺑﺮای ﻣﺬهﺐ ﺗﺎزه ﺷﯿﻌﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
هﺪف ،ﺷﺎهﺎن ﺻﻔﻮی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎری از اﯾﺮاﻧﯽهﺎ را ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ
ﻋﺰاداری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻨﻪ زدن ،ﺑﺮدن ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮ دوش را از آنهﺎ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓهﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .از هﻤﯿﻦ رو ﺷﺒﺎهﺖهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ و ﮐﺘﻞ ﺻﻠﯿﺐواری ﮐﻪ
٢٩١

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﭘﻬﻠﻮانهﺎ در روزهﺎی ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮ دوش
ﮐﺸﯿﺪن آﻧﺎن وﺟﻮد دارد.
ﮐﺮدهﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ رﺷﺎدتهﺎ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽهﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺟﻠﻮی
ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮیهﺎ و ﮐﺸﺘﺎرهﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
آنهﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ و اﻓﻐﺎنهﺎ ،ﺗﺮﮐﻤﻦهﺎ و ازﺑﮏهﺎ را ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﺠﻮ ﯾﯽ و
ﺑﯽرﺣﻤﯽ زﺑﺎﻧﺰد ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺒﺮدهﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮارزم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﺮدهﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل
در هﺮات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺮدهﺎ
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر از هﺮات دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا از روسهﺎ و اﻣﻀﺎی
ﻗﺮاردادهﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﻤﻨﭽﺎی و ﭘﺎرﯾﺲ و ﻏﯿﺮه ،روسهﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ هﻤﻪی ﺑﺨﺶهﺎی
ً
ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﺟﺰ ﺗﻬﺮان و اراک را ﻋﻤﻼ اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﻻتهﺎ )ﺳﺮﺑﺎزان روﺳﯽ( هﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و هﺮ ﮐﺎر دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ هﻢ
اﻧﮕﻠﯿﺲ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ روسهﺎ ﺑﺎ آوردن ﺳﺮﺑﺎزان هﻨﺪی در ﻣﺮز ﺑﺎجﮔﯿﺮان ﺣﻀﻮر ﺧﻮدش را ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد .روسهﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ هﻢ زدن اوﺿﺎع ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺮﮐﻤﻦهﺎ و ازﺑﮏهﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ هﻢ ﯾﺎﻏﯿﺎن ﻣﺴﻠﺢ اﻓﻐﺎن و ﺑﻠﻮچ را ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﭼﭙﺎولهﺎ و ﻏﺎرﺗﮕﺮیهﺎ دزدﯾﺪن و اﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﺶ دﺧﺘﺮ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺮﮐﻤﻦهﺎ ﺑﻮد ،اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ زﯾﺎد ﺳﺮوﺻﺪا ﮐﺮد )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب "ﺣﮑﺎﯾﺖ دﺧﺘﺮان
ﻗﻮﭼﺎن"ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﺠﻢآﺑﺎدی( ،وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﻗﺎﺟﺎر هﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮد،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺮدهﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ وﻟﯿﺨﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻦﺻﺤﺮا ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ .آنهﺎ ﺑﻪو ﯾﮋه ﮐﺮدهﺎی
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ،روﺳﺘﺎ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﯿﺮان ﮐﺮد ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دو
دﺧﺘﺮ رﺑﻮده ﺷﺪه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪهﺎ از ﭼﻨﮓ ﺗﺮﮐﻤﻦهﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻤﻦهﺎ دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ را در ﺑﺎزارهﺎی ﺧﯿﻮه و ﺑﺨﺎرا ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،١٢٩٩ﺑﺎ
روی ﮐﺎر آﻣﺪن رﺿﺎﺧﺎن و ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﻠﺸﻮکهﺎ در روﺳﯿﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﻗﺪرت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺗﺎزه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪزودی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و
ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
ﺗﯿﻢ ﻗﻮام-رﺿﺎﺧﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺟﻮ ﯾﯽ از ﮐﺮدهﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪو ﯾﮋه وﻟﯿﺨﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ هﻤﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و رﻗﯿﺒﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻨﻞ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﭘﺴﯿﺎن ،آن ﻣﺮد ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ،را در ﺧﺮاﺳﺎن
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از ﭘﺎ درآوردﻧﺪ .ﻧﺒﻮد داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدهﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺰاران اﻧﮕﻠﻮﻓﯿﻞ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ( ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻠﻨﻞ ﭘﺴﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزیهﺎ و
ﻧﯿﺮﻧﮓهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮام ،هﻤﻪ دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ هﻢ داد ﺗﺎ ﺗﯿﻢ ﻗﻮام-رﺿﺎﺧﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻠﻨﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮐﺮدهﺎ از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارد ،ﺳﭙﺲ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ ﮐﺮدهﺎ آﻏﺎز ﺷﻮد .ﮐﺸﺘﻦ ﺧﻮدو ) (khodoﺳﺮدار،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮد و ﯾﺎر ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻋﻤﻮﻗﻠﻮ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ روسهﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ و از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن ﮐﺮدهﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﻨﻞ ،و ﺳﻢﭘﺎﺷﯽهﺎی ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ،
ﮐﺮدهﺎ را ﺑﻪ ﮐﻠﻨﻞ ﻣﺸﮑﻮک ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﻠﻨﻞ ﺗﻠﮕﺮافﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪ را در ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ و ﻗﻮام ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﺷﺪ از ُﭘﺴﺖ ﺳﺒﺰوار -ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺮای ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮداران ﮐﺮد ﻗﻮﭼﺎن و ﺑﺠﻨﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .
ﭘﺪرم ﻣﯽﮔﻔﺖ وﻟﯿﺨﺎن ﺳﻪ ﺗﻠﮕﺮاف از ﻃﺮف ﻗﻮام درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در آنهﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ
ﮐﻠﻨﻞ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻓﺮدا زنهﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻠﻨﻞ اﺳﯿﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .و از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ وﻟﯿﺨﺎن دو ﻧﻔﺮ را ﻧﮕﻬﺒﺎن "ﻣﺮال" زﻧﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﻮدش را از ﺗﺮس اﺳﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻠﻨﻞ ﺑﻪ ﭼﺎه ﻧﯿﻨﺪازد .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آنهﺎ ﭘﺲ از آﺳﻮده ﺷﺪن از ﮐﻠﻨﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮدهﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﺳﺮداران ﻧﻈﺎﻣﯽﮐﺮد آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎزه را درک ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ زﯾﺎرت ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از دﯾﺪ رﺿﺎﺧﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .وﻟﯿﺨﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﺶ در
روﺳﺘﺎی ﮐﻮاﮐﯽ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺷﺎهﺟﻬﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ .در ﺳﺎل  ١٣٠۵ﺧﻮرﺷﯿﺪی رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ وﻟﯿﺨﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺘﻦ او را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی او دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺮدهﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ
ِ

ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﮐﺮدهﺎ از دادن رهﺒﺮﺷﺎن ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ و ﻧﯿﺮوهﺎی رﺿﺎﺧﺎن را در هﺮ دو ﺑﺎر
ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ.

ﺑﺎر ﺳﻮم ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ روﺳﺘﺎی ﮐﻮاﮐﯽ )ﮐﺒﻮد ﮐﻤﺮ( ﭘﺎﯾﮕﺎه وﻟﯿﺨﺎن ﺷﺒﯿﺨﻮن زدﻧﺪ و
ﺳﻮاران ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .زنهﺎی ﮐﺮد دﯾﻮارهﺎ را ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯿﺨﺎن را از
ﻣﺤﺎﺻﺮه در ﺑﺮدﻧﺪ .رﺿﺎﺧﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ژاﻧﺪارمهﺎ از هﯿﭻ
ﺟﻮری ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﻓﺮوﮔﺬاری ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺮدهﺎی اﯾﻞ ،ﺑﻪزور ﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺮار
از زورﮔﻮ ﯾﯽهﺎی ژاﻧﺪارمهﺎ ﺑﻪﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ )اﯾﻦ ﮔﺮوه دور ﺷﺪه از اﯾﻞ ،ﻗﻬﺮﻣﺎنﻧﮋاد
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﻮﭼﺎن و ﺑﺎجﮔﯿﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( .ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ و
ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺸﺘﻦ وﻟﯿﺨﺎن در ﮐﺘﺎب آﻣﺎده اﺳﺖ  .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١٣١٠ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺿﺎﺷﺎه
در زﻧﺪان ﻣﺸﻬﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و از دادن ﺟﺴﺪش هﻢ ﺧﻮدداری ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن دﻓﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد
٢٩٣

ﮔﺬر از آﺗﺶ
دﻻوری ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯿﻬﻦ و ﻣﺮدﻣﺶ زﺣﻤﺖهﺎ ﮐﺸﯿﺪ در ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﮐﺎش ﮐﻠﻨﻞ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺮﻧﮓهﺎی ﻗﻮام را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﺮدهﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮی را اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪه اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﺪ.
درﯾﻐﺎ ﺷﺎهﯽ ﮐﻪ آن اﻧﺪازه در ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرش ﺷﺠﺎﻋﺖ داﺷﺖ ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ
ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﻧﮑﺮد و ﺳﺮش را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺧﺎدم ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و در ﺟﺰ ﯾﺮهای دوراﻓﺘﺎده در آﻓﺮﯾﻘﺎ در
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮد .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﮐﺮدهﺎ وﻟﯿﺨﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ آﺧﺮﯾﻦ رهﺒﺮ ﮐﺮدهﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ
ﻣﺄﺧﺬ زﯾﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهﺎی ﺧﺮاﺳﺎن در هﻔﺖ ﺟﻠﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺮد ،ﮐﺎﻟﯿﻤﺎ ل )ﮐﻠﯿﻢاﻟﻠﻪ ﺗﻮ ﺣﺪی(

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ٢
ﻧﺎﻣﻪی آﻗﺎی ﺗﻮﺣﺪی  ،٢٢اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٠
ﺑﺮادر ﻓﺮزاﻧﻪام ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ ﻋﺰﯾﺰ،
ﺳﻼم ﺣﻘﯿﺮ را از هﺰاران ﻓﺮﺳﻨﮓ راه دور ،از ﺧﺮاﺳﺎن زرﺧﯿﺰ ،زادﮔﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از اﯾﻨﮑﻪ درﺻﺪد ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﻪهﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺘﺎن در ﯾﮏﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻤﮕﺮی ژاﻧﺪارمهﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮآﻣﺪهاﯾﺪ ،ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﻪای از ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ روی دوﺷﻢ را
ﺑﺮدارﯾﺪ .ﺑﻨﺪه ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﯿﻨﻪهﺎ ﯾﺎ ژاﻧﺪارمهﺎی دوره ﭘﻬﻠﻮی را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه و ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪهام و
ﮐﺘﺎﺑﯽ هﻢ در دﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ دارم ﺑﻪ ﻧﺎم »ژاﻧﺪارمهﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ« .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺳﺮﮔﺮد ﻧﻮاب
ﺻﻔﻮی )ﺳﺮهﻨﮓ ﺑﻌﺪی( ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ژاﻧﺪارﻣﺮی ﻗﻮﭼﺎن ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﺮ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب »ﮐﻠﯿﺪر در
اﺳﻨﺎد واﻗﻌﯿﺎت« ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻣﻮارد ﭘﺮداﺧﺘﻪام.
ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺳﺮﮔﺮد ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی در ﻗﻮﭼﺎن از ﮔﻮر درآوردن ﻣﺮدﮔﺎن و ﮔﻠﻮﻟﻪﺑﺎران ﮐﺮدن
آنهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﺮد ﻓﻼن دزد ﯾﺎ ﻓﻼن ﯾﺎﻏﯽ را در ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪام و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻘﺪﯾﺮ و
اﻋﻄﺎی درﺟﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮد و درﺟﻪ ﺳﺮهﻨﮓ دوﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
در ﺣﺪود ﺳﺎل  ١٣۴٠ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮان ﺑﺮادر ﻋﺒﺎس ﭘﻬﻠﻮان ﮐﺮد ﭘﻬﻠﻮاﻧﻠﻮ دوﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری
درﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎغ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎغهﺎی اﻧﮕﻮر روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﯿﺮوان ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪیهﺎ او را
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا او ﺳﺎلهﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮادرش ﻋﺒﺎس ﭘﻬﻠﻮان و ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻠﻤﯿﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
رژﯾﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺑﺮادرش ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺷﻮروی رﻓﺖ ،او در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
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ﮐﺪﺧﺪا ﻏﻼمﺣﺴﯿﻦﺧﺎن از روﺳﺘﺎی ﺗﻨﺎﺳﻮان ﺷﯿﺮوان ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
و  ...ﺑﻪ ژاﻧﺪارﻣﺮی ﻣﻮﺿﻮع را ﺧﺒﺮ ﻣﯽدهﺪ .ﻟﺬا ﺳﺮﮔﺮد ﺻﻔﻮی از ﻗﻮﭼﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و هﯿﺎهﻮ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازد و ﮔﻮر را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ ﺟﻨﺎزه ﻗﺮﺑﺎن را درﻣﯽآورد و ﭼﻨﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ آن
ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﻠﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮان او را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎی درﺟﻪ ﺳﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و درﺟﻪ ﮔﺮوهﺒﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺮای ژاﻧﺪارم
اﺑﺮاهﯿﻢ ﻋﻠﯿﺰاده اوﻻﺷﻠﻮﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ هﺮ دو ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻟﺬا ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺗﻨﺎﺳﻮاﻧﯽ ﺧﻮاهﺮزاده ﻗﺮﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮان ﮐﻪ از ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎری ﮐﺪﺧﺪای روﺳﺘﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻣﯽرود و او را ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) ﮐﻠﯿﺪر در اﺳﻨﺎد واﻗﻌﯿﺎت .ﺻﻔﺤﻪ
(١١
ﺳﺮﮔﺮد ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرهﺎ زﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﯿﺪوارم اﮔﺮ ﮐﺘﺎب ﮐﻠﯿﺪر ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻗﯿﺎم ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻠﻤﯿﺸﯽ اﺳﺖ روزی ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰهﺎ
در آن ﻣﺸﺎهﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ﺷﺎد و ﺳﺮاﻓﺮاز ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ارادﺗﻤﻨﺪ :ﮐﻠﯿﻢاﻟﻠﻪ ﺗﻮﺣﺪی

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ٣
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎ ﺧﻮ ﯾﺸﺘﻦﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪای را ﮐﻪ هﻢ اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﺎوردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎههﺎ ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﻓﮑﺮی در زﻧﺪان
درﺑﺎره ﺳﻔﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی »ﺧﻮد« ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ آوردهام .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ از
ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺴﺎنهﺎ در درون ﭘﺎرهای از ﮔﺮوههﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را
ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهام ﺑﭙﺮدازم.
»ﭘﺎز« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوهﺶﮔﺮ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی »ﺧﻮد« و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ را در ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﺳﻢ »ﺳﺎﻟﯿﺘﻮد« ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ
ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻢﺷﺪه »ﺧﻮدم« ﺑﺘﻮاﻧﻢ درﯾﺎﺑﻢ.
ِ

اﻧﺴﺎن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدآﮔﺎهﯽ رﺳﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدش را از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺟﻬﺎن

ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺟﺪا دﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،داﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰش آﻏﺎز ﺷﺪ.
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اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را ﺟﺪا از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و اﺣﺴﺎس
ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ،درک ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن را ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﻨﻬﺎ« ﺑﻮدن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮرم از »ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ«» ،ﺧﻮدآﮔﺎهﯽ«
اﺳﺖ .آدمهﺎﯾﯽ ﮐﻪ هﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮدن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ درک زﯾﺒﺎی اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ آﮔﺎهﯽ ،از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﺳﺮ ﻧﺎﭼﺎری ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺒﺎری ﺟﺪاﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از آدمهﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ درک ﺧﻮدآﮔﺎهﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ازاﯾﻦرو،
هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ هﺮ ﭼﯿﺰی ﭼﻨﮓ و ﺑﻪ هﺮ ﺟﺎﺋﯽ در ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮد »ﺗﻨﻬﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺧﻮدآﮔﺎهﯽ« ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ رودرروﺋﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪو ﯾﮋه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ از ﺟﺪا اﻓﺘﺎدن از ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺟﻤﻊ ،ﮔﺮوه و ﺣﺘﯽ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .او ﺑﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺗﻨﻪ ﮔﺮوه ﺟﺪاﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ هﺮاس
ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ رﻧﺞ »ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن« و ﺟﺪا اﻓﺘﺎدﻧﺶ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ
ِ
هﻨﮕﺎم او هﻤﭽﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ﺣﺘﯽ از ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .هﻤﯿﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭘﺎز«
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮔﺮوه ،ﺣﺰب ،ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻗﺮاردادهﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ »ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ آﮔﺎهﺎﻧﻪ« ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ اﯾﻦ »ﺧﻮد« را در درون ﺟﻤﻊ ﻧﺎﺑﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
اﺑﺰاری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ او در ﭼﻨﺒﺮه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد هﺮ آﻧﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮاﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دهﺪ .آدم
»ﺧﻮدآﮔﺎه« ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﻟﮕﺪﻣﺎل و اﺑﺰار ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ هﻤﻮاره ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮوه ،اﺟﺘﻤﺎع و ﺣﺰب ﺗﻨﺒﯿﻪ ،ﻃﺮد و ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد اﺣﺰاب ،ﮔﺮوههﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺰب ﯾﺎ ﮔﺮوه» ،ﺧﻮد« ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺗﻮ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﯽﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوه و
ﺣﺰب »ﺗﻮ« را ﺑﻪ هﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ درآورد ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺪاﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺸﻒ آﮔﺎهﺎﻧﻪ و
درک درﺳﺖ اﻧﺴﺎن از ﭘﺪﯾﺪههﺎﺳﺖ .ﺣﺰب ﯾﺎ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪو ﯾﮋه ﻣﺬهﺒﯽ
)ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،داﻋﺶ ،و ﻏﯿﺮه( اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ »ﺗﻮ« و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﻣﯽدارد و »ﺗﻮ« را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺘﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎرﺑﺮی و ﺳﻮاری دادن ﮐﺎر دﯾﮕﺮی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم دهﯽ .او ﻧﻤﯽﺧﻮاهﺪ »ﺗﻮ« ﺑﺎ اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ »ﺧﻮد« و »ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون« ﺑﻪ ﺳﺎزش و
هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺮﺳﯽ و هﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽات ﺑﭙﺮدازی .اﻧﺴﺎنهﺎ در ﺣﻞ ﺷﺪن
ّ
در ﮐﻞ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺰب ﯾﺎ ﮔﺮوه درﺳﺖ از اﯾﻦ و ﯾﮋﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده
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ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن در ﮔﺮوه دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﺣﻞﺷﺪه در ﺟﻤﻊ ،دﯾﮕﺮ »ﺧﻮد« ﻧﯿﺴﺖ
او »آنهﺎ« اﺳﺖ .او ﯾﮏ »ﮐﻞ« ﯾﮏ اﻧﺴﺎن »ﺑﯽﺷﮑﻞ« اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺴﺎن
اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻠﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﻮان دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ را هﻢ از ﻓﺮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﯿﺮد.
ِ

ﮐﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﭽﻪ ﺑﺴﺎزد اﻣﺎ ﺗﻮان »ﺧﻮد« ﺑﻮدن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎهﯽ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در دروﻧﺶ
ﺑﻮدم» ،ﻋﺸﻖ« ﯾﺎ »دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﭼﺸﯿﺪن ﻃﻌﻢ ﺳﯿﺐ ﻋﺸﻖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را رﻗﯿﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻤﯿﺮﺷﺪن در ﮔﺮوه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ازدواجهﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺗﺼﺎﺣﺐ زﻧﺎن اﻋﻀﺎ ﯾﺎ
ﻣﺮدان ﺑﯿﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن ،داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ )ﺣﯿﻮاﻧﯽ( زن و ﻣﺮد ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﻮدآﮔﺎهﯽ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﮔﺎهﯽ و ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ »هﺴﺖ«
ﯾﺎ اﯾﻦ »ﺧﻮد« در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻧﺒﻮد« ﯾﺎ »ﮔﺮوه« ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ »هﺴﺖ« ﯾﺎ »ﺧﻮد» را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮورﻓﺘﻦ در »ﻋﺪم« ﯾﺎ »ﻧﯿﺴﺘﯽ« ﯾﺎ »ﮔﺮوه« دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ »ﺑﻮدن« را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﻣﯽﺷﻮد رودرروی »ﻧﯿﺴﺘﻦ« و »ﻣﺮگ« اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ و ﺷﮑﻮه »زﯾﺴﺘﻦ« را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻋﺸﻖ )ﭼﻪ ﻣﯿﺎن دو اﻧﺴﺎن و ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ آرﻣﺎنهﺎ( و ﮔﺬﺷﺘﻦ از
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮان »ﺑﻮدن« ﺧﻮد را آزﻣﻮد .ﻓﺮد ﺧﻮدآﮔﺎه از اﻧﺰوا رﻧﺞ ﻧﻤﯽﺑﺮد .وﻟﯽ اﻧﺴﺎنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺗﺎروﭘﻮد اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻞﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﯽﺷﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺪهاﻧﺪ در هﻨﮕﺎم ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ اﻓﺴﺮده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا آنهﺎ ﮐﻪ هﻤﻮاره در درون ﮔﺮوه ﯾﺎ
»ﺟﻤﻊ« ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ هﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪهﻢﺧﻮرده اﺳﺖ و آنهﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎبﺷﺪهاﻧﺪ دﯾﮕﺮ
ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ هﺮ دری در ﻣﯽزﻧﻨﺪ
ﺗﺎ راه ورود ﺑﻪ »ﮔﺮوه« را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و در درون آن ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوهﯽ ﯾﺎ ﺣﺰﺑﯽ اﻧﺴﺎنهﺎ ﯾﺎ اﻋﻀﺎ ،درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﮔﺮوهﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺧﻮد« ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ »ﺧﻮد« ﭘﺎﺷﯿﺪه از هﻢ ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺪا ﺷﺪن
» ِ

را دارد و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺷﻮاریهﺎی ﮔﺮوه را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺮﺷﻤﺎرد .اﯾﻦ »ﺧﻮد« دﯾﮕﺮ »آن«هﺎ ﺷﺪه و از
هﻤﯿﻦ رو ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﻞ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در آن هﻨﮕﺎم اﻧﺴﺎنهﺎ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آنهﺎ »ﺧﻮد« را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ در
ُ
درون ﮔﺮوه »ﺧﻮد«ﮐﺸﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوههﺎ و اﺣﺰاب و در
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی و ﺣﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ آن ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﻧﺪ .ﺳﺮدﻣﺪاران هﻤﻮاره ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﯾﺎ اﻋﻀﺎ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻌﯽ در ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺮدن »ﺧﻮد«هﺎ و ﺣﻞ آنهﺎ در ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ.
آنهﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﺮدن اﻓﺮاد از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺖ ﮐﻠﯽ ،ﺗﻼش در ﺑﺴﺘﻦ راه ﺷﻨﺎﺧﺖ »ﺧﻮد«
دارﻧﺪ .اﻧﺴﺎن در دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮدش را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ .اﻧﺴﺎن در ﺑﻮدن اﯾﻦ »ﺧﻮد« ﯾﺎ
»ﻓﺮدﯾﺖ« و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی )ﮐﺲ ﯾﺎ ﮔﺮوه( و در هﻤﺰﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ »ﺧﻮد«
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ درک ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎﯾﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ژرف ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮان ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن را
درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .آدمهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻦ »ﺧﻮد« و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ »ﺧﻮد« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
دﻟﻬﺮه ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و
ژرف دوﺳﺘﯽهﺎ و ﺣﺘﯽ ﻋﺸﻖ هﻢ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .آنهﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ِ

ﺧﻮد« ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ وﺣﺪت دوﮔﺎﻧﮕﯽ »ﺧﻮد« و »آن« ،اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ» ،ﮔﺮوه« ﯾﺎ
ﺷﺮ اﯾﻦ » ِ

»اﺟﺘﻤﺎع« اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ دﻣﺎدم ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دروﻧﯽ

واﻗﻌﯿﺖهﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ در ﺣﻞ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪن .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﭘﺎز« ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻧﺴﺎنهﺎی ﺗﻨﻬﺎ
اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎی آﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﯿﺰد.
هﺮاس دارد .زﯾﺮا ِ

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن »ﺧﻮد« آﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ »ﺧﻮد« در درون ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮد ﭘﯿﺪاﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪاﺋﯽ »ﺧﻮد« و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ »ﮐﻞ« ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮونرﻓﺖ
ً
از دﻧﯿﺎی »ﺧﻮد« و ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ آﮔﺎهﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﯾﻦ راه ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﭙﯿﻤﻮده اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ ﮔﺴﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮت ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮدش را ﻣﯽﺑﺎزد و ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ »ﺧﻮد« در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و اﺣﺰاب ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻮی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .رهﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ
ً
اﻧﺴﺎنهﺎی »ﺧﻮد« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،هﻤﻮاره ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺻﻮﻻ
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﺑﻮدی »ﺧﻮد« و ﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪن »ﺧﻮد« در ﮔﺮوههﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎری ﺑﻪو ﯾﮋه در
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭼﻪ ﻣﺬهﺒﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺬهﺒﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر هﻤﻪﮔﯿﺮ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮ
ﺑﺎﯾﺪ »ﺧﻮد« را در درون ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺣﺰب ﺣﻞ ﮐﻨﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺸﻮی .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺸﻮی ﮐﻪ »رهﺒﺮی« ﺗﻮ را ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﭼﺮخ اراﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺣﺰب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و از هﻤﯿﻦ
روی هﺮﭼﻪ اﯾﻦ »ﺧﻮد« ،ﺟﻨﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪن و اﺑﺰار ﺷﺪن ﻧﯿﺰ آﺳﺎنﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻟﯿﻮﺷﺎﺋﻮﭼﯽ در ﮐﺘﺎب »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮب ﺑﻮد« ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﮐﺎدرهﺎی ﺣﺰﺑﯽ را در ﺣﻞ ﺷﺪن و ﻧﺪﯾﺪن »ﺧﻮد« ﻣﯽداﻧﺪ و ﮐﺎر ﻧﺎﺑﻮدی »ﺧﻮد« ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺣﺰب
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ هﻤﺎن ﺗﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ »اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ« ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی اﻋﻀﺎی ﺧﻤﯿﺮی ﺑﺨﻮان اﺑﺰارهﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ ﺗﻦ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی را اﻋﺪام ﮐﺮد ﯾﺎ »ﭘﻞ
ﭘﺎت« ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﻤﯿﺮی ﺣﺰب ،ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﺒﻮج را ﮐﺸﺖ
 (١٩٩٨) Patrick،Heuvelineو در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺘﻞهﺎی درونﮔﺮوهﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮاد ﺧﻤﯿﺮی ﯾﺎ اﺑﺰاری اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ .در آﻣﻮزشهﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوهﯽ ،ﺧﻮدآﮔﺎهﯽ ﯾﺎ
»ﻓﺮدﯾﺖ«  Individualismﺑﺎ ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ )ﻧﺎرﺳﯿﺴﻢ( ،ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺰب ﺑﺎ ﺣﺮﺑﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،راه ﺗﻮده ـ واژه ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
»ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی« )ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از آﻣﻮزﮔﺎران ِ
اﻧﺪﯾﻮﯾﺪوآﻟﯿﺴﻢ ،اﻣﯿﺮ ﻧﯿﮏآﯾﯿﻦ(» ،ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ«» ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ«» ،ﺗﻦﭘﺮوری« ،ﮐﻮﺷﺶ در ﮐﻮﺑﯿﺪن و
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ »ﺧﻮدآﮔﺎهﯽ« ﯾﺎ »ﻓﺮدﯾﺖ« ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺮوههﺎ »ﺧﻮد« ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﻨﯽدار و آزاد ،زﯾﺮا
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻞ ﺧﻤﯿﺮی ﯾﺎ ﺣﺰب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻀﻮ ﺗﺎ ردﯾﻒ ﯾﮏ هﺴﺘﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓﺮود
ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن از ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮدش ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد .او دﯾﮕﺮ هﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺑﺮده ،اﺑﺰار زﻧﺪه ﯾﺎ
اﻧﺴﺎن اﺑﺰار ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر »ﺻﺎﺣﺐ« ﯾﺎ ﺑﺮدهدار ،ﺑﺨﻮان رهﺒﺮی ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .او اﮐﻨﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
اﺑﺰاری زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮرات را ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ
اﺑﺰاری هﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮ ﻧﺎمهﺎی »اﻧﻀﺒﺎط ﺣﺰﺑﯽ«» ،اﻧﻀﺒﺎط اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ«» ،دﺳﺘﻮر ﮔﺮوه
ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ« و ﻏﯿﺮه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد* .در ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوههﺎ» ،ﺧﻮد« ﯾﮏ ﮔﻨﺎهﮑﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد و
ﻃﺮد و ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪه و از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد» .ﺧﻮد« ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﻞ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺳﺨﻦ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺳﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ »رهﺒﺮی« ﯾﺎ
»ﺳﯿﺴﺘﻢ رهﺒﺮی« اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و هﻤﻮاره اﯾﻦ »رهﺒﺮان« هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻞ ﺧﻤﯿﺮی ﯾﺎ اﺑﺰاری را ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣﯽآورﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺮخ
ﺑﺮ هﻤﺎن روش اﺑﺰاری ﺑﮕﺮدد.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺣﺰب ﯾﺎ ﮔﺮوههﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ردﯾﻒ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪه »ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪن« را آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻋﻀﺎ ،اﺷﯿﺎی هﻢﺷﮑﻠﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﮐﻪ هﻤﯿﻦِ ،
ّ
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻞ ﯾﺎ رهﺒﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ رهﺒﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﺰب را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺎورای ﻃﺒﯿﻌﯽ و
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ّ
ﻣﻘﺪس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻘﺪس ﮐﺮﻧﺶ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﺮﺗﺪ ،ﺧﺎﺋﻦ و ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﻣﺠﺎزات ﮔﺮدﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ رهﺒﺮاناﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮدهدار اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﺧﯿﺎﻟﯽ
هﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ،آنهﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮرات را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ً
در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺎری ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺰاب و ﮔﺮوههﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ً
اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺧﻮاهﯿﻢ دﯾﺪ
ﭼﻪﺑﺴﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ وﻓﺎدار ﺑﻪ آرﻣﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎهﺸﺎن در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪن
ﺑﻮد ،آنهﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﺗﺪ و ﺧﺎﺋﻦ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﺮود اﯾﻨﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل را در ﺟﻠﻮی ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ »ﺧﻮد« ﮐﺸﺘﻦ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮی ﺷﺪن ،ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﭘﺮوﺳﻪ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رهﺒﺮی را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و رهﺒﺮی ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎ از ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه رهﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺧﻮدش را ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن از دﺳﺖ ﻣﯽدهﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آدمﺧﻮاری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ هﯿﭻﮐﺲ
رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ هﺪف و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت از هﯿﭻ ﮐﺎر ﭘﻠﯿﺪی ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﺑﺮدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽآورد و ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﺮده ﺷﺪن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ،
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽآورد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز راﺑﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ و اﺑﺰار ﺷﺪن را ﻣﯽﺗﻮان در داﺳﺘﺎن ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ
و ﺗﮑﺎندهﻨﺪه درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣۵۴رخ داد ﺑﻪ آﺷﮑﺎرا دﯾﺪ.
داﺳﺘﺎن ﻟﯿﻼ زﻣﺮدﯾﺎن ﯾﮏ ﺗﺮاژدی اﺳﺖ ،ﺗﺮاژدی ﯾﮏ زن ﺗﻨﻬﺎ .ﻟﯿﻼ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ،زن رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ،
اﮐﻨﻮن ﺑﻪاﺻﻄﻼح زن ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ اﺳﺖ .از ﻻﺑﻪﻻی داﺳﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو هﯿﭻ
راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ او ﯾﮏ هﻢ ﺧﻮاب ﯾﺎ هﻢﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻒ دﺳﺖ از اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽدارد و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﮔﺮوه ﺑﻬﺮام آرام و ﺗﻘﯽ ﺷﻬﺮام
ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺸﻌﺎب دارد .ﻟﯿﻼ ﻣﯿﺎن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺮﯾﻒ و رهﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺷﺮﯾﻒ
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل و ﺷﻮهﺮ ﻟﯿﻼﺳﺖ از او ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺬهﺒﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن او را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و از ﻟﯿﻼ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .هﻮای ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺸﻨﺞ
اﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻒ ﻟﯿﻼ را ﮐﺘﮏ ﻣﯿﺰﻧﺪ ،ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،او ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻋﺖهﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﮐﻠﻨﺠﺎر
ﻣﯽرود ﺗﺎ راهﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﻣﺎ هﯿﭻ ﭘﻨﺎهﯽ ﻧﺪارد .ﻟﯿﻼ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ .او ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎواک ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺎزﻣﺎن از او
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ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻒ را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺒﺮد .ﻟﯿﻼ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﻓﯿﻖ ،هﻤﺨﺎﻧﻪ ،ﺷﻮهﺮش را ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻗﺮار ﻣﯽآورد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .آن روز ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آدمﮐﺸﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺮ
ﻗﺮار ﻣﺮگ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﯿﻼ هﻢ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﭘﺲ از ﺧﻮردن
ﮐﭙﺴﻮل ﺳﯿﺎﻧﻮر ﺑﺮ ﮐﻒ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﭼﻪهﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺟﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرد .داﺳﺘﺎن ﻟﯿﻼ ﯾﮏ ﺗﺮاژدی اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﻮن هﻢﺑﺴﺘﺮ ،هﻢﺧﺎﻧﻪ ،رﻓﯿﻖ و ﻣﺴﺌﻮل
ﺧﻮدش آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ داﺳﺘﺎن زﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ هﻢ اﺳﺖ .و درﺳﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او در ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎدن اﺳﺖ ﮐﻪ
او را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺑﺰار و ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺮاژﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺮاژدی ﻟﯿﻼ و ﺷﺮﯾﻒ داﺳﺘﺎن دﯾﺮﯾﻨﻪ دارد .هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ در ﺳﺎل ١٣۵١
رهﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ هﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺑﯽآﻧﮑﻪ او ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺮار
ﻣﺮگ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎهﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪزودی ﭘﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻧﮓ آﻧﺎن
ﺑﺮدم و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از آﻧﺠﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻢ .زﻣﺎﻧﯽ را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮد ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻧﺎﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮور ﻣﻦ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ اﺑﺰارﺳﺎزی اﻋﻀﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنهﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﺷﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮده و هﺴﺖ .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﺧﻮدﮐﺸﯽ« ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻨﺰل از
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﻋﻀﺎ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪهﺎ ازﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﯿﺰ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﺻﻔﺤﺎت آﯾﻨﺪه ﺧﻮاهﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺑﯿﻨﺶ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
)اﻋﻀﺎ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎمﺟﻮ ﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن از زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
زن در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺎزهﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﺮوه را
ای دﺳﺖدرازی ﺑﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺸﻢ او روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .وﺳﻮﺳﻪ رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ِ
ﺧﻮاهﺶ رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ را واﭘﺲ ﻣﯿﺰﻧﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺷﻮهﺮ داﺷﺖ ٥٤و ﻧﯿﺰ اﻓﺸﺎﮔﺮی
٥٤

ﺳﯿﻤﯿﻦ اﯾﻦ را ﺳﺎلهﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،داﺳﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ روزی او در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮده

اﺳﺖ و رﺿﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ او و ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺶ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ او را ﭘﺲ ﻣﯿﺰﻧﺪ و رﺿﺎ ﺑﺎ
ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻗﺼﺪ ﭘﻠﯿﺪش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺘﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﻤﯿﻦ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮام آرام ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ او
در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻬﺮام آرام ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»وﻟﺶ ﮐﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ اﺣﻤﻖ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻐﺰش ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ«.
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ﻣﻨﯿﮋه اﺷﺮف زاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن در دادﮔﺎهﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻋﻀﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن از اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎمﺟﻮ ﯾﯽ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ« ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.

٥٥

ﻋﺸﻖ ﮔﺬ ِر آﮔﺎهﺎﻧﻪ از
اﯾﻦهﺎ هﻤﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺑﺎرزی از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺮش اﺑﺰاری ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪِ .

اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻋﺸﻖ ،او ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ِ
»ﺧﻮد« ﺑﺮ ِ
ﻣﯽﮔﺮدد.

اب ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪهﺎی ﺧﻤﯿﺮی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه رهﺒﺮی ﺗﺎب دﯾﺪن راﺑﻄﻪ
وﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و اﺣﺰ ِ

اﻧﺴﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻋﻀﻮ را ﻧﺪارد و آنهﺎ را در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﻓﺮود ﻣﯽآورد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﻋﻤﯿﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از راﺑﻄﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺗﻤﯿﺰ داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻃﯽ
ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ هﺴﺘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺳﺎﯾﻪ هﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ
ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺧﻮاهﺮ ﯾﺎ هﻤﺴﺮ ﺑﺮادر ﯾﺎ رﻓﯿﻖ ﯾﺎ هﻢرزﻣﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏﺷﺐ هﻢﺑﺴﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮل
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﯾﺎ ﮔﺮوه هﻤﻪ اﯾﻦ هﻮس ﮐﺎریهﺎ و ﮐﺎمﺟﻮ ﯾﯽهﺎ را زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ
ﻣﻌﯿﺎرهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﻘﻼب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،دﺳﺘﻮر رهﺒﺮی،
ﭘﻮﺷﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﮕﺎهﯽ درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮداﺷﺖ از اﻋﻀﺎ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﻟﻤﭙﻨﯿﺰم را در ﺣﻮزه اﺧﻼق ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻤﭙﻨﯿﺰم ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮهﻨﮓ زﺑﺎﻧﯽ اﺑﺰارهﺎی ﺗﻬﯽ ﺷﺪه از ﺣﺮﻣﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد .اﻧﺴﺎن اﺑﺰار ﺷﺪه زﺑﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮی وﯾﮋه ﺧﻮد را دارد .او ﺑﺠﺎی زﺑﺎن ﻣﻨﻄﻖ از زﺑﺎن ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ
٥٥

ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻤﺎره ٩٧۶٨ .ﺻﻔﺤﻪ  ،١٠اول اﺳﻔﻨﺪ ١٣۵۴

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ:
ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوغ ﺟﺎوﯾﺪان ۵٢ ،ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/negahi_be_FroghJavidan_Hanif_Heidarnezhad.

(pdf
 ﮔﺰارش  ،٩٢ﻧﺎﻣﻪی ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی :اﯾﺮج ﻣﺼﺪاﻗﯽhttp://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-51362.html

 ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ :ﮐﻤﺎل رﻓﻌﺖ ﺻﻔﺎﯾﯽhttp://www.pezhvakeiran.com/pfiles/kamal-rafat-safai-tarikh-o-tajrobe.pdf
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ﻓﺤﺎﺷﯽ و ﺗﻬﻤﺖ زدن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .در اﯾﻦ ﻓﺮهﻨﮓ ،دروغ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺗﻬﻤﺖ و ﺑﺮﭼﺴﺐزﻧﯽ ،اﻧﺘﻘﺎد
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪهﺎ و ﺣﻤﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
هﻤﮑﺎران ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻟﻤﭙﻨﯿﺰم زﺑﺎﻧﯽ را آﺷﮑﺎرا ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
اﯾﻦ روﻧﺪ اﺑﺰارﺳﺎزی اﻋﻀﺎ هﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺬهﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ اداﻣﻪ دارد .در ﮔﺰارشهﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺳﺎلهﺎی زﯾﺎدی را در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﭙﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻗﺎی رﺟﻮی رهﺒﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ،اﻧﺴﺎنهﺎ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺼﻠﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﻬﯽ ﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺬهﺒﯽ و دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻋﻀﺎ ،ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آنهﺎ
را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪهای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ او ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺑﺲ .او از اﻋﻀﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺗﺎ
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺸﻖ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ،هﻤﺴﺮ ،ﻣﯿﻬﻦ ،ﻣﺮدم،
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،و هﺮ ﭼﯿﺰ زﯾﺒﺎ را ﺑﻪ دور ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﺮﯾﻢ و آﻗﺎی رﺟﻮی را در ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺟﺎی
دهﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺮاژﯾﮏﺗﺮﯾﻦ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﺑﺰار اﺳﺖ .آﻗﺎی رﺟﻮی آرزوی
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪه ،ﺗﻬﯽ از ﻋﻮاﻃﻒ زﯾﺒﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان در ﺳﺮ
ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﮐﻪ او اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻮدی و ﮐﺸﺘﻦ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻠﺖهﺎی زﯾﺒﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ را اﻧﻘﻼب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺗﺮاز ﻧﻮﯾﻦ او ،ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﮐﻪ ِ

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۴
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺷﻼق:
اواﺧﺮ دهﻪ  ١٩۶٠ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دهﻪ  ١٣۵٠آﻏﺎز ﺗﺸﺪﯾﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی ﻧﺎﻣﺮدﻣﯽ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪو ﯾﮋه در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻮد .اﺣﺰاب ﺳﻨﺘﯽ هﻤﻪ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻔﻘﺎن هﺮ
زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺸﺪﯾﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری درهﺎ را ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﮐﻬﻦ اﺣﺰاب ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ هﺠﻮم روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺷﻬﺮهﺎ و اﻧﺒﻮهﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻬﺮی
ِ

هﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،و ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه را از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ِ

ﺷﻬﺮی و ﮔﺴﺘﺮش ﻻﯾﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻪ هﻤﮕﯽ
ﺧﻮاهﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را
ِ
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد .دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖهﺎی آﺷﮑﺎر ﺣﺰﺑﯽ در اﺗﺎقهﺎ و
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ﺳﺎﻟﻦهﺎ ﺳﭙﺮیﺷﺪه ﺑﻮد .هﻢ از اﯾﻦ رو ،روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻣﺒﺎرز ِان ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﯿﻢهﺎی ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞﻧﻔﺮه درﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎهﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ راﺑﻂ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ را ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺷﺎﺧﻪهﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ
راﺑﻂ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ و ﺟﺎهﺎی اﻣﻦ ﺳﺮ زﻣﺎن وﯾﮋهای ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﺿﺮﺑﻪ زدن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻃﻮم زدن ،ﻣﺸﺖ و
دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪه هﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ِ
ﻟﮕﺪ زدن ،آو ﯾﺰان ﮐﺮدن از ﺷﺎﻧﻪ و اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﺳﻠﻮلهﺎی ﺗﮏﻧﻔﺮه ،ﺳﺮ و دﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﻏﯿﺮه ﺑﻮد.

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﺨﻦ درآوردن زﻧﺪاﻧﯽ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻋﻀﻮ راﺑﻂ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد.
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐهﺎی هﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﺨﻦ درآوردن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی از ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ روش
ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه هﻤﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ِی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﻓﺮﯾﺪن ﺷﯿﻮههﺎی ﺗﺎزه ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ِ
ﮐﺮدن
هﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ِ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن روش ِ
ِ
هﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ
هﻤﻪی اﺑﺰار و ﺷﯿﻮه ِ

ﻧﺎم ﺷﻼق ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻮ ﺷﮑﻨﺠﻪ را در دﺳﺘﺮس هﻤﮕﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرهﺎی

دوﺳﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻪ ﺟﺎ و ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺘﺤﺪ و
ِ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:

western hemisphere institute for security cooperation
ﻧﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ اداره ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ:
)S.O.A. (school of americas
United state Department of Defense facility
،Georgia،Columbus، Fort.Benning
ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ:
SOAwatch.org
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺆﺳﺴﻪی )اﯾﻨﺴﺘﯿﻮ( آﻣﻮزش ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﺎ  SOAدر دهﻪ  ١٩۵٠ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺷﺪ .وﻟﯽ در ﺳﺎل  ١٩٨٩آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ
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ﯾﻮرش ﺑﺮد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﺟﻨﺮال ﻣﻨﻮل ﻧﻮرﯾﮕﺎ را ﮐﻪ  ٢٠ﺳﺎل ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺎﻧﺪﻧﯿﺴﺖهﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ،آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮده ﺷﺪ .در دهﻪ ﺳﺎلهﺎی  ١٩۶٠ﺟﻨﮓهﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرهﺎ ،ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ هﻤﻪ ﻓﻦهﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در هﻢ آﻣﯿﺨﺖ و
اﯾﻦ داﻧﺶ زﺟﺮ دادن اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
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ﺑﻪ هﻔﺖ ﮔﻮﯾﺶ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﻠﯿﺲ و دﺳﺘﮕﺎههﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی الﺳﺎﻟﻮادور،
ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ،اﮐﻮادور ،ﭘﺮو ،ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و دﯾﮕﺮان ﭘﺨﺶ ﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﺛﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮیهﺎی ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ
ﮔﺮوههﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ آﻣﻮزش آزار اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﺮای ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن در دﺳﺘﺮس
ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
اﮐﻨﻮن ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﮐﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺷﻼق! ﺷﻼق ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﻔﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و
درازای ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ از دروﻧﺶ ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻢ ﮐﻠﻔﺖ ﻣﯽﮔﺬرد .ﺳﯿﻢهﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺳﻔﺘﯽ و اﺳﺘﻮاری
ﻣﯽدهﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﺎ هﻤﻪ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺷﻼق )ﺷﻼق
هﻤﺨﻮان ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮب ،ﭼﺮم ﯾﺎ هﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ آن وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﮐﺎﺑﻞ را در
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ
ِ
ﺑﺮﻧﺪارد( ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ دارد ﮐﻪ آن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺑﺰار ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽدهﺪ:

 -١ﮐﺎﺑﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درد را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺎورد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ در
ﺑﺮدن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻗﺮار و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺺ راﺑﻂ را از ﺷﮑﻨﺠﻪﺷﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ِ

ﻗﺮار ،ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

 -٢ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻼف ﭼﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روﯾﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﯾﮋﮔﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮیاش ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ روی
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ هﻤﻪ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽهﺎی
ﭘﺎ را هﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
 -٣ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﻧﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﺎ آزاررﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎی ﮐﻮﺑﯿﺪن ﮐﺎﺑﻞ را ﮐﻒ ﭘﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ:
هﺎی ﮐﻒ ﭘﺎ ،زود از ﻣﯿﺎن
ِ
ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻒ ﭘﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻬﺒﻮدی زﯾﺎدی دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﺧﻢهﺎ و آﺳﯿﺐ ِ
ﻣﯽرود و ﮐﻤﺘﺮ رد ﭘﺎ از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد.
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ﻋﻨﺼﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
 در ﭘﺎ ،هﯿﭻِ

ﺑﻤﯿﺮد .زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺮده ﺑﺪرد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ِ
 دوری زﯾﺎد ﮐﻒ ﭘﺎ از دﺳﺘﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ درد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻐﺰ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را دارد ﮐﻪ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ درد راﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس درد ،در دوران ﮐﻮﺑﺶ ﮐﺎﺑﻞهﺎ ﺑﺮ ﮐﻒ ﭘﺎی زﻧﺪاﻧﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و هﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﺖ دو
هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در دور ِان ﺷﮑﻨﺠﻪ دادن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﺑﻞ زدن را ﺑﺎ ﺷﮕﺮدهﺎی رواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ د ِ

ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدن در دو ﺳﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮأم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺪاری زﻧﺪاﻧﯽ را هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.
ِ
و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب:

The shock doctorine;the torture lab. author:
Naomi klein

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۵
ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ﮔﻔﺖ در هﻤﻪ ﻃﻮل زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ذهﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ اﺳﯿﺮ در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺮز
ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻢ اهﻤﯿﺖ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ دادن ﯾﮏ ﯾﺎ دو
ﻧﺎم از ﻧﺎمهﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ دادن اﻧﺪﮐﯽ از ﺑﺴﯿﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺎﺗﻮان و
ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ اﻓﺮاد
ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻢاهﻤﯿﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﺑﺪهﻨﺪ ﺗﺎ در درازﻣﺪت ﺗﺎب
ﭘﺎﯾﺪاری را هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻦ
اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﺷﺎره ﺷﺪ ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﺎرﯾﮕﻠﻼ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮدﺷﺎن و ﺗﺠﺎرب ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﺗﭙﺎﻣﺎرو ﮐﺸﻮر اروﮔﻮﺋﻪ ﺑﻪو ﯾﮋه اﻋﻀﺎ ردهﺑﺎﻻ
اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮارهﺎ را ﭼﻬﺎرﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ
)ﻟﻮ دادن ﻗﺮار و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ( دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮏ ﺳﺮ ﻗﺮار ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺗﯿﻤﯽ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻦ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽرﺳﺪ اهﻤﯿﺖ دارد .ازاﯾﻦﺟﻬﺖ
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ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ دژﺧﯿﻤﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﯾﺪاری اﻧﺴﺎن اﺳﯿﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺷﻤﺎرم.
 -١ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺮﻓﻨﺪهﺎی دﺷﻤﻦ ﯾﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻨﺪوﭼﻮن ﺷﮑﻨﺠﻪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
دﺷﻤﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی اﺑﺰار رواﻧﯽ و ﺑﻠﻮف زدنهﺎ ،ﯾﺎ رو ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯽاهﻤﯿﺖ ﺑﻪ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ ﮐﻪ آنهﺎ هﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺘﻦ
ﺷﮕﺮدهﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ روشهﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪن زﻧﺪاﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٢ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪهﺷﺪه
اﺳﺖ ﺧﻮد داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن داﻧﺶ ﺑﻪ آنهﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺳﺮ هﻢ ﮐﺮدن ﺗﺌﻮریهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و آﺳﻤﺎن رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪزاﻧﻮ درآﻣﺪﻧﺸﺎن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎرز اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ رژﯾﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﯿﮑﺨﻮاه و اﺳﻼم آوردن آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﻮری و ﻃﺒﺮی از رهﺒﺮان
ﺣﺰب ﺗﻮده ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٣داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ دﺷﻮار .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺎنﺳﺨﺘﯽ و ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺧﻮاهﺪ.
ﮔﺮوههﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪو ﯾﮋه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ،و ﺣﺘﯽ ﺳﺨﺖ زﯾﺴﺘﯽ را در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻋﻀﻮهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮد ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ از ﺗﺨﺖ ﻧﺮم ﭘﺮ آﺳﺎﯾﺶ
ِ
ﺧﺎﻧﻪی اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﻪ روی ﺗﺨﺖ دردﻧﺎک ﺷﮑﻨﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﺪاری را ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪی دروﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺮد ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
 -۴ﺧﻮد ﺷﯿﻮه ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺪﻧﯽ را ﺗﺎب
ﻣﯽآوردﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﻠﻮل ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت دراز )دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل( را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
-۵ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ؛ از دﯾﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ از روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻻﯾﻪهﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
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 -۶ﻣﺎهﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ .ﺧﻮد ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺷﮑﺎف ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
و رژﯾﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر زود ﺧﻮد را ﺑﻪ دژﺧﯿﻢ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .اﯾﻦ را ﻣﺎ
درﺑﺎره اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیهﺎی ﺳﺎزشﮐﺎر در زﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .و ﯾﺎ ﺳﺮ ﻓﺮود آوردن ﺑﺴﯿﺎری از
ﺟﻨﺎحهﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ در درون رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﻪای  -اﺣﻤﺪیﻧﮋاد.
 - ٧ﺳﺮﺷﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯽ .از دﯾﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪاری زﻧﺪاﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط دارد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﺮﺷﺖ
ﻓﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنهﺎ و رﻓﺎﻗﺖهﺎ و ﺻﺪاﻗﺖهﺎ ،ﻣﺮداﻧﮕﯽهﺎ و ّ
ﺣﺲ
اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽ ﻓﺮد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻪو ﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ او در آن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﺲ ﻧﮑﻮهﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﺷﮑﺴﺖهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ ،رهﺒﺮی ﻃﻠﺒﯽ ،ﺧﺼﻠﺖهﺎی
دونﻣﺎﯾﻪ هﻤﭽﻮن دروغﮔﻮ ﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻮدﺟﻮ ﯾﯽهﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .آنهﺎ ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪﺳﻮی دژﺧﯿﻢ در ﻣﯽﻏﻠﺘﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽهﺎ ﭼﻪﺑﺴﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ اﮔﺮ هﻢ ﮐﺴﯽ را ﻟﻮ داده اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻧﺰدﯾﮑﺶ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورهﺎی ﺳﺎده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺘﯽهﺎ ،ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ
ﭘﻠﯿﺪیهﺎ ،ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻦهﺎ ،زاﻧﻮ ﻧﺰدن در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ آدم ﮐﺶ ،ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۶
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دهﻢ .در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻮاﻧﯽ
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از زاﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻠﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد و هﯿﭻ دردی را ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﻮزن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ
ﻣﯽزدم او هﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد .ﭘﺲ از آزﻣﻮنهﺎی زﯾﺎد و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ دﻗﯿﻖ دﮐﺘﺮ
ﻧﻮﯾﺮوﻟﻮژﯾﺴﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﻮک رواﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ را در آﯾﻨﺪه در ﺑﺨﺶ اﻋﺼﺎب زﯾﺎد دﯾﺪم .ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﻮر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯿﻨﺎت و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دوﺑﺎره ﺑﯿﻨﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآوردﻧﺪ .اﯾﻦهﺎ هﻤﺎن ﮐﻮرهﺎی هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و اﻣﺎم رﺿﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
ﺷﻔﺎ دادن و ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯿﻨﺎت و ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮم ﻓﯿﺰ ﯾﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﮐﻪ هﯿﭻ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﺑﻪﺟﺰ
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درد ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺲ از ﯾﮏ هﻔﺘﻪ ﺧﻮب ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ .ﯾﺎ دﯾﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺎﺿﺎن هﻨﺪی ﺑﺎ اراده ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺠﺒﻮرم
ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دهﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪو ﯾﮋه دوزﯾﺴﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت
ﺑﺪن را ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺟﻪ
ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﺑﺪن را ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪتهﺎ ﺑﺨﻮاب ﺑﺮوﻧﺪ .در آنهﺎ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻏﯿﺮارادی )ﻣﺜﻞ ﺣﺲ درد ،ﺗﻨﻔﺲ ،ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ( و ﻣﺮﮐﺰ ارادی ﮐﻪ ﺑﺎ آﮔﺎهﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ در ﻃﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻗﯿﭽﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .وﻟﯽ ﺑﺎ
آﻣﻮزش و اراده ﻗﻮی ،ﺳﻠﻮلهﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺨﺶ ارادی و آﮔﺎه ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلهﺎی ﺑﺨﺶ
ﻏﯿﺮارادی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوهﺶﮔﺮان ﺑﺮزﯾﻠﯽﺗﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻞ ﻧﯿﮑﻮﻟﻠﯿﺲ
) (miguel nicolelisدر داﻧﺸﮕﺎه دوک در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﭼﻪﺑﺴﺎ در آﯾﻨﺪه
اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺼﺮف دارو ،ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﯾﺎ درد و ﻏﯿﺮه را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ او دﯾﺪار ﮐﺮدم و
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﮋوهﺶ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوهﺸﺶ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
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ﻧﺎﻣﻪ ﻟﯿﻼ زﻣﺮدی
ﺑﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺷﺎﯾﺪ در ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن هﻢ
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ
وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻣﺮا و اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدارم را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮﺿﻊ
اﺻﻠﯽام را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر واﻗﻌﯽﺗﺮ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻠﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ً
زﯾﺎدی ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ آن را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رزﻣﻨﺪﮔﺎن
ﺑﮑﺎر ﺧﻮاهﯿﺪ ﺑﺴﺖ و آنهﺎ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﻦ ﭘﯿﺪا
ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد و در ﺳﻨﮕﺮﺗﺎن اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاهﻨﺪ
ﺷﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاﯾﻢ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﻣﻞ
زﯾﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﻢ و هﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ وﻟﻮ ﮐﺸﺘﻦ ،ﺑﺎ ﺟﺎن و
دل ﺑﭙﺬﯾﺮم.
درهﺮﺻﻮرت ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻧﺘﻘﺎم و ﻧﻔﺮﯾﻦ و دﺷﻨﺎم ﺷﻤﺎ و ﺧﻠﻖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاهﻢ ﺷﻨﻔﺖ
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آﻣﺎدهام.
...
از اوﻟﯿﻦ روز ﺷﺮوع اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻘﻮط ﺧﻮدم ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ:
ﺧﺎﻧﻪ )اﯾﮑﺲ( ﺷﻠﻮغ و ﭘﻠﻮغ ﺑﻮد .هﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﮔﻮﺷﻪای ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﮔﺮدی ]ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
ﺳﺎواک[ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺷﻤﺎ در ﺟﻨﺐوﺟﻮش ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮدﯾﺪ .وﺳﺎﯾﻞ را ﻣﯽﺑﺴﺘﯿﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ
ﺑﯿﺮون و ﺷﺐ را در ﮐﻮﭼﻪهﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺒﺢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت وﺿﻊ ﺧﻮدم را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .اﺑﺘﺪا
ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺮوم] A .ﻣﺠﯿﺪ[ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮاهﺮ هﻢ هﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ A
]ﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺑﺮوم اﻣﺎ ﺧﻮاهﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ ﻣﯽداد .ﮔﻮﯾﺎ وﺿﻊ ﻣﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ هﻢ هﻤﯿﻦﻃﻮر ﺷﺪ] A .ﻣﺠﯿﺪ[ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم وﻟﯽ راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاهﯿﺪ در
ﺗﻪ دل ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮردم .ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺘﯿﺎج
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داﺷﺘﯿﺪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم .ﮐﺎر ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎهﺎ در ﺟﻤﻊآوری ﭼﯿﺰهﺎ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮدم
را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﺪارم و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﮑﯽ و ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازم .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
آن اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻢ و ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮم در دوران ﮐﺎر ﺑﻮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه
ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖهﺎی ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ ﺧﻮدم ﺑﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﻦ هﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﺧﻠﻘﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ.
ﻋﻠﯽ ]ﺑﻬﺮام آرام[ و ﺧﻮاهﺮ ﺷﺐهﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ» .ب« هﻢ هﻤﯿﻦﻃﻮر .ﻣﻦ و ﺣﺴﻦ
]ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ رﺣﯿﻤﯽ[ و ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﺣﺴﻦ ]ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ رﺣﯿﻤﯽ[
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و درﺳﺖ ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ هﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﻮدم ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن دارم وﻟﯽ ﺗﻮ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ .و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ ﻣﻨﻬﻢ ﮐﺎرم ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﯽ ﺣﺴﻦ ]ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ رﺣﯿﻤﯽ[ ﻣﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و هﺮ دو اﯾﻨﺠﺎ
و آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ﻣﻦ ﺷﻮد ﭼﻮن او هﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و هﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎی درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪهﺎ را ﺟﻮر ﮐﺮدﯾﻢ
و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﯿﻢ .ﺻﺒﺢهﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﻣﺪم و ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽزدم ﺗﺎ هﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺟﻤﻊوﺟﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺐ هﻤﺮاه ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ.

ﺑﺮو .دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺎر ﺑﺪهﯿﻢ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺐهﺎ ﮐﻪ هﻨﻮز هﻤﺮاه ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﻣﻨﺰل را ﺗﺮک ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ] A .ﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎزه آﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﻈﺮی اﻧﺪاﺧﺖ و ﯾﮏﺑﺎره ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻤﺎن و ﮐﺎرﻣﺎن از او ﺳﺆال ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻣﺮا ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﺑﯽﺟﻮاب ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﭽﻪهﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮد
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻣﻘﺎﻟﻪای در آن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﺎپ آن ﻧﺒﻮده و آن را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ
ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ.
ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت آن ﺷﺐ در ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ هﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺧﺘﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
دارد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای اﺧﺘﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪارد و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﺪ... .
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ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﭽﻪهﺎ ،او و ﻋﻠﯽ ]ﺑﻬﺮام آرام[ ﺑﺎ هﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ً
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯽ ]ﺑﻬﺮام آرام[ ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎر ﮐﺮد ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺮود ﮐﻨﺎری و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ او دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ او اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدت را ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ هﻤﺮاه او ﻣﯽروی ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ.
ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و از ﻣﺴﺎﺋﻞ او ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮود و در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ هﻤﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارد .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ او ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎورم و
ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ او راه دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده .ﻣﻦ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از هﺮ
ً
زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺮﻓﺎ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ً
ﺧﻮدم و او ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮم .ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺻﺮﻓﺎ ازدواج ﮐﻨﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮد اﻣﺎ
هﻤﻪ را رهﺎ ﮐﺮدم.
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارم و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻤﻌﯽ هﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﻓﺮدی .او ﺑﺮود .اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮفهﺎ ﺑﺎز هﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪهﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا .ﻋﻠﯽ ]ﺑﻬﺮام آرام[
ﻗﺒﻮل ﮐﺮد.
ﺷﺐ ﺑﺎ او ﺑﺤﺚ زﯾﺎدی ﮐﺮدم .ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮدم را ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ً
ً
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻔﻌﺎل ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .اﮔﺮ واﻗﻌﺎ و ﺻﺮﻓﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ
دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮی و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن وﺣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روی
ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺴﺎﺋﻞات را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯽ و اﻣﯿﺪ ﺣﻞ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻔﻆ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ هﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﭙﺎت ﮐﻨﺎر اﻓﺘﺎده ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑﺮد ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮدت اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ دارای
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی هﺴﺘﯽ .اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی هﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت او ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ زﯾﺎد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻣﺎن را وﻟﻮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﭙﺬﯾﺮد و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﻓﺮدای آن روز ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن هﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوی و ﺻﺤﺒﺖ دﯾﺮوز ﺗﻮ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺰرگ در وﺟﻮد
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ﺗﻮﺳﺖ ﺣﺮف ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﯾﻢ وﻟﯽ هﻤﺎن
ﮐﻪ ﺧﻮدت ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮو .دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺎر ﺑﺪهﯿﻢ.

اﻣﯿﺪم هﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻨﺪ داد
او ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ آن
ﺣﻔﻆ ﮐﺎدرهﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد.
وﻗﺖ ِ

ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﻣﻦ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ .ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻔﻆ
اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺗﻮ ﭼﻮن ﺗﻀﺎدی ﺑﺎ وﺿﻊ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﻧﺪارد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ هﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ او را ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎم اﻓﺮادش را ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ
هﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ اﻓﺮادﺗﺎن ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺲ ﻣﻦ هﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﻢ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺗﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻔﻆ و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮی و اﻻ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ از  ٢ﺗﺎ  ١ﻣﺎه ﺑﺮای ﺗﻮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاهﯿﻢ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و...
ﻣﻦ ﺷﺐ ﺑﺎ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮدم را از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪام
ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوم و ﺑﮕﻮﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ هﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه ﺧﻮدم را اﺻﻼح ﮐﻨﻢ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺎر ﺑﭽﻪهﺎ ﻧﺒﺎﺷﻢ .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آنهﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﺎدرهﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﺴﺎس
ﺧﻮدم را اﺻﻞ ﻗﺮار ﺑﺪهﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺎ او ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و اﻣﯿﺪم هﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻨﺪ داد.
در آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﯾﻢ] A ،ﻣﺠﯿﺪ[ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ راهﻨﻤﺎﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهاش اداﻣﻪ دهﺪ .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﻓﯿﻘﯽ را ﮐﻪ او هﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺬهﺒﯽ دارد و او هﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎد دارد دﯾﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
او هﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮ وﺣﺸﺘﻢ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﮏﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻄﻮر ﮐﺎری
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﭽﻪهﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ...
ً
ً
ﮔﻔﺖ ﻧﻪ .ﻇﺎهﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭽﻪهﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ از زﯾﺮ ﺑﺎر ﮐﺎر و
ﻣﺒﺎرزه ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﺮدهام ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻓﺘﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن را
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدم ﮐﻪ آنهﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ رﯾﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﮐﻨﻢ و ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ آنهﺎ آن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ در
ً
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

آنﻗﺪر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻦ ﺳﯿﻠﯽ زد
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب ﭼﺮا ﺑﭽﻪهﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﻼن رﻓﯿﻖ را دﯾﺪهای ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎر ﺑﺪی اﺳﺖ و
ﻣﻦ از هﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدم اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮوم و ﺑﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻣﻦ اﮔﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻢ اﺣﺴﺎس ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ
ً
ﻣﯽﮐﺮدم او اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ]ﮔﺮﻓﺖ[ و ﮔﻔﺖ اﺻﻼ در ﺗﻮ ﻇﺮﻓﯿﺖ و
ﺻﻼﺣﯿﺖ هﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﻮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدهﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺧﻠﻖ اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻠﻖ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﯽ .آنﻗﺪر
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻦ ﺳﯿﻠﯽ زد و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻧﺰد.
ﻣﻦ در ﻧﺎراﺣﺘﯽ زﯾﺎدی ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .وﺟﺪاﻧﻢ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ] .ﮔﺰارش ﮐﻨﻢ[
وﻟﯽ آﯾﺎ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﮐﺮدم؟
آﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻊ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻦ از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺣﻖ ﻣﯽدادم
و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻋﺼﺎﺑﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﻀﺎدهﺎی ﺧﻮدش و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦهﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دارای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬهﺒﯽ هﺴﺘﻢ .هﻤﺎن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ،رﺿﺎ و ...ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و اﻻن هﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و هﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﻢ از اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻇﺎهﺮی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺣﻖ ﻣﯽدهﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﭽﻪهﺎ را ﺑﮕﯿﺮی
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﭽﻪهﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬهﺒﯽ ﭼﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﮐﺜﺮ ﮐﺎدرهﺎ و ﻣﺮدم از وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮی ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ
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ﮔﺬر از آﺗﺶ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ﭼﻮن اﻓﺮادی هﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ و  ...ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒهﺎﯾﻢ ﺑﭽﻪهﺎ ﻣﺮا ﮐﻨﺎر زدهاﻧﺪ .وﻟﯽ
اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﻦ هﻤﯿﻦ اﻻن اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﭙﺬﯾﺮم و از ﺧﻮدم در آن ﻣﺤﻮر اﻧﺘﻘﺎد
ﮐﻨﻢ ﻣﻮﺿﻌﻢ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

در اﻓﮑﺎر درهﻢ و ﺑﺮهﻤﯽ ﻏﻮﻃﻪ ﻣﯽﺧﻮردم
او ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻼف اﺣﺴﺎﺳﺖ هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﮕﻮﯾﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮ ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﮕﻮ ﯾﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی .ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺧﻮب اﮔﺮ ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﻮ
را روی ﭼﺸﻤﺸﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاهﻨﺪ داد؟

ً
اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺧﻮد ﺳﺎزش
ﮐﺮدی ﺗﻮ را ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪهﺎی ﺷﺐ ﺑﺎ هﻢ ﺟﺮوﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ ﺷﺐ ﺳﺨﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای را از ﺳﺮ
ﮔﺬراﻧﺪم .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚهﺎ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد:
او راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .او از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ و ﺻﺪاﻗﺘﺶ را در اﻋﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﻧﺸﺎن
داده و اﯾﻦ ﻣﻦ هﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯽﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻮدم .ﻣﻦ آنﻗﺪر ﺧﻮدﮐﻢﺑﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس
واﻗﻌﯽ و درﺳﺖ در ﺧﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼع ﺑﺪهﻢ هﻢ ﺷﮏ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ هﻤﯿﻦﻃﻮر
ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﻢ ﺧﻮدم را ﭘﯿﺶ ﺑﭽﻪهﺎ
ﺻﺎدق ﺟﻠﻮه دهﻢ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻨﻢ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ هﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارم.
دردﺳﺮﺗﺎن ﻧﺪهﻢ در اﻓﮑﺎر درهﻢ و ﺑﺮهﻤﯽ ﻏﻮﻃﻪ ﻣﯽﺧﻮردم .ﻣﻦ آنﻗﺪر ﺗﻨﮓﻧﻈﺮ و ﺗﺮﺳﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدم
ً
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ .و اﮔﺮ هﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺼﺪ ﮔﻔﺘﻦ دارم ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻬﻤﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی واهﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦهﺎ
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم.
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دﯾﻦ درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدم و ﻧﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﻣﺜﻞ هﻤﯿﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺧﻮدم را اﺻﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدادم .ﺣﺘﯽ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮدم را ﯾﻌﻨﯽ
ً
ﻣﻮرد دوﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ و ﻣﻬﻢ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را
اﺻﻞ ﻗﺮاردادم و ﺣﺮﻓﻬﺎی ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﻣﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﻦ درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدم و ﻧﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ.
ً
اﺳﻼم را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدم وﻟﯽ ﭼﯿﺰی هﻢ ﺟﺎﯾﺸﺎن ﻧﻨﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدم .ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺧﺼﻠﺖهﺎی ﺑﻮرژوازی ﺑﺮاﯾﻢ اﺻﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ً
ً
ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ داﺷﺘﻢ ﯾﮏ اﺳﻼم ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﺑﻮد وﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻼ
اﺳﻼم روﺑﻨﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﺮدهﺑﻮرژواﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﻼم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
هﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و آﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﺳﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ از
زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ زاده ﺷﺪه و ....هﻨﻮز ﻣﻔﻬﻮم درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺣﺘﯽ ﺣﺎﻻ هﻢ ﻧﺪارم .و از
ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ.

ً
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺎده ﺑﺮ ﻓﮑﺮ
ﺗﻘﺪم داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺟﻬﺖدار ﺑﻮدن آن و ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺣﯽ و ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده ﭼﻄﻮر
ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ و ....ﺷﮏ داﺷﺘﻢ و اﯾﻦهﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺆال ﺑﻮد و ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

هﻨﻮز ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺧﺪا در اﻋﻤﺎق ذهﻨﻢ
ﺑﻮد
هﻨﻮز ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺧﺪا در اﻋﻤﺎق ذهﻨﻢ ﺑﻮد .ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ در ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت
ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت و ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﻦ و ﺣﻞ آنهﺎ ﻗﺎدر
ﻧﺒﻮد )ج( زﯾﺮا ﺧﻮدش هﻢ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺟﻮد
داﺷﺖ .ﺑﻬﺮ ﺟﻬﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ] Aﻣﺠﯿﺪ[
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻗﺮآن و
ﺗﺮس از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم .....رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮد و رﻧﺠﻢ
ﻣﯽداد .ﺑﻬﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺻﺪاﻗﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﮕﻔﺘﻦ
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ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻧﺠﻢ ﻣﯽداد.
آرزو ﻣﯽﮐﺮدم ﯾﮏ ﻣﻘﺪار داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽداﺷﺘﻢ و ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻋﻤﻞ
ﺧﻮدم را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﺑﺮوم و ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻧﺎراﺣﺘﻢ ﻧﮑﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم و اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪام ﻣﯽدﯾﺪم و آنهﻢ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺼﻠﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی اﺳﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

ً
اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎز هﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺧﻮدم و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ] Aﻣﺠﯿﺪ[ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر از
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺗﻮ در ﻣﯽآﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاری .ﺗﻮ ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﮐﺎرﮐﻨﯽ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺎری ﻧﺪارد و ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺗﻮ ﻧﺪارد...
ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ]ﯾﮏ از[ دو ﻃﺮف ﺣﻖ دارﻧﺪ
را ﻧﺪارم از ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ]ﺑﺨﻮاهﻢ[ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﯽ از ﮐﺎرش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎﯾﺶ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪهﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻦ هﻢ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﺮدم ﻣﺮا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺮف ﺗﻀﺎد ﺳﺎزﻣﺎن،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد دو ِ
] Aﻣﺠﯿﺪ[ و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺿﻤﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻌﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦهﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﺸﺎن را
ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮑﺎر اداﻣﻪ دهﻨﺪ و
هﯿﭻوﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ دودﺳﺘﮕﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ را در ذهﻨﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ.

آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﺎ آﻣﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﺷﻬﺮ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ
ً
ﻣﺪت ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا ﻣﺴﺎﺋﻠﻢ را در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻦ ﺑﺎ اﺻﻐﺮ
]ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺣﻮلوﺣﻮش
ﻣﺤﻤﻞ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ و
رﻓﺘﻦ و ﻋﻼﻣﺖ زدن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ هﻨﻮز آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و
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ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮزش ﺑﺪهﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در دﯾﺪاری
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﺎه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ]ﺑﻬﺮام آرام[ داﺷﺘﻢ در ﮐﻮﭼﻪﭘﺲﮐﻮﭼﻪهﺎی
ﺑﺎزار ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم وﻟﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ او ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎز ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه .ﺗﻮ ﺑﺎز هﻢ ﺑﺎ
] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﺖ را ﺣﻞ ﮐﻨﯽ؟ و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺮدی و ﻋﺎﻃﻔﯽ درﮔﯿﺮی ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﺪارم .او هﻢ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﺣﺎﻻ هﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺑﺎز ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ
آﻣﻮزش ﺑﺪهﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻦ آرزو و ﺧﻮاﺳﺖ را ﻗﻮرت دادم و دﯾﮕﺮ از آن ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ]ﺑﻬﺮام آرام[ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﮑﺮدم ﭼﻮن
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم او ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺑﻬﻤﺎن ﺷﺪت ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ً
ﻣﻦ اﺻﻼ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮدهام و ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺳﺮﺑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﻢ و ﺧﻮدم
ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﺣﻞ ﻧﮑﻨﻢ.
ﺑﻪ هﺮ ﺟﻬﺖ ،در ﺧﻔﺎی از ﺷﻤﺎ هﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮدم را ﺑﺎ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﻮدن ،ﺑﺎ ] Aﺧﻮد وی[
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدم و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﭽﻪهﺎ
وﺟﻮد ﺿﻌﻒ و ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺧﺎﺋﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮی
ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ هﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮل آنهﺎ ﺑﻮدی از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه.
اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ روی آنهﺎ ﻧﺨﻮاهﯽ ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻦ اﯾﻦﻃﻮر
ﻧﺒﻮده .ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮدت ﻗﺮار ﺑﺪهﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ و...
اﯾﻦ ﺣﺮفهﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪه ﯾﮏ ﻋﻘﺪه ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﻦ ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ او
هﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮهﺎی ﻣﻮﺟﻮد را هﻢ ﻧﻤﯽدادﯾﺪ
در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ وﻇﯿﻔﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ او داﺷﺖ ﻋﻼﻣﺖ زدن ﺑﻮد و در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ارﺗﺒﺎطهﺎی ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﻣﻦ اﺻﺮار زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻢ ارﺗﺒﺎط وﺻﻞ ﺷﻮد و
دردﺳﺮی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﮔﺎهﯽ اﺻﺮارهﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ زدن ﻣﺠﺪد و ﻋﻼﻣﺖ زدن و  ...وﺿﻊ ﻣﻦ و او
را ﺑﻪ دﻋﻮا ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اهﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای
ﮐﻮﺗﺎهﯽهﺎی ﺧﻮد در اﻣﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎهﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺰﻧﯿﻢ و ﯾﺎ
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ﺧﺒﺮ ﻧﺪهﯿﻢ و ﺗﻼﺷﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺌﻠﻪ را درک ﮐﻨﯿﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮدﺗﺎن ،وﻟﻮ اذﯾﺖ ﮐﺮدن ﻣﺎ هﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ] ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس
ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ[ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎهﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردهﺎی ﺷﺪﯾﺪ و دﻋﻮا ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ و او ﻣﺮا ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ آدم ﺗﺮﺳﻮ ...هﺴﺘﻢ .او
ﻣﯽﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺧﻮدش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺑﺎز هﻢ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ
ﻧﻈﺮاﺗﻢ را ﺑﺮ او ﻋﻘﺎﯾﺪش ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺮدم و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻣﻦ هﺮﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﺎر ﺧﻮدم را ﮐﺮدم و در اﯾﻦ ﻣﻮارد اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪهﺎی آﺗﺶ ﺗﻀﺎد ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در
زﯾﺮ ﺳﺮﭘﻮش ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺑﻮد ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽزد و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف و ﻋﺪم ﺗﻔﺎهﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ در هﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪهﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
از ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺤﺚ ﺷﺪ و آنهﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ روی
ﻧﻈﺮات ﻣﺎدی و ﺗﺤﻠﯿﻞهﺎی ﻣﺎدی ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻢ و او ﻣﻦ را ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻢ و ﺑﮑﻢ و ﻋﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻧﺨﻮاهﺪ رﻓﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ در آن
ﻣﻮرد هﺮﮔﺰ ﻧﯿﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﺮهﻨﮓ و روﺑﻨﺎی آنهﺎ ﺑﻮد ...
در هﻤﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻮد ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادﯾﺪ و ﻣﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای
ً
ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮهﺎی ﻣﻮﺟﻮد را هﻢ ﻧﻤﯽدادﯾﺪ و ﻣﻦ ﻣﺜﻼ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎواﮐﯽ ﺑﻮد اﺧﺒﺎر ﺗﺮور را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم] A .ﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آﮔﺎهﯽ
ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻢ و ﺗﻀﺎدهﺎی ﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺐ را رو
ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاهﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ
ً
اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺻﺮﻓﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺿﻌﻒهﺎی ﻓﺮدی ﻧﯿﺴﺖ.

دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺧﺎﺋﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮدم
در هﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺪﺑﯿﻨﯽهﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ً
ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد رﻓﯿﻘﯽ ]ﺻﻤﺪﯾﻪ ﻟﺒﺎف[ ﮐﻪ او ﻣﯽدﯾﺪش ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ او رﻓﯿﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ
ُ
ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮده رﻓﻘﺎ ﺣﺘﯽ اﺳﺒﻞ ]اﺳﻠﺤﻪ[ او را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺟﺰ ﮐﺎرهﺎی ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﻪ او ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد زﯾﺎدی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺧﺒﺎر و ﻣﻄﺎﻟﺐ را در اﺧﺘﯿﺎرش
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ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ او هﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽدهﻨﺪ....
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺪت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺎ ﻓﺪاﯾﯽهﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و از آن ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎلﺗﺮی ﺑﺎ او ﺷﺪه.

ً
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻋﻤﯿﻘﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﻀﺎد ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ]اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی[ را در
ً
ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻞ درک ﮐﻨﻢ و ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﭽﻪهﺎی ﻣﺎ در ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺜﻼ ﺑﺎ
ﻓﺪاﯾﯽهﺎ اﺧﺘﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﺻﺎدﻗﯽ هﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﭘﺎ ﺑﻪﭘﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻮن دﯾﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﻌﻒهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در او دﯾﺪه ﺑﻮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد .روز اوﻟﯽ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺟﺪا ﺑﺸﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺟﺎ زده
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ
ً
ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ راﺳﺦﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﺿﻌﻒهﺎﯾﺶ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر را ﻗﺒﻮل
ﮐﺮده و  ...دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺧﺎﺋﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮدم و ﻋﻤﻞ او را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ
ً
ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ]ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮدم[ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ وﻟﯽ اﺛﺮش در ﺟﻬﺖ
وﺣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوهﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ اﺳﺖ و در ﺑﻌﺪ ﻇﺎهﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪهﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ آنهﺎ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻦ درﺳﺖ ﻧﺒﻮده.
ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ روز ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮدش و ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﻇﻠﻢ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻇﻠﻢ
ﺷﺪن ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒهﺎﯾﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ]اﺳﺖ[ ﮐﻪ او هﻤﺎهﻨﮕﯽ وﺣﺪت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ
ً
ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺣﻞﺷﺪﮔﯽ را ﻣﻄﻠﻘﺎ ﭘﺎی ﺿﻌﻒهﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ و ﺣﺮف او
ً
را ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﺳﻼم ﺑﻮده ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﺨﻮاه هﻢ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ او ﯾﮏ ﺧﺎﺋﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺟﺪا از ﺿﻌﻒهﺎی او؛ اﯾﻦ هﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﯾﮏ
ﺣﻘﺎﻧﯿﺘﯽ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﻌﻒهﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮده وﻟﯽ ﺿﻌﻒ او
دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ دﯾﻦ او ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم روﺑﻨﺎی ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی اﺳﺖ و ﺿﻌﻒهﺎی ] Aﻣﺠﯿﺪ[
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیاش ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﻨﮑﺮ ﺿﻌﻒهﺎﯾﺶ ﮐﻪ از ﺧﺼﻠﺖهﺎی ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﺶ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه
و ﻣﺒﺎرزهی ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺎ آنهﺎ ﻧﮑﺮده ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ او ﺿﻌﻒهﺎﯾﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ او
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ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﺿﻌﻒهﺎ درش ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎ آنهﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد .او ﺿﻌﻒهﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼم و ﺣﻞﻧﺸﺪﮔﯽ در آن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽداﻧﺴﺖ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
در ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم از اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺨﻮاهﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼم رﯾﺸﻪ ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣﯽﺧﻮرد ،ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﯿﻮه
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺿﻌﻒهﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ دهﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه.
اﯾﻦهﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ؛ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﮑﺨﻮاه را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ.
در هﺮ ﺻﻮرت او ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و هﻤﯿﻦﻃﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ از ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم و
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪهﻢ و ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﺣﺮفهﺎی او را ﭘﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮدیاش ﺑﮕﺬارم و
ﯾﮏﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﻢ.
...
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم .وﻟﯽ هﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدم را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺟﻬﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻞﺷﺪﮔﯽ در
] Aﻣﺠﯿﺪ[ و رﻓﻘﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاهﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ واﻗﻌﯿﺖهﺎ هﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزش ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدم :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﺘﺪا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺘﯽ ﺑﺪهﻢ ﮐﻪ ﻓﺎش
ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﺎ رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﯿﺰی در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺟﻬﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻠﻖ و ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭘﺲ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و ﺑﻘﻮل ﺧﻮدم ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدیام ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اﻓﺘﺎدم.
...
ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ،ﺳﺎزﻣﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﮑﻮﺗﻢ اداﻣﻪ ﻣﯽدهﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد رو ﺷﻮد .و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻢ و درواﻗﻊ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدم
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ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ و اﯾﻦ هﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺷﻤﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮدم آﺷﻨﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻢ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﺮدهام دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﺧﺎﺋﻦ ﻣﯽداﻧﯿﺪ و دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاهﯿﺪ ﮐﺮد .و ﭼﻪﺑﺴﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺎ ﺣﺪ ﯾﮏ ﻣﺮده ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻣﻦ ﺧﻮدم را از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدم
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮدم و ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪم .ﺑﻪ ﯾﺎد روز اول ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﮐﻨﺎر
ً
ﺷﻤﺎ ]را[ ﺑﻪ ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر اﺻﻐﺮ ]ﻣﺠﯿﺪ[ )ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ( ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﻮدم اﻣﺎ
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری )ﺳﮑﻮت( ﮐﺮده ﺑﻮدم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ او هﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدم.
ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﮑﻮت ﺧﻮدم رﺳﯿﺪم و ﺣﺎﻻ
ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﺳﮑﻮت ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦهﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺳﮑﻮت
ً
ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪم و اﺻﻼ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم در ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻠﯽ
ﻣﯽدﯾﺪم در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺳﮑﻮت ﺧﻮدم ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ هﻤﮑﺎری
و ﺗﻮاﻓﻖ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﭘﯽ ﻧﺒﺮده ﺑﻮدم.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮﺧﻮردهﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردم ﮐﻪ ﻧﺸﺎندهﻨﺪه ﻋﺪم هﻤﮑﺎری و هﻤﺮاهﯽ ﺑﺎ او ﺑﻮد از او ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ.

در آﺷﻮﺑﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم
ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدم و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯽدﯾﺪم در ﮐﻨﺎر هﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روز ﺑﺮوز اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ً
ﮐﺎرهﺎی ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ آنهﺎ
ً
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻢ .ﻣﺜﻼ ﻣﻦ در ﻋﯿﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮوز ]؟[ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺻﻐﺮ ﻣﺎ ﮐﺎر را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ُ
اﺳﺒﻞ ]اﺳﻠﺤﻪ[ ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ هﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻀﻮ ﺷﺪه و
ً
هﻤﯿﻦﻃﻮر ﺧﻮد او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﺎز ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﻢ در ﮐﻨﺎر هﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎر
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻨﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻓﺘﺎدم و ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ هﻤﮑﺎری و ﺳﮑﻮت ﺑﺎ او را
ﻧﺪارم و ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم ﮐﻪ راه ﻣﻦ از او ﺟﺪاﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ.
ﺣﺎﻻ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻢ
٣٢٣
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دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺿﻌﻒهﺎی ﺧﻮدم را در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎه ﺣﻞ ﮐﻨﻢ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪم .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻇﺎهﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
او ﻧﻤﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ هﻨﻮز ﺑﻪ راه روﺷﻨﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ
او ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻮدش و ﻣﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﻋﻠﺘﺶ را ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ هﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮم را ﺑﺪهﻢ و
ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ و او ﺣﻞﻧﺸﺪه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ هﻢ ﺗﻔﺎهﻢ
دارﯾﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﺮد .درواﻗﻊ ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ را
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .از ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺑﺪهﺪ ،وﻟﯽ او ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪﯾﺪ و هﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮاهﺮ ]ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﺠﯿﺪ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ وﻟﯽ ﺧﻮب او ﻧﻤﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮدش
ﮔﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد[ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻻﯾﻨﺤﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ و ﺷﻤﺎ هﻢ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﺎ را از هﻢ ﺟﺪا
ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻮدن ﭘﻬﻠﻮی هﻢ ﺑﺮ هﻤﮑﺎری روز ﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﯽاﻓﺰود.
ﮐﺘﺎب ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی را آورد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻧﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﻮدم .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﺧﻮدم ﻟﺮزﯾﺪم.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ هﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﻦ
ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻢ .آﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﺧﻮدم ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﻦ هﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ دروﻏﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و رﺷﺪ ﮐﻨﻢ .آن دروغ ﺑﺎ
رﺷﺪ ﺗﻀﺎد داﺷﺖ و  ...آن روز ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ آﻣﺪ در آﺷﻮﺑﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم.

ً
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪا ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﻮم
ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ راهﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺪون ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮدم .ﺑﺎ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ هﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ دروغ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ ﺑﺪهﻢ .او ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ
ﻗﻮل داد ﺑﻪ ﺗﻀﺎد روﺣﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ راهﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادم ﮐﻪ هﻤﺮاه ] Aﻣﺠﯿﺪ[ و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺑﺮوم و آنهﺎ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دروغ وارد ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﻮم .آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم وﻟﯽ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آنهﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ و
ً
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺻﺮﯾﺤﺎ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ
٣٢٤
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زﯾﺮا در ﻣﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
آنهﺎ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪدروغ ﺧﻮدم اداﻣﻪ ﺑﺪهﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮف ﺧﻮدﺷﺎن
ﻓﺎش ﺷﺪ ﻣﻦ از ﺧﻮدم ﻧﺰد ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻢ.
ً
] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر واﻗﻌﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ
ً
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪا ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺷﻮم ،در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪش ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻧﻈﺮات ] Aﻣﺠﯿﺪ[ اﺳﺖ ﺣﻞ ﺷﻮم .ﭘﺲ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در آﯾﻨﺪه ] Aﻣﺠﯿﺪ[ و رﻓﻘﺎﯾﺶ اﻓﺮاد ﺧﺎﺋﻦ و
ﻣﺮﺗﺠﻌﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آنهﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .ﭘﺲ ﭼﺮا از ﺣﺎﻻ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻢ .از ﺣﺎﻻ
ﺑﮕﺬارم اﯾﻦهﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻢ و دروغ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی هﻤﺎهﻨﮓ ﺑﺎ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آﮔﺎهﯽ ﻗﺪم ﺑﺮدارم .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدهﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﺎ هﺮ ﻧﯿﺮو ﯾﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻢ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای ﺳﮑﻮت ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ ﯾﮏ وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و
ﺧﻠﻖ .ﺑﻌﺪ درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪم ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ اﯾﻦهﺎ ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻮارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدم
ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آزادی ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزادی
ﺧﻠﻖ در ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮهای ﺟﺪا از ﺷﯿﻮه
آنهﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه دارﯾﺪ و در اﯾﻦ راه ﺧﻮدﺗﺎن زودﺗﺮ ﺧﻠﻖ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ دﯾﺮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﻼﺷﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦهﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺪم ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت او
ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ هﺪﻓﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﯿﻮههﺎ ﺑﻮده و هﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی آن ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺮان ﺧﺎص اﺳﺖ و  ...ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ آنهﺎ اﯾﻤﺎن
ﺑﯿﺎورم وﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻢ و ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزهﺗﺎن را ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ زﯾﺮا در
وﯾﺘﻨﺎم ،ﭼﯿﻦ ،ﮐﺮه دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ دﺷﻤﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﮏروزه ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮراﻧﺪ.

٣٢٥

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آنهﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه اﯾﻦهﺎ ﻣﺮا آﻣﻮزش ﻣﯽدادﻧﺪ و
ً
در ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦهﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﺻﻼ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﯽ در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
آنهﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻧﺨﻮاهﻢ داﺷﺖ) .آنهﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ(
از ﺗﻪﻣﺎﻧﺪه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮدم وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻢ .از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺧﻠﻖ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻢ و ﭼﻮن اﯾﻦهﺎ
ﺧﻮد را ﺣﺎﻣﯽ آن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
آن هﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوهﯽ ﺧﻮدم .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ راه اول ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻦ هﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺣﺎﻻ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻧﻈﺮم درﺳﺖﺗﺮ اﺳﺖ.
ً
او ﺷﺪﯾﺪا ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدیام اﯾﻦ راه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم و هﻤﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ
را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارم.
او ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻦ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ
ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭽﻪهﺎ ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ.
او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮدی اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪای ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮاهﺮ را ﻓﻬﻤﯿﺪهای ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد ﺷﺪهای .ﺑﮕﺬرﯾﻢ ...

دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﭽﻪهﺎ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺎراﺣﺘﯽهﺎی ﺷﺪﯾﺪ و زﯾﺎد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮم و هﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺑﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ٢ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .آرزو ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﺪ.
دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻦ ]ﮔﺰارش ﻣﻦ[ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﭽﻪهﺎ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ
] Aﻣﺠﯿﺪ[ و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ و در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ هﻢ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ.
از او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ او ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺎ ﺑﻤﺎن و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺴﺨﺮه ﺑﻮد .آنهﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻢ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ آنهﺎ ﻣﺮا ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدم ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺿﺮورت ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮدش را از
دﺳﺖ ﺑﺪهﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
٣٢٦

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﻣﻦ دﯾﮕﺮ دﻟﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آنهﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ.
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﻻزم ﺑﻮد آنهﺎ ﺑﻪ هﺰار دﻟﯿﻞ ﻣﺮا ﺑﻪﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﭘﺎس دادﻧﺪ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺪادﻧﺪ
وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻗﺒﻮﻟﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺑﻮد.

هﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ درهﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺧﺎﺋﻦﺗﺮ از ]او[ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاهﯿﺪ ﮐﺮد.
ً
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ اﺻﻼ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻃﺮد ﺧﻮاهﯿﺪ ﮐﺮد و هﻤﯿﻦ وﺣﺸﺖ ﻃﺮد
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎز هﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ دهﻢ و ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻢ از ﻃﺮف
ﺷﻤﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺑﺮﺳﻢ .در واﻗﻊ هﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ درهﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .و هﻤﯿﻦ ﺗﻀﺎد
ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻗﺪر ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﻦ داﻣﻦ ﻣﯽزد ﮐﻪ راه ﺻﺤﯿﺢ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪهﻢ.
ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﺧﻮدم را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺎ او ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ در
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮدی وﻟﯽ اﻵن ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯽ .ﻧﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ﺳﺎده هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاهﻨﺪ ﮔﻮل ﺗﻮ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت اﺷﮑﺎﻻت ﺗﻮ رو ﺑﻪ ﺣﻞ
ﺑﻮده ،ﭘﺲ در آن ﻣﺪت ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدی ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی داﺷﺘﻪای و ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶهﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و از
اﯾﻦ دو راه ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﭽﻪهﺎ هﻢ هﻤﯿﻦﻃﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎذب ﺗﻮ
ﮔﻮل ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺧﻮرد .ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮدت هﻢ ﺧﻮدت را ﮔﻮل ﻧﺰن .راهﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﻮﯾﯽ و هﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯽ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن
دادی ﮐﻪ در آن ﻣﺪت و هﻢ ﺣﺎﻻ ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدﯾﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ و ﺣﺎﺿﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
ً
ﺣﯿﺎت هﻤﻪ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬاری .ﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ اﺻﻞ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎ .و در آن ﻣﻮﻗﻊ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﻀﺎدت
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﯽ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﻢ
راهﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮم و ﻧﺰدﯾﮏ ﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ]ﺑﻬﺮام آرام[ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ وﻗﺘﯽ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ رﻓﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﻢ.
وﻟﯽ او ﻧﻤﯽرﻓﺖ .ﻣﻦ آرزوﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻀﺎدی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ
٣٢٧

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺟﻤﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آنهﺎ راﺿﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .آنهﺎ هﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
را ﺻﻼح ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻓﺮار راه درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی ﺣﻘﺎﯾﻖ
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﭘﻬﻠﻮی ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ،اﻣﺮوز هﻢ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﻓﻮﻗﺶ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻮزههﺎ ﺳﺮ ﻣﻦ
ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .ﻓﻮﻗﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺧﻮدت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﺻﻐﺮ
]ﻣﺠﯿﺪ[ ﺟﺪا ﺷﻮی .ﻓﻮﻗﺶ ﺳﺎزش و ﺑﺪﺗﺮ از آن.
اﻧﮕﯿﺰه ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻓﻮﻗﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺖ ﻗﻄﻊ ﺗﺎ  ٢ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮو .وﻟﯽ ﺧﻮب ﺣﺪاﻗﻞ از اﯾﻦ هﻤﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دورم
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎز ﭼﻨﺪ روزی وﻗﺖ دارم ﮐﻪ راه درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ و ﺑﺎز ﺑﺎ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﻢ و ﻗﺎﻧﻌﺸﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮدم ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮم .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻟﻮ از
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮدی ﻋﻨﻮان ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻪ ﺿﺮر ] Aﻣﺠﯿﺪ[ و رﻓﻘﺎﯾﺶ اﺳﺖ و اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ در
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﻣﻦ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻀﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدم ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻠﻖ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارم ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﻣﺘﻼﺷﯽ هﺴﺘﻢ
روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دروغهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪهﯿﺪ .درﻋﯿﻦﺣﺎل از
] Aﻣﺠﯿﺪ[ هﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮدش را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎز ﯾﮏ ﺳﺮی دروغ ﺳﺮهﻢ
ً
ﻣﯽﮐﺮدم و ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ و ﻋﺪه دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻠﻖ ﺟﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻓﺮﻋﯽ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ و ﺗﺸﺨﯿﺺ آن
ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺮ روﺷﻨﯽ ﻧﺪارم ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻠﻖ
راهﻨﻤﺎی راهﺘﺎن اﺳﺖ و از ﻟﺤﻈﻪای درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و دارﯾﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻠﻖ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ
ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ وﻗﺖﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﭼﯿﺰی ﺟﺪا ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و اﯾﺪآل اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﻦ ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﺸﻢ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ
ﺑﮕﻮﯾﻢ.
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ﺑﺎ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و او هﻢ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺻﺪاﻗﺖ را در اﯾﻦ
ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ .او در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻊ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﻪ ﺿﺮرﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او هﻢ ﺑﺮای اداﻣﻪ دروغ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻟﯿﻞ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
وﺟﻮد ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﺑﯿﻦ آنهﺎ ﺑﻮدم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﮕﻮﯾﻢ و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ً
راهﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮا زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎهﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻌﺪا ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮم .وﺟﻮد ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻗﺖﮔﯿﺮی زﯾﺎدی ﺑﺮای آنهﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻗﺖ ﮔﺬاری ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺎم ﺑﺒﺮم )ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻦ اﺻﻞ
ﺑﻮدم از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آزادم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮم و ﯾﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮا در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا رﻧﺞ ﻧﺪهﺪ(.
آنهﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ،وﻗﺖ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﺐ اول( ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﻦ هﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﯿﻠﻢ ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺑﻨﻮﺷﺘﻦ ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ آنهﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺣﺎﻻ از ﻧﻈﺮ آنهﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻔﻊ ﭘﺮﺳﺖ و ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﺎﺋﻦ هﻢ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ و هﻤﻪ ﺑﻪ آنهﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮم.
ً
آنهﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاهﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ رو ﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزهﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ دروغ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﻣﻦ اﺻﻞ آنهﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺻﻠﯽﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .آنهﺎ از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اول از هﻤﻪ از وﺟﻮد ﻣﻦ راﺣﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ آزادم ﮐﻪ
هﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﮑﻨﻢ.
] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دادی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدت را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺪاری ﺑﻪ هﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ.
ﺣﺘﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪهﻢ دوﺑﺎره
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺣﯿﺎت اﯾﻦهﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻠﻖ و  ...را ﺑﻪ
ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز در وﺟﻮدم اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ً
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه .اﯾﻦهﺎ هﻤﻪ ﻣﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻦ اﺻﻼ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﺗﻤﺎم
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﻣﺘﻼﺷﯽ هﺴﺘﻢ.
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ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ هﺴﺘﻢ و ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻌﻔﻨﯽ
اﮔﺮ از اﺑﺘﺪا اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی داﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ راهﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدم و از اﯾﻦ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ روی ﻣﻦ ﺑﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ِ
وﺟﺪان رﻧﺠﻢ ﻧﻤﯽداد.

ً
اﻣﺎ ﺣﺎل در هﺮ دو ﺻﻮرت رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮم .و اﯾﻦ ﻣﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ واﻗﻌﺎ ﮐﺪام راه درﺳﺖ
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖهﺎی ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی درﺳﺖ اﺳﺖ
وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ.
ﺣﺎﻻ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪم راﺣﺖ ﺑﻮدم در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﺑﺎز اﺟﺎزه داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻢ راﺣﺖ ﺑﻮدم ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﯽﺻﺪاﻗﺘﯽ ﻧﺒﻮد راﺣﺖ ﺑﻮدم.
ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ هﺴﺘﻢ و ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻌﻔﻨﯽ.
...
ﻣﻦ هﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدم و هﻢ ﺑﻪ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ و رﻓﻘﺎﯾﺶ و ﻣﯽداﻧﻢ اﮔﺮ ﻣﻦ هﻢ ﻣﺜﻞ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ و
رﻓﻘﺎﯾﺶ دارای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آنهﺎ ﺑﻮدم رﻧﺞ ﻧﻤﯽﺑﺮدم ﮐﻪ دارم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آنهﺎ از ﺗﻤﺎسهﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽﺷﺎن رﻧﺞ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ً
اﮔﺮ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪهﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﻓﮑﺎر ] Aﻣﺠﯿﺪ[ و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﯾﮏ اﻓﮑﺎر
ً
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی اﺳﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ آﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ واهﻤﻪای از ﺗﻬﻤﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪم و روزﮔﺎری ﺑﻪ ﺳﯿﺎهﯽ روزﮔﺎر ﻣﻦ ﻧﺒﻮده .ﻣﻦ آدم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ هﺴﺘﻢ.
ﻣﺜﻞ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ آرزو دارد ﻧﺎن ﺑﺨﻮرد وﻟﯽ اورهاش ﺳﺎزش ﻧﺪارد .ﻣﻦ آرزو داﺷﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻢ وﻟﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺮزهﺎی ﻓﺮدی ﻣﻦ ﺳﺎزش ﻧﺪارد.

ﺳﺎزﻣﺎن ...ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
راه ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﺣﺎﻻ هﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮم ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن دور
هﺴﺘﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ درون ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎن ﺧﻮردن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ .ﻣﻦ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮی
ﺣﺮﻓﯽ هﻢ ﻧﻤﯽزﻧﻢ .زﯾﺮا ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه هﺰار ﺳﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم و ﯾﺎ ﯾﮏ روز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد
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ﮐﻪ ﺧﺎﺋﻦ ﻧﺒﻮدم .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻓﺴﻮس در ﺑﺮ دارد ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺸﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ً
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .آنوﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ اﻣﺮاض دروﻧﯽام ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻢ .آنوﻗﺖ
ﮐﻪ راﺿﯽ ﺑﻮدم ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮم .آنوﻗﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺧﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺧﻮدم را در داﻣﻨﺶ ﭘﺎک ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎز هﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﮑﺮدم) .ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺎز هﻢ
ﺧﻮاهﯿﺪ ﮔﻔﺖ و ﺣﻖ دارﯾﺪ هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ و راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯿﺪ( هﻨﻮز هﻢ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﻧﺒﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاهﺮ
از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮدی ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺒﻮد.
ً
ﭼﻮن ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ] Aﻣﺠﯿﺪ[ هﯿﭻوﻗﺖ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮدم دﻟﻢ ﺑﺴﻮزد ﺑﺮای ﺧﻮاهﺮ و ﺿﺮﺑﻪ روﺣﯽ او ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺑﺎ ﺧﻮاهﺮ ﺑﺮاﯾﻢ در ﻣﻮرد ] Aﻣﺠﯿﺪ[ ﺷﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد
ﮐﻪ در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی او هﻢ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ رﻓﻘﺎی او را ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ آنهﺎ ﮐﻪ
اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺗﺎزه او از ﺧﻮدش هﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺎد
روی ﻣﻦ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺟﺰ در زﯾﺮﺧﺎک ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﺿﺮم آنهﺎ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ هﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺪام ﺷﻮم .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ A
ً
]ﻣﺠﯿﺪ[ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﻮدم ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻢ .ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ در هﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﻧﺪارم .آنوﻗﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮدی و ﺿﻌﻒ ﻓﺮدی داﺷﺘﻢ ﺑﺎر زﯾﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدم و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﯾﮑﺴﺮ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و
اﺳﻤﺶ را ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﯾﮏ ﺳﺮی رذاﻟﺖ هﺴﺘﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮا وﻗﺖ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ .ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ هﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻢ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ.
___________________________________________________
ﻟﯿﻼ ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺠﯿﺪ ،آرام و ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺮ ﺗﻀﺎدهﺎی دروﻧﯽاش دمﺑﻪدم اﻓﺰوده ﺷﺪ.
او را ﺑﺮای از ﺳﺮﺑﺎزﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و در ﯾﮑﯽ از هﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی رﻓﺘﻦهﺎ ﻣـﻮرد ﺳﻮءﻇﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ در ﻣﯿﺪان
ﺷﺎه )ﻣﯿﺪان ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ( واﻗﻊ ﺷﺪه و در ﺿﻤﻦ ﻓﺮار ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ زﺧﻤﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺳﯿﺎﻧﻮر ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺎزد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻇﻬﺎرات وﺣﯿﺪ اﻓﺮاﺧﺘﻪ )در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽهﺎی ﺳﺎواک( ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ١٣۵۴ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺮور ﻟﯿﻼ زﻣﺮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮده ﮐﻪ
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ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد) .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺖ هﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﻬﺎر(
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ٨
دﮔﺮ ﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﺎن ﮐﺎرﺗﺮ
ﺳﺎل  ١٣۵۶ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن "ﮐﺎرﺗﺮ" ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ روش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدم و ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی
"رﯾﭽﺎرد ﻧﯿﮑﺴﻮن و ﺟﺮاﻟﺪ ﻓﻮرد از ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاهﺎن " ﺑﭙﺮدازم.
در ﺳﺎل  ١٩٧٠ﭘﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن "ﻧﯿﮑﺴﻮن" ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
"ﻧﯿﮑﺴﻮن" ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم و ﻗﺮارداد آﺗﺶﺑﺲ ﺑﺎ آن ﮐﺸﻮر واﭘﺲﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ
هﻨﺪو ﭼﯿﻦ ،دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎزهای را در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد.
ﻃﺮاح اﯾﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ هﻨﺮی ﮐﺴﯿﻨﺠﺮ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎزه ،آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻧﻘﺶ ژاﻧﺪارم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را آﺷﮑﺎرا ﺑﺮ دوش ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ارﺗﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی
ِ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶهﺎی آزادیﺑﺨﺶ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ دوش آنهﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ
"ﮐﺴﯿﻨﺠﺮ" ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ و در هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ژاﻧﺪارم
ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﺮدنﮐﻠﻔﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮان دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
هﻢ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﺧﻮدﺷﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶهﺎی آزادیﺧﻮاهﺎﻧﻪ در
درون اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺸﻮر وﯾﮋه راﯾﺰﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﮐﻮب و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ژاﻧﺪارﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ ،در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،رژﯾﻢ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮ ﺑﯽ و در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﺮان .در واﻗﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪهﺪ .زﯾﺮا
ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪو ﯾﮋه ﻋﺮﺑﯽ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪ و دوﻟﺖهﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﮐﻨﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺧﺎور دور هﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽﻃﺮف "ﺳﻮﮐﺎرﻧﻮ" رژﯾﻢ ژﻧﺮال "ﺳﻮهﺎرﺗﻮ" را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی
در ِ

ﮐﺸﺘﻦ دوﯾﺴﺖ هﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﻧﺪوزی ﺑﺮ روی ﮐﺎر آورد و ﻧﻘﺶ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎور دور را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر اﻧﺪوزی واﮔﺬار ﮐﺮد.
آﺷﮑﺎرا ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ "ﻧﯿﮑﺴﻮن" ﺗﺠﻬﯿﺰ هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺗﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و ﺳﺮﺳﭙﺮده را ﺑﻪ
ﺧﺮج ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺧﻮدش ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎه اﯾﺮان
هﻮاﭘﯿﻤﺎهﺎﯾﯽ را در آن زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ هﻢ از داﺷﺘﻨﺸﺎن ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
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ً
ﻣﺨﺎرج آنهﺎ هﻢ ﻗﺒﻼ از ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺸﺖ ،اﯾﻦ ﭘﻮل در واﺷﻨﮕﺘﻦ از ﺟﯿﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽهﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽهﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﺪ .از اﯾﻦ روی اﯾﻦ دﻻرهﺎ را "ﭘﺘﺮو داﻟﺮز" ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
دﮐﺘﺮﯾﻦ "ﮐﺴﯿﻨﺠﺮ" ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را از رودررو ﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ دور ﺑﺪارد و
ﺑﻪاﺻﻄﻼح آن ﭼﻬﺮه ﻗﻠﺪری و زورﮔﻮ ﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را از اذهﺎن ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺰداﯾﺪ و ﺑﮕﺬارد ﮐﺸﻮر
دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻧﺎم ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺎزه ،اﯾﺮان ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺮﮐﻮب "ﺟﻨﺒﺶ ﻇﻔﺎر" را در ﮐﺸﻮر
ﻋﻤﺎن ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮد "ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس" ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻣﺪاری ﻧﯿﮑﺴﻮن و ﻓﻮرد ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﻪﺗﺮﯾﻦ دوران
ﺳﺎلهﺎی
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ِ
ِ
ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪ،
ﺻﺪور زﻧﺪاﻧﯽهﺎی درازﻣﺪت ﺑﺮای
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ هﺮروز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ،
ِ
ِ

هﺎی ﺷﺪﯾﺪ" ،ﻣﻠﯽﮐﺸﯽ"هﺎ هﻤﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای ﺗﯿﻢ ﻧﯿﮑﺴﻮن -ﻓﻮرد ﺑﻮد.
ﺷﮑﻨﺠﻪ ِ
ُ
ﻪ
ﻧ
از ﻧﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ روزهﺎی ﺳﯿﻪ اﯾﻦ دوران ﮐﺸﺘﻦ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه را در اﯾﻦ
اوج
ﮐﻪ
ﺑﻮد
زﻧﺪاﻧﯽ
ﻧﻔﺮ
ِ
ِ
دوران ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺷﺎه ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن "ﮐﺎرﺗﺮ" ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ او اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و

ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﭙﺮدازد .دو ﺗﻦ از ﻣﺸﺎوران ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ او ﺑﻪ ﻧﺎمهﺎی "ﺑﺮژﻧﺴﮑﯽ" و ﺑﻪو ﯾﮋه
"ﺳﯿﺮوس وﻧﺲ" ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش "ﻧﯿﮑﺴﻮن" هﯿﭻ ﻓﺮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ روشهﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮐﻬﻨﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارد .آنهﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶهﺎی آزادیﺑﺨﺶ و ﺑﻪو ﯾﮋه رﺷﺪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ روش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از هﻤﯿﻦ روی دﮐﺘﺮﯾﻦ "ﮐﺴﯿﻨﺠﺮ" ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده
ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرهﺎی زﯾﺮ ﺳﺘﻢ هﻤﻮاره دﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی ﻧﺎﻣﺮدﻣﯽ و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮهای ﺑﺪﻧﺎم و زورﮔﻮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ
ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ" .ﮐﺎرﺗﺮ" ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﺳﺖ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺑﺮداﺷﺖ و راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را اﯾﺠﺎد دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم داﻧﺴﺖ .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺶ
ِ
ﺳﺮﮐﻮب را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮآﻣﺪن ﻻﯾﻪ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ دارد ،ﺧﻮد ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ را ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻗﺮار دهﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﮔﺮدد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺻﺮف ﻧﯿﺎزهﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻮد
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ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﮔﺮدد .از هﻤﯿﻦ رو ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ و
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن هﻢ در زﻧﺪان هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻣﺪ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلهﺎ در زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻮد
آﻏﺎز ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن ﮐﺮد و اوﺿﺎع آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ از دﺳﺖ زﻣﺎﻣﺪاران آن زﻣﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﻣﺎﺟﺮا از
روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎواک دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮهﯿﻦآﻣﯿﺰی ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ِ

اض ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دﺳﺘﮕﯿﺮیهﺎ از ﻗﻢ
زد ﮐﻪ ﺧﻮد
ِ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻈﺎهﺮات در اﻋﺘﺮ ِ
رهﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺳﮑﻮﻻر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎلهﺎ ﺧﻔﻘﺎن
آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ آهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ در ِ
ﻧﺒﻮد ِ
و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﯾﮏﺷﺒﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رهﺒﺮ ﺑﯽرﻗﯿﺐ ﺷﺪ و او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﮐﺎﻧﻮنهﺎی
ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻮﺷﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﺮدم ﻧﺎراﺿﯽ از ﺷﺎه ﻧﻤﻮد .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ اﻣﺮوز ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ در ﺗﻤﺎم دور ِان زﻣﺎﻣﺪارﯾﺶ هﻤﻮاره

ای رﺷﻮه دادن ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬهﺒﯽ
از ﻣﺬهﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺳﻮد ﺟﺴﺖ .او ﺑﺮ ِ
ّ
ﮐﺘﺎب ﺿﺪ ﺧﺮاﻓﺎت و ﻣﺬهﺒﯽ را ﻣﻤﻨﻮع
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﭘﺨﺶ هﺮﮔﻮﻧﻪ ِ
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و هﻤﯿﺸﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐهﺎی ِ
ِ
آرﯾﺎﻣﻬﺮ اﺳﻼمﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺎه
ذﺑﯿﺤﯽ دﻋﺎﮔﻮی ﺷﺎه ،ﺳﺤﺮ را ﺑﺎ دﻋﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺷﺎهﻨﺸﺎه
ِ

در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﺎرهﺎ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﺎمهﺎ از ﺧﻮدش ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻗﺎی ﺷﺠﺎعاﻟﺪﯾﻦ
ای وﻃﻨﻢ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ِ
)ﺧﺎﻃﺮ ِ
ات ﺷﺎه در ﮐﺘﺎب ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮ ِ

ﺷﻔﺎ اﺳﺖ .هﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب روﺷﻨﮕﺮ " ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" را در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ(.

ﺷﺎه ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺖ و ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺪ و ﻓﯿﻠﻤﺶ را در دورﺗﺮﯾﻦ آﺑﺎدیهﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد .او ﺟﺸﻦهﺎی
ﭘﻮل آن
ﺗﺎجﮔﺬاری و  ٢۵٠٠ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺮج
رﯾﺶ ﺳﺮﺑﺎز ِان اﺷﮑﺎﻧﯽ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ِ
ِ
ﻣﺮد
زﻣﺎن ﺑﻮد .وﻟﯽ ﯾﺎدش ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از دﯾﺪار ﺑﺎ آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﺑﻪ ﭘﺎﺑﻮس آن ِ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎهﺎﻧﺶ را ﺑﮑﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻋﺮب ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮود و از او
ِ
ِ
ِ
ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﭘﺎﺑﻮﺳﯽ را هﻢ
ای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﻼمﭘﻨﺎهﯽاش زﻧﺶ ﻓﺮح را ﺑﺎ ﭼﺎدر ﺑﻪ هﻤﺮاهﺶ ﻣﯽﺑﺮد و
ﺑﺮ ِ
ِ
ِ
ﭘﻮل داﺧﻞ زری را ﮐﻪ
ﻧﺎﯾﺐ ﺗﻮﻟ ِ
ﯿﺖ رﺿﻮی ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﺎن هﺮ زﯾﺎرت ،هﻤﻪ ِ
در هﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮدِ .
ِ
ﺳﭙﺎه دﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺑﻪ هﻤﺮاه
ﻣﺮدم ﻧﺬری رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺎه ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم او ِ
ﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺷﺎه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﻠﻐﺎن
اﺳﻼم ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧ ِ
ﻣﺬهﺒﯽ ﻗﻢ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی را ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای ﭼﺎپ

آﺛﺎر او ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد ،آزاد اﻧﺪﯾﺸﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﺎور ﺑﻪ "ﻣﺮام اﺷﺘﺮاﮐﯽ" و روﺷﻨﮕﺮی در زﻧﺪان
٣٣٥

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ای ﮐﺎش هﻤﺎن ﻣﺸﺎور ِان ﻓﺮهﻨﮕﯽاش ﮐﻪ ﺣﺎﻻ هﺮروز در ﻣﺬﻣﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺘﯽ اﺳﻼم ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،آن روز ﺧﺎﻃﺮات ،ﻧﻈﺮات و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ
ﻣﺬهﺐ ﺷﺎه را ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎبهﺎی روﺷﻨﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ اﻣﺮوزﺷﺎن را آن روز ﭼﺎپ و ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺧﻮاهﺎن آزادی ﺑﻪو ﯾﮋه آز ِ

ﺒﺎت ﻣﺮدم زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪ.
ﮐﻢﮐﻢ ﺻﻒهﺎ ﻓﺸﺮدهﺗﺮ و ﻣﻄﺎﻟ ِ
ﺷﺎه ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ و ﮐﻨﺪی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺲﮔﺮدﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽزد .او اﮔﺮ ﺑﻪﺟﺎی "ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ" ﺷﺨﺺ "ﺑﺨﺘﯿﺎر" را در آن زﻣﺎن آورده ﺑﻮد
ﭼﻪﺑﺴﺎ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢ ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮزی ﻧﺒﻮدﯾﻢ .در واﻗﻊ اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎه هﻤﻮاره دﯾﺮ ﺑﻪ
اﺟﺮا در ﻣﯽآﻣﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ هﺪف ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ روزهﺎی اﻧﻘﻼب را ﻧﺪارم و ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﺪان ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
در ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ  ١٩٧٩در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺷﻬﺮ"ﮔﻮاد ﻟﻮپ" در ﻓﺮاﻧﺴﻪ "ﮐﺎرﺗﺮ" ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه
ﺑﺮگ اﺧﺮاج ﺷﺎه را از ﮐﺎرش ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻪ
ِ
ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٣٢ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد

هﻤﺎنهﺎ از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪ و ده روز ﭘﺲ از ﺻﺪور اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،او ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ از اﯾﺮان ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
ﻧﺸﺴﺖ
ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
اﺣﺎن
ِ
ﺷﻮﺧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻨﮑﻪ ،در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮ ِ
ِ
ِ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ
ای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ
ِ
ﻃﺮح ﮐﻮدﺗﺎ  ١٣٣٢ﺑﺮ ِ
ِ
ِ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،روحاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ هﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
روز ﻓﺮارش ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه
)ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ  .( the all shah`s men: by stephen kinzerﺷﺎه در ِ

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎردش هﻤﻪ ﭘﻮلهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را از ﺑﺎﻧﮏ رﺑﻮد .او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﺎر ِان
ﻧﺰدﯾﮑﺶ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻧﺼﯿﺮی ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻼن ﮐﻮدﺗﺎی  ١٣٣٢ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎه هﺰاران ﻧﻔﺮ را

ﺷﮑﻨﺠﻪ ،زﻧﺪاﻧﯽ و ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در زﻧﺪان ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ او
ﺳﮕﺶ را هﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد.
ﭘﺲ از ﻓﺮار ﺷﺎه ،ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﺗﺮس ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ رژﯾﻢ "ﺧﻤﯿﻨﯽ" دادﻧﺪ ﺗﺎ هﻢ اﯾﺮان را در درون ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﻧﮕﻪ دارد و هﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺬهﺒﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﺎن هﻢ ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد ﻓﺮاهﻢ
ِ
٣٣٦

ﮔﺬر از آﺗﺶ
ﮔﺮدد .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،اﯾﻦ اهﺪاف ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﻬﺎی ﺟﺎن هﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ هﻢﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم داﻣﻦ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ را هﻢ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ روی ﮐﺎر
آﻣﺪن "ﺧﻤﯿﻨﯽ" در اﯾﺮان و "ﻃﺎﻟﺒﺎن" در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روزﮔﺎر ﺷﻮم ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ و ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ رژ ﯾﻢهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد دوﻟﺖهﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﮕﺮ هﻢ ﺻﺪﻣﺎت
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی وارد آوردﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن هﻢ اداﻣﻪ دارد .اﺷﺘﺒﺎه از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽاش ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ داﻣﻦ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد رژﯾﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ِ
ِ
ﻏﺮب ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ر ِاه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺮوههﺎ ِی ﺳﯿﺎﺳﯽ
هﻢ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪو ﯾﮋه ﺷﻌﺎرهﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼح
هﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﺮاﻧﺪ و او ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم او را ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺸﻮر ِ
هﺎی ﻣﺘﺮﻗﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺮدﻣﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد .وﻟﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ هﺮدوی اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ِ

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻨﺎﺗﯿﮏ واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪاش و ﺿﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ،
ﻧﺎدرﺳﺖ از ﮐﺎر در آﻣﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ِ
ﺟﻤﻬﻮری
ﺳﺮﮐﻮبﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻤﯽ را در اﯾﺮان ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارد .رژﯾﻢ
ِ

ﺳﻤﺖ ﻗﻬﻘﺮا ﺑﺮد و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﻮﺳﯿﺪهی  ١۵٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را ﺑﻪ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ
ِ
ِ
ارﻣﻐﺎن آورد .ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻤﺎن ﮔﺮوههﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،روحاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ُ
رﺷﺪ
اه
ر
ﺷﻮروی
روز
آن
هﺎی
ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺑﻪ
ﺑﻨﺎ
ﯾﺎ
داری
ﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾ
ﺮده
ﺧ
ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ِ
ِ
ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻦ درآوردی ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ

اﻧﮕﻞﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﻻﻟﯽ  /ﺗﺠﺎری ﺳﭙﺮد .ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ و
ِ
ُ
ﻬﺮ ﻧﻤﺎز وارد ﺷﺪ .ﺧﻔﻘﺎن ،ﮐﺸﺘﺎر،
ﮐﺎﻻهﺎی
ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺠﺎﯾﺶ
ِ
ِ
ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﻣ ِ

ﺳﻨﮕﺴﺎر زﻧﺎن ،ﻓﺤﺸﺎ ،ﻓﻘﺮ ﮔﺴﺘﺮده ،دزدی ،رﺷﻮهﺧﻮاری،
ﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
ِ
ﻓﺮهﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻟﮕﺪﮐﻮب ﺷﺪ ،ﺑﺠﺎﯾﺶ
ﭘﺎرﺗﯽﺑﺎزی ،ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و هﺰاران ﻣﺼﯿﺒﺖ دﯾﮕﺮ هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪ.
ِ
ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮوﯾﺞ و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ.
ِ
ِ
ﺑﻬﺎر آزادی ﺑﻪ ﺧﺰان
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺷﺎه در رﻓﺖ و ﺧﻤﯿﻨﯽ وارد ﺷﺪ .و زﻣﺎﻧﯽﭼﻨﺪ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ ِ
ﻧﺸﺴﺖ.

٣٣٧

ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎ و ﻋﮑﺲهﺎ

ﮔﺬر از آﺗﺶ

آﺑﺮﻧﮓ ،ﺳﺎل ١٣٣٨

٣٤١

ﮔﺬر از آﺗﺶ

آﺑﺮﻧﮓ ،ﺳﺎل ١٣۴٠

٣٤٢

ﮔﺬر از آﺗﺶ

آﺑﺮﻧﮓ١٣٤١ ،

آﺑﺮﻧﮓ ،ﺳﺎل ١٣٤٢

٣٤٣

ﮔﺬر از آﺗﺶ

آﺑﺮﻧﮓ ،ﻏﺮوب ﮐﻮهﺴﺘﺎن ١٣۴٢

٣٤٤

ﮔﺬر از آﺗﺶ

ﺑﻮﺗﺎﻧﯿﮑﺎ ﺳﺎل  ١٣۴٣ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن .ﻣﻦ هﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﻮر در آورده ﺑﻮدم.
ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎ را ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻠﻔﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم .ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد زﯾﺮا ﻗﺪرت ﻧﮕﻬﺪاری
و ﺟﺬب رﻧﮕﺶ ﮐﻢ ﺑﻮد .هﺮ ﺑﺮﮔﯽ از دﻓﺘﺮ ،ﻓﺸﺮدهای از وﯾﮋﮔﯽهﺎی آن ﮔﺮوه ﮔﯿﺎهﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .در ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺴﺘﺎن آن
را ﺑﻪ دﺑﯿﺮم آﻗﺎی ﻗﺮﯾﺶ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن دادم .او ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ را ﮐﻪ ﺣﺪود  ١٠٠ﺑﺮگ ﺑﻮد از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از  ٢ﻣﺎه آن را ﭘﺲ
داد  .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ را در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﺑﻮﺗﺎﻧﯿﮑﺎﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﺎﯾﺰهای هﻢ داده ﺷﻮد.

٣٤٥

ﮔﺬر از آﺗﺶ

آﺑﺮﻧﮓ ،ﺑﻬﺎر ﮐﻮهﺴﺘﺎن ،ﺳﺎل ١٣۴۴

٣٤٦

ﮔﺬر از آﺗﺶ

آﺑﺮﻧﮓ ،ﺳﺎل ١٣۴۴

٣٤٧

ﮔﺬر از آﺗﺶ

ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﭼﻬﺮه ﻣﺎدرم ،آﺑﺮﻧﮓ ،ﺳﺎل ١٣۵٢

٣٤٨

ﮔﺬر از آﺗﺶ

در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ١٣۵٢ﭘﺲ از رهﺎﯾﯽ از ﺑﻨﺪ ،رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺗﺐ و ﺗﺎب داﺷﺘﻢ  .اﻧﮕﺎر اﻧﺒﻮهﯽ از اﺣﺴﺎس و هﯿﺠﺎن در
دروﻧﻢ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ آنهﺎ را ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرهﺎ ﺑﺰرگ و ﺑﻪ
درازای  ١ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ١۴ .روز ﻧﺸﺴﺘﻢ و هﺮروز ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺰرگ را ﮐﺸﯿﺪم .از ﻋﮑﺲ ﻣﺎدرم ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﺳﻔﯿﺪ آﻏﺎز
ﮐﺮدم .در ﭘﻨﺎه ﻣﻮزﯾﮏ ،ﻗﻠﻢ ﻣﻮهﺎی ﺑﺰرگ را هﻤﭽﻮن ﺷﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻧﺎزک ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪم .در اﯾﻦ روزهﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ
ﭘﺎﺳﺘﻞ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬهﺎی رﻧﮕﯽ هﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روز ﭼﻬﺎردهﻢ ،ﭼﻬﺮه ﺧﻮدم را در اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﺎﯾﺎن دادم.

٣٤٩

ﮔﺬر از آﺗﺶ

آﺑﺮﻧﮓ ،زﻣﺴﺘﺎن ١٣٧٨

٣٥٠

ﮔﺬر از آﺗﺶ

آﺑﺮﻧﮓ ،ﺳﺎل ١٣٧٨

آﺑﺮﻧﮓ١٣٧٨ ،
٣٥١

ﮔﺬر از آﺗﺶ

آﺑﺮﻧﮓ ،ﺳﺎل ١٣٧٨

٣٥٢

ﮔﺬر از آﺗﺶ

آﺑﺮﻧﮓ ،ﺳﺎل ١٣٧٨

٣٥٣

ﮔﺬر از آﺗﺶ

ﻟﺒﺎس ﮐﺮدهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اوﻏﺎز ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن .ﻋﮑﺲ از ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ

٣٥٤

ﮔﺬر از آﺗﺶ

دﺧﺘﺮم ﻣﺮال و ﻣﻦ :ﻟﺒﺎس زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﺮد ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ّ
هﻮﯾﺖ اﯾﻠﯽ آنهﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺒﺎس اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻟﺒﺎس "ﻗﺮهﻣﺎﻧﯽ "ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮ اﺳﺖ .ﻟﺒﺎس ﮐﺮدهﺎی ﺧﺮاﺳﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺮدهﺎی
ِ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺗﻨﮓ و رزﻣﯽ اﺳﺖ.

٣٥٥

