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  در بازگشتم از ايران 
  اي از فريبا هشترودي سفرنامه

  . (Seuil)به همين نام به زبان فرانسوي از انتشاراتترجمه كتابي 
  پيمان: مترجم و ويراستار

  مينا جاويد: حروف چيني و صفحه آرائي
  انتشارات انجمن محسن هشترودي

  1389پاريس : چاپ اول
  
  
  

هر گونه نقل و اقتباس از اين كتاب در حد متعارف . كليه حقوق محفوظ و مربوط به نويسنده است
  .روط به ذكر كامل مأخذ استآزاد و مش

  
 
  

  : نشاني
mohal@wanadoo.fr 
www.faribahachtroudi.fr 

 
  
  

  
  

  يورو 16بهاء 
 

 



  
   5                                                                                       در بازگشتم از ايران

 
  
 
 

  توسا و كيوان هشتروديآبه آناهيتا، 
  
  
  
  

  شرط اول قدم آنست كه مجنون باشي                 هاست به جانردر ره منزل ليلي كه خط
  حافظ                                                         

  
ها را به بدون آن كه به عواملي كه آن. كنند آگاهندچرا كه بر آنچه مي. پندارندها خود را آزاد ميآدم

  .كنند وادار كرده است، بيانديشندچه ميانجام آن
  باروخ اسپينوزا

  
  .يي واحد كه در حال از هم گسيختن دائمي استكردن، نوشتن، و پيكار، هيچ نيستند به جز پيكره فكر

   ميشل فوكو
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اری    پاس
  

حضور و مهر . بودنبود، اين كتاب هم نمي 1اگر كمك و همراهي پر ارج وكيلم خانم سوفي تنون
ة و در ايام سفر، و بعد از سفر، براي من جنب ز سفركانم، از جمله همسرم، قبل ادوستان و نزدي
  . حياتي داشت

  . 3ي ژان بارن، د2دلرالوئي گاز و . ، سپاسگزارمSeuilاز ناشر كتاب، انتشارات 
چنين از خانم مريم اسداللهي به خاطر حضور دائمي ايشان در كنارم، طي اقامتم در تهران، هم

  . كنمتشكر مي
  !اهيد، اختر تابان دوران كودكيم بادقدرداني عميق من نثار ن

سپاسگزاري كنم؟ نگاه نرم اين هموطن به زندگي، اكسيري » آقا حميد«توانم از مي اماچگونه، 
  .بود كه همچون اشعار دخترعموي نازنينم، مرا از ناهمواري هاي راه، امان مي بخشيد

  . اميدوارم كه نوشتن اين كتاب، بزرگداشتي نيز باشد در خور آنان
   

                                                           
١ Sophie Thonon 

 ٢  Louis Gardel  
٣ Denis Jeamebar  

 



 لطفاً پیش از خواندن کتاب خطاھای زیر را اصالح کنید
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نده  ی وا   با 
  

 يافته است،را باز  خويشاز سي سال دوري، سرزمين پدري  پسيك تبعيدي كه ة آيا نگاه شتابزد
  باشد؟عيني تواند نگاهي مي

چنين . داشتالي بود كه در طول نگارش كتاب حاضر ذهن مرا به خود مشغول ميؤاين س
 يي محدودعرصه ت،عينيار خواهد آمد، به لحاظ گفتچه در پيشنگاهي، آن هم در شرايطي نظير آن

اين  اما. اين، يك طرف قضيه است .كندنگاه كننده تعيين مي تذهنيرا  اين عرصه ثغور و حدودو . دارد
در بررسي مسائل مربوط به  زمين غربمهاي از روشي كه رسانه پيوستهمن : قضيه، طرف ديگري هم دارد

نگاران، كارشناسان، سياستمداران و ديگر آيا نگاه روزنامه .سند بودم و هستماند ناخربرگزيده اسرزمين م
ي كه در طول ربع قرن گذشته هر چه خواستند و توانستند در باب حكومت دين»آگاه«ناظران 

 آن به ويژه نگاه. وجهبه هيچ .به گمان من نه نگاهي عيني است؟ نوشتند و گفتند،ساالر ايران 
ي نگاراننه نگاه روزنامه؛ و هاي سياسي و ژئواستراتژيك هستندتحليلص متخص كه هااز آندسته 

كشند، ميبر دوش  را تاريخبار كه  پردازندآناني ميبيشتر به  و حضور دارند، كارزاردر ميدان كه خود 
  . »سازندرا مي تاريخ« آناني كه به قول خودشان بهنه 

 بايستقاعدتاً ميبه ويژه آن كه . به ايران، تهية گزارش نبود كه قصد من از بازگشتندارد نياز به گفتن 
، و احتمال بازداشتم داشته باشندمرا زير نظر حكومت ايران هم ي امنيتهاي اطالعاتي و در اين سفر، سازمان

دانم كه آيا در مدت اقامتم در ايران، تحت نظر نمي هم و هنوزبر من ثابت نشد هرگز  گرچه. فترهم مي
ممكن بود  ه چه بساپذيرا شدم ك هايي رامكانا به هر حال، در اين سفر خطر بازديد از ام. م يا نهبود
تا مثالً بازديد از مراكز ترك اعتياد، كه طي آن توانستم برداشتي . شان ممانعت به عمل آيدبازديد از
ايران، مخصوصاً ة دامنگير جامع چنينتر، از رشد روزافزون آفتي داشته باشم كه ايندقيقي حد

من در  خوانندگان حتماً متوجه اين موضوع هستند كه. استهموطنانمان شده  ترين اقشارمحروم
چرا كه منبع اين  .را داشته باشمها يي از دادهو دقت پاره سنجش صحتفرصت تكميل و موقعيتي نبودم كه 

. با اين و آن بود جسته و گريخته مكالماتي) هاي مواد مخدر، يا نرخ فحشاي پسرانمثالً قيمت بسته(ها داده
هر چند در . اولياي امور نيز جزء آن است پرسش از كه دقيق استي هايكه اين مهم، نيازمند بررسيدر حالي

 را داشتمهندس پرزيدنت احمدي نژاد آقاي دكتر جناب پاسخ چوني يهاپاسخ شنيدن بايد انتظار مملكت ما
مدارس ة يا مثالً در مورد ميزان شهري. »!گرا نداريمايران اصالً همجنس ما در« :گويدپروا ميكه بي

 هماهنگ، اتمقرر فقدانبازي، خاصه خرجي، پارتي. است» شفاهي«هاي من دولتي هم دانسته
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هاي و نمونه...  هاي ديگرو نمونه .امهايي است كه در اين زمينه شنيدهها چيزاين... آورتورم سرسام
 ... ديگر

چه پيوسته در محور توجه من قرار داشت، و كنم كه در نوشتن اين كتاب، آنتأكيد مي اما
تي واقعي. است تواقعيها به تر بودن نوشتهچه نزديك عدول از آن را ندادم، هرة هرگز به خود اجاز

چند  هر. امروا نداشتهي بر خويش گونه خودسانسورهيچ. كردمروز، آن را تجربه ميكه روزبه
ند كه از آنِ در سرزميني بود اولياي امورمن با » مناسبات آتي«نگران » تحسن ني« ي، بااشخاص

كه امكان شناسايي  دهاوشنويي گفتالبته از ذكر پاره! چون من استها شهروند ديگر هممن و ميليون
  .ها نيز به همين سبب استتها و موقعيتغيير بعضي از تاريخ. امرفت خودداري كردهها ميآن گويندگان
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 پيشگفتار
  .بدرود! پدر عزيزم. شوم نه از ديواريم ، سفر بعدي از در واردبرگشتماگر سالم به فرانسه  ـ

چشم از جهان فرو  1976كه در سال  استپدرم  مخاطب، .زهراگورستان بهشتر است و د 1986سال 
قانوني وارد طور غيربه. كه پا به سرزمينم نگذاشته بودم ي بودهشت سال .ماست در ايرانهي دو ما. بسته است

در لحظات حساسي از زندگي، . ام كه ممكن است جان خود را بر سر آن بگذارمام، و سفري كردهشده
  .آميز باشندچه جنون اگر. نيستبردار  ها چون و چراصميماتي وجود دارند كه اجراي آنت

 مردمم با ايران و با كه مرا از نو آمد تعهدي استدرپيش آيد،شرحش از اين پس مي چهآن
 اين. جديدي مي شودة وارد مرحل ،همزمان با سالروز تولد پدرم ،2006 زمستان دهد، و درمي پيوند
  .هاي من استروايت بازيافت كتاب،

 
 گذاري شتابان به گذشته

برم و شود، من در فرانسه به سر ميآتش انقالب ايران برافروخته مي 1978 سال هنگامي كه در
  .امپايان بردهشناسي را تازه به باستانة تحصيالتم در رشت

و در  ندمپيومي نمخالفان رژيم مالياهاي خميني، به شمار رويكژة با مشاهد 1982از سال 
  . پردازمميافشاگري  به مطبوعات مغرب زمين

با شماري  كار ر و داريگو در برم،ميجنگ ايران و عراق را زير پوشش خبري  1984 سال در
هاي جنگ، تصميمي را كه كشت و كشتار جبههمشاهدة . يي هستمهاي اروپايي و آمريكاچند از رسانه
. مردم سرزمينم حس كردنديدن و  و عزم بازگشت به ايران: خشدبسر دارم شتاب مي درديري است 

سفري، به ناچار غيرقانوني، كه شرح بخشي از آن را چند سالي . پردازمدرنگ، به تدارك سفر ميبي
» رؤيا و كابوس ايران«ي اين كتاب، م فارسي ترجمهنا( »زن تبعيدي«د در كتابي با عنوان عب

  4.مي آورم» كافي هلن«و با نام مستعار  .) است
 كشور ت خودم در قبالروشن كردن موقعي كه آن را از درون، زندگي نكرده ام،» انقالبمان«درك 
ام، ز نگشتهبه آن با تاندك مدام و جز براي تعطيالتي ، كشوري كه در نوجواني تركش گفتهزادگاهم

اهللا خميني و نش به ياري آيتايراني كه انبوهي از مردما .بودنداين سفر ماجراجويانه اصلي علل 
 . ، باقي مانده استمعمائي بغرنج چونهم انقالب اسالمي او برخاستند، هنوز براي من

بلوچستان و دو ماه زندگي پنهان در  كويردر بازگشتم به فرانسه، سفر غيرقانوني من از راه 
. به افشاگري بسنده كنم تنها ديگر نمي توانم: دهندميتهران، مرا به سوي تصميماتي دشوار سوق 

 .سياسي گريزانم تفعالياز  اعماق ضميرمهر چند در . بايد دست به عمل بزنم
. زنمهاي موجود در پاريس پرسه مياپوزيسيونة گرداگرد هم 1988تا سال  1986از سال 

چه  نگاري خود براي شناخت هرروزنامه ةكه از حرف نگارقالب يك روزنامهدر  هستمشهروندي 
  . كندشود، و نيز براي افشاگري استفاده ميچه به ميهنش مربوط مير آنبهت

                                                           
  ۴ L’Exileé, Héléne Kafi, Payot,1992  
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. رهبري كه توان رويارويي با خميني را داشته باشد! در در بدر به دنبال يك رهبر سياسي بودم
  :گيرندانجام ميشنودها، يكي پس از ديگري، وديدارها و گفت

  .آخرين نخست وزير شاهخواه و با شاپور بختيار، پيرو راه مصدق، جمهوري
  .1953برانداز  با علي اميني، نخست وزير شاه پس از كودتاي مصدق

 . ايران صدر، نخستين رئيس جمهوريبا ابوالحسن بني
  . و با مسعود رجوي، رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران

ري د و اين دو نفر ديگر، هوادار جمهوانت نخست، خواستار بازگشت رژيم پادشاهيدو شخصي
گون هاي گونهاز گرايشائتالفي را كه » مقاومت ايران ملّيشوراي « 1981و در سال هستند، 

  . اندسياسي است، پي افكنده
شورا بر اثر  1984در سال . مسلحانه براي سرنگوني رژيم را پيش گرفته استة رجوي، راه مبارز

  . صدر را از دست مي دهدمله بنيخود، از جحدين عمدة ريزد، و بسياري از متّها، فرو ميانشعاب
ارتش «روند، و مدتي بعد از آن، از فرانسه به عراق مي 1986سران سازمان مجاهدين، در سال 

 .يابدگسترش مي عراق و ايران و پايگاه هاشان در سرتاسر مرز ،دهندرا تشكيل مي» ملّيآزاديبخش 
اندك و اين، . رومدين به عراق مييي در مورد ارتش مجاهبراي تهية مقاله 1988من در سال 

اسالمي، براندازي جمهوري به قصدپس از واپسين يورش بزرگ ـ و بيهودة ـ مجاهدين  زماني است
 ملّيمبارزة مسلحانه، از سوي شوراي ي ژتاسترا .آتش بس جنگ ايران و عراق عالما همزمان با

. شودچنان دنبال مييكا و انگليس هممقاومت، و بازوي مسلح آن، تا تسخير عراق توسط نيروهاي آمر
 )..اندئيان در آمدهآمريكات راهاي مجاهدين خلق در عراق زير نظاز سرنگوني صدام به اين سو، پايگاه(

كه بسياري از  زمان يعني آن .است 1991مقاومت ايران، سال  ملّيتاريخ پيوستن من به شوراي 
 نان،آ» ويترين سياسي«مي مجاهدين خلق و دشمن، مرگ سياسي و نظاچه  دوست و ، چهناظران
 گرايندگان به اينفتواي قتل من نيز ـ مانند ساير  .داشتندرا اعالم مي مقاومت ايران ملّيي شورايعني 

نظرها  گذرد كه اختالفچيزي نمي اما. شودصادر مي» محاربه با خدا«اپوزيسيون راديكال ـ به اتهام 
به  1996 - 1997هاي سالدر اين ستيز، . دهددرون سوق مياز  شورا ، مرا به ستيز باناهمرأيي هاو 

دفتري ـ بعد از استعفاي چندين تن از اعضاي شورا، بويژه هدايت و مريم متين. رسدخود مياوج 
 شورايـ  جهاني شهرت صاحب دانشيمي ايران و هادي مهابادي ـ ملّي دموكراتيكرهبران جبهة 

 .دهدليل وجودي خود ـ به عنوان يك تشكّل فراگير ـ را از دست ميمقاومت ايران عمالً د ملّي
مجاهدين خلق درآمده واسطة بيرهبري  تحتاعتبار كه محتوا و بيبييي هاي شوراشركت در نشست

 2002نوامبر 11روست كه در هم از اين. مردم ايران استبه و  ،من دروغ گفتن به خود از ديدگاه ،است
؛ شودنميپذيرفته  آندر شكل ارائه شدة  يي كهستعفاا. كنممسئول شورا تسليم مي استعفاي خود را به

  . پذيرمرا نميگونه بازبيني در متن استعفانامه من، هيچولي 
چند كه به  هردانم؛ كنم كه ديگر خود را عضو شورا نميدر يك مكالمة تلفني، به مسعود رجوي اعالم مي

ـ  رسيدزيانش تنها به من مي اين سازشـ  كه. با مقاومت، همبسته هستم چنانهم ايراني،ي عنوان شهروند
 .قرار دهدبرداري بهره را موردساالر نتواند استعفاي مينداين حسن بود كه رژيم ي دست كم دارا
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المللي اسالمي ايران يك حكم جلب بينشوم كه جمهوريچند ماهي پس از آن، خبردار مي
 .)194ـ193ضميمه ص. ك.ر(است  2002ژوئن  6 اين حكم، مورخ. عليه من صادر كرده است

به نام  5»فراري تحت پيگرد«حاوي عبارت  ارسالي به دفتر اينترپل، 19911/2002ة شمارة پروند
كه در مدارك رسمي فرانسوي  ءبا امال 7و نه هشترودي(است  6با امالء انگليسي فريبا هشترودي
ي كه نام او »تروريست« .ها را هم همراه دارداز روزنامه و دو عكس اسكانر شده )من آمده است

 .مشخص نيست او نام مادر است و احمد او است، متولد تهران است، نام پدر» فريبا هشترودي«
قدش يك متر و هفتاد و سه، هشت سانتيمتر بلندتر از من، و وزنش  ،از من كمترشش سال  سنش

در . داند، و سپيد موستبه جز فارسي، زبان ديگري نمي .است هشتاد كيلو، بيست كيلو بيشتر از من
به يك  2000مارس  14حكم جلب آمده است كه نامبرده جزء يك گروه مسلح بوده است كه در 

حداكثر «مجتمع مسكوني در تهران حمله برده بود؛ و به حكم غيابي دادگاه كيفري ايران، به 
 2000مارس  9و اين، در حالي بود كه در . است محكوم شده» ر، يعني دو سال زندانمجازات مقرّ
و در نتيجه من سخت  شده بودها وارد كتابفروشيبه تازگي  »هاي خونايران، كناره«كتاب من 

ة مارس در يك برنام17از جمله شركت در . درگير كار معرفي آن در مجامع و محافل فرهنگي بودم
 .هنري اختصاص داشت بي وادپخش مستقيم كه به رويدادهاي  باتلويزيوني 

در  2000دسامبر در  شود، تفريح اسباب توانستمي بيشتراين حكم جلب مسخره، گرچه 
چيان فرانسوي دارم، گمرك تابعيتبا وجود آن كه من . گمرك نيويورك اسباب دردسر من شد

من به . ندو الحق كه در اين كار استاد. ي در حق من دريغ نكردند»لطف و مرحمت«آمريكا از هيچ 
  ! شدم 8»شخص بسيار نامطلوب«مفتخر به دريافت ويزاي » تروريست بالقوه«عنوان يك 

طور اين) ي فرانسهامنيتسرويس ( »ت.اس.د« به مدد» آي.بي. اف«البته پس از پژوهش هاي 
  . به هدر رفت ي كهولي دريغ از وقت .و بس گفته شد كه موضوع، تنها يك شباهت اسمي است

ددي به مقامات عالي فرانسه، و به روشنفكران و دوستان به فرانسه، نامه هاي متعدر بازگشت 
يي نتيجهولي  چند ماهي به درازا كشيد، امر،اين  .نوشتمسراسر فرانسه و اروپا  تمرد خود دردول

 رجعم ،حكمة و به جز مقامات صادركنند نيست،نترپل تحت نظر هيچ دولتي يا چرا كه .حاصل نشد
 .حكم را نداردابطال  ديگري حق

 جزءباز  اعتبار ساختن مخالفان، از ديرالمللي در جهت بيدست قرار دادن مراجع بينآلت
به خوبي  ،روش هاي ناپسند گونهاز اين نيز شگردهاي استبدادگران بوده است، و محافل ديپلماتيك

، و متّحد  مللدر مجامع  من راز حضو ممانعترسيد كه منظور، بيشتر به نظر مي ،مورد اين در. خبرندبا
 .ك.ر[ .يابم ـ باشدها حضور يافته و ميهاي مربوط به حقوق بشر ـ كه به دفعات در آن نشست

      هدزكيژونيدر ژنو آقاي سرگئي اور متّحد مللنامة سفير ايران به مدير كل  195ـ 194ص
)Sergei Ordzhonikidze( [  

                                                           
  ۵ Wanted for Prosecution    
  ۶ Hashtroudi  
 ٧ Hachtroudi  
 ٨ V.U.P. Very Undesirable Person.  
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حتي كشورهاي آن سوي اقيانوس اطلس، گرچه  ،اتيكدموكرهاي و كشور اين حكم، در اروپا،
موكلس بر فراز سر من اهمچون شمشير داز اعتبار قانوني برخوردار است، و  فاقد اعتبار واقعي است،

  . آخته و آويخته مانده است
اسالمي، جمهوري» دوست«ام سفر به كشورهاي مخصوصاً به هنگ ،رومبه سفر خارج مي كه بار  هر

و هم در هر سفري  ،چشم بپوشم جهاننقاط يي پارهناگزيرم كه هم از سفر به . پذيرش خطر باشمبايد آمادة 
مثالً هر بار كه سفري به خارج از محدودة اروپا دارم، . را در نظر داشته باشم ييكنم محاسبات ويژهكه مي

  . قرار دهد امر يانخارجة فرانسه برساند، و او را در جروزير امور اطالعوكيلم بايد موضوع را به 
است ناچيز ي اند، سهماين حكم جلب، مثل ساير فشارهايي كه در طول ساليان بر من وارد آمده

كه خطري براي رژيم  پردازمام و ميسال عضويت در اپوزيسيوني پرداختهاز بهايي كه به جرم چند 
 .آيدندها به حساب ميآخو

 2004ان مجاهدين خلق ايران، تنها در سال مقاومت ايران و سازم ملّيگسست من از شوراي 
 شاهد روزي كه پاريس يا 2003ژوئن  17يعني يك سال بعد از . گيردصورت عيني به خود مي

  : بودترين عمليات ضد تروريستي سي سال اخير خود ترين و نمايشيبزرگ
، و همراه با از نفرات نيروي عمليات ويژه، با پشتيباني هوايي هليكوپترها تن هزار و پانصد

حتي  .نداهدستگيري اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق، بسيج شدبراي  مخصوص، سگان
هاي تروريست«در شمار اند نيز در فرانسه پناهنده ليان درازكه ساسالمندي هاي مادر بزرگ
خلق  كه سازمان مجاهدينحال آن .مانندامان نمي از اين هجوم در شوند وميقلمداد » خطرناك

پرداخته مسلحانه ة به مبارز اًاقعواسالمي ايران، بيش از يك ربع قرن است كه عليه جمهوري چهگر
  . است نشدهخالف قانون ي عملمرتكب هرگز در برون مرز،  است،

جز خوش  يافت، بههاي تلويزيوني جهان هاي نمايشي كه بازتاب وسيعي در رسانهاين دستگيري
نيز رژيم  كه پيش از اينچنانهم. ي نبودديگر اسالمي چيزه جمهوريوقت فرانسه ب دولتخدمتي 
هاي مجاهدين خلق در ليست سازمان درج نام سازمانبه » موفق«به لطف اتحادية اروپا  تهران،

هاي ام اين سازمان را از ليست سازمانالبته در حال حاضر، اتحادية اروپا ن. تروريستي شده بود
 .ستتروريستي، خارج كرده ا

كه مريم رجوي، رهبر رديف اول سازمان  آميزهاي خشونتبراي اعتراض به اين دستگيري
در  سازمان، ، چند تن از هوادارانه استنيز از آن در امان نماند) بعد از مسعود رجوي(مجاهدين 

از جراحات ناشي  اثر ان براز آن تنزنند، و دو دست به خودسوزي مي ،اروپا، و به خصوص در فرانسه
 .سپارندسوختگي جان مي

عمليات قواي ي افشاگر به گرفتار تكان روحي هستم، جگرخراش عميقاً رويداداين  بر اثرمن كه 
آزار، و بيلخورده سا زنان به ويژه نسبت بهنسبت به مبارزين مجاهد، و  نانآ رفتار ناهنجارويژه و 
هاي شورا انزجار خودم را انسان، در نشست به عنوان يك ها،به موازات اين افشاگري اما. زنممي دست

 ملّيشوراي  از. سازمهمداستان  خودبا  را شورا تا كوشممي به عبثدارم، و ها ابراز ميسوزيخوداز 
ها تبري از اين كرده هاي جگرخراش توضيح دهد، و يادر مورد اين خودسوزي خواهم كهمي مقاومت
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  . نمايدشانمحكوم  اًشديدجويد و 
ادامه  كاهد،شدت آن نمياز من، كه هيچ چيز، حتي فشارهاي روحي شورا بر من، مدام دهاي انتقا

 2004دسامبر  9 در تاريخ: بينممي را خود عملزاي سگذرد كه سرانجام، اندكي بيش نمييابد، و مي
 ستعفيم«من،  در غيابطبعاً  و اطالع من،يي بدون شوم كه دبيرخانة شورا طي جلسة عاليهخبردار مي

كنم؛ و از سكوت مي، دبيرخانة شورا »مستكبرانه«در مقابل شيوة . را اعالم داشته است» شدنم
نوامبر  11ش يعني تاريخ آن به دو سال پي و كنم،نخواسته بودم آن را علني  كه استعفاي واقعي خود

هم به آن ،مناصلي استعفاي يي كه به تنها اشاره. آورمبه ميان نميگردد، ذكري برمي 2002
گروهي از  رويدادي،كه به دنبال  گرددبرمي 2004 به ماه آوريل سال است، شده مغيرمستقيطور

هاي مجاهدين واكنشي از خود نشان چرا در برابر كژروي كهمجاهدين ناراضي، از من پرسيده بودند 
اً به اين دليل كه دقيق. نيستم ملّيديگر عضو شوراي مقاومت «دهم، و من در پاسخ گفته بودم كه نمي

ماجراي اين پرسش و پاسخ، در . ».، در اين راستا كاري از دست من برنيامدمدر طول ساليان عضويت
 .شودهاي گسستگان از مجاهدين منعكس مييكي از سايت

هاي مبارزاتي خود را ـ كه زندگي مرا چه به عنوان نويسنده، و چه به اين شرح مختصر از سال
 روشن شود كهـ به اين خاطر نوشتم كه  انساني، در خود غرق كرده بودة اد جامععنوان يكي از افر
خطر اين سفر را  ،بازگشت به ايران در من قوت گرفت، و كوتاه سخن خيال بود كهدر چه شرايطي 

 .با وقوف كامل بر آن، به جان خريدم
با  تدت، ولي برگشتنرفتنت با خو«، »اي؟ديوانه شدهمگر «، »اي؟عقلت را از دست داده مگر«
و اظهار ندامت خيز بروي ماليان زانو ر بهترين حال مجبور خواهي شد جلود«، ».است الكاتبينكرام
خيلي وقتي  .شنيدمايران، از اين و آن ميبه  سفر تصميم اعالم در واكنش به چهآن ها بود اين... ».كني

به هر قيمتي شده بايد «: گفتمر جواب ميشد، دمي صبر و طاقت از من سلبآوردند و شورش را در مي
  .».اگر قرار بر مردن باشد بگذار در وطن بميرم. آيدبروم؛ وگرنه جانم باال مي

، كرده بودم ايرانبه  امبه هنگام سفر غيرقانوني ،زهرادر گورستان بهشتكه  عهدي ازبيست سال 
 دوباره ـ يطي دردناك و مشكوكمادرم در شرادنبال مرگ به  ـ پنج سال بعد عهدي كه. گذشتمي
 9.يد شده بوددتج

  
  
  
  

 
 
 

                                                           
.امآورده به زبان فرانسوي »ره هاي خونايران، كنا«شرح اين ماجرا را در رماني به نام  ٩  
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  فصل اول
  2005قبل از عزيمت ـ زمستان  :پاريس
امترتيبات مقدماتي در دفتر وكيل فرانسوي: لپردة او  

  

براي اين . صدمين سالگرد تولد پدرم است. برومبه ايران  2006سال خانم وكيل، من بايد در  ـ
   .سفر نياز به كمك شما دارم

هاست يكديگر سال. نگردميمن  دريي چند لحظه ،قبل از پاسخ 10طبق معمول، خانم سوفي تنون
  .داشتماسالمي عليه خود، با او مشورت المللي جمهوريدر مورد حكم جلب بين. شناسيمرا مي

  خواهيد به ايران برويد؟واقعاً مي ـ
  . قطعي است مبله، تصميم ـ
ه بايد به عنوان توهين اسالمي و سران آن نوشتهبر ضد جمهوري چهفرض كنيم آن. بسيار خوب ـ

در شوراي ملّي مقاومت ايران چه بايد كرد؟ شما هنوز  تانتقي نشود؛ با پانزده سال فعاليمقامات عاليه تلّ
  . شما هم هنوز به قوت خود باقي استالمللي حكم جلب بينايد، و استعفاي خود را علني نكرده

صرف  كه دانممي. فرانسوي هم دارم تابعيتمن ! طر است كه به كمك شما نيازمندمبه همين خا ـ
   ...در امان بودن من نيستة داشتن آن به منزل

ايران، شما يك شهروند ايراني  در. شناسدنمي رسميتدوگانه را به  تابعيتخاصه آن كه ايران  ـ
براي دولت فرانسه . ي استخطر، واقعاً جد. رات دادگستري اسالمي خواهيد بودشمول مقرّمساده و 

بايد شما  11انگيز اينگريد بتانكورآييد، ولي سرنوشت غمشما يك فرانسوي تمام و كمال به شمار مي
 اين عقيده بر كنم تنها كسي نباشم كهمن با اين سفر مخالفم و فكر مي! آورده باشدرا سر عقل 

  . شما خاطرنشان كنم دانم كه خطرات آن را بهخود مية وظيف! است
  !خرمبهاي خطرش را هم هر چه باشد به جان مي. م استزمن ج معز ـ
هر چند او از اين سفر راضي نيست، ولي وجودش در كنارم براي تهية . كند و قانع نشده استگوش مي 

   .ة دلگرمي استيمقدمات سفر، الزم است؛ و مخصوصاً براي بعدها ـ اگر اوضاع، نامساعد شود ـ ما
  . گيردكمي آرام مي     
ام، دفتر وكالت را كه خودم هم كمي آرام تر از پيش شدهكنم، و در حالياز او سپاسگزاري مي      

  .كنممشغولي او را درك ميدل. و موقّر ، با احساس،مبرز ي استخانم تنون وكيل. گويمترك مي
  

سي  اسالمي است كهسفارت جمهوري ير ورودجلو د ،اولين مالقات ما خارج از دفتر وكالت او
وكيل، اين را . يابيمدر روز موعود، درهاي سفارت را بسته مي. امسال است پا به درون آن نگذاشته

خالي از هر گونه تأثر و . كنممن خود را چون حبابي خالي احساس مي. گيردبه فال نيك نمي
                                                           

 ١٠Sophie Thenon 
 ١١ Ingrid Betancourt 
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 و با چنين. ريزي شده استحياتي برنامه كه براي سفري هستميي وارهگويي انسان. منگراني و بي
   . ميگذارقرار ديگري مي. عذرخواهي كنم از وكيلم دانم چگونهالي نميوحا

  
  آقاي بشكن زن

  

بار، در، و اين. نل هستمخيابان فره 16ة شمار نيك هفته بعد، خيلي زودتر از موعد، جلو در آهني
قصد فراري  .زندسوز سرما صورت را تازيانه مي نيست، و در پيرامونيي كافه. ستكامالً گشوده ا

. ايموكيلم در سالن انتظار سفارت نشسته ده دقيقه بعد، من و .كنموار را در خود سركوب ميديوانه
به ويژه . گذردزمان به كندي بر من مي. حجابِ حاضر در آن مكان هستيمما دو نفر، تنها زنان بي

ة سرانجام، شمار. پايدا از پشت شيشه دارد مرا ميهنويسب رزابينم يكي از ميكه ميبه خاطر آن
وكيلم در جوارم است، و من پاسپورت سابق . پاسپورت، روشن مي شودة انتظار من، باالي گيش

دهمم و ريش تراشيده ارائه ميكشور شاهنشاهي را به جواني متبس. 
  .بايد پاسپورتم را تجديد كنم ـ

گويد كه تلفني همكار خود در آن گيشه را خبردار دهد و مين نشان ميجوان، گيشة ديگري را به م 
 در دارد، وهمكار مزبور كه ريشوست گوشي را برمي. يابمدر اين فاصله، باز فرصت نشستن مي. كندمي
يك ربع بعد، او  .شودم، تلفني به مكالمه مشغول ميمĤبانه به من دارد با جوان متبس نگاهي سرور كهيحال
مرا به نامم  به ناچارعاقبت  ...جنبمنمي كنم و از جابه وكيلم نگاهي مي. زندمن بشكني مي اشاره به با

زند و مرا با اعتنائي، پاسپورتم را ورق ميبا بي. كنمنگاه ميبه او  خيرهايستم و جلو گيشه مي. كندميصدا 
  : دهدمخاطب قرار مي» تو« ضمير

  ... كردي؟ وار ميكياين سي ساله كجا بودي؟ چ ـ
پاسپورت  مورد در توضيح به فقط .زنيدميحرف  با من طورنيستم كه اينحضرت عالي ة خالدختر ـ

  . من اكتفا كنيد و بس
  !با ايشون تشريف بيار. مطابق اين مدارك، شما هنوز در عقد آقاي كاوه هستي. دماآلن توضيح مي ـ
  ! يماسال است كه از هم طالق گرفته 25ولي ما  ـ
كار تا اين كار رو نكني، هيچ! ايشون برگردي كه طالقتون رسمي بشه يد باولي بازم با. باشه ـ

  .ديگه امكان نداره
  . زنمدست به فرم ها نمي. كندپرت ميكردني، روي پيشخوان گيشه چند فرم پر

  ؟ چه بايد كرداگر همسر سابقم را پيدا نكنم  ـ
اگه نتونين همسرتونو پيدا . اعتبارهصادر شده باشه در ايران بيدادگاه فرانسه  ازحكم طالقي كه  ـ

يه سال، دوسال، و . برهمي زمانكنين، بايد حكم طالق از يه دادگاه ايراني صادر بشه، كه اونم 
  . آميز داردتمسخري لبخند !دونهخدا مي! شايدم بيشتر

  در مورد تشريفات اداري چه كارهايي الزم است؟  ـ
ها باز هم به آن. كنداند اشاره ميشده ولوروي پيشخوان  ي كهاوراق د، و با چانه بهدهنميي جواب
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  : گويدو در گوشي به من مي كندميجور ووكيلم اوراق را جمع. زنمدست نمي
  . خانم، برويم ـ

» مهترج«ي، قوانين مربوطة ايران را برايش يتوانا در خيابان، در حد. شويماز سفارت خارج مي      
ثانياً بدون طالق، نام . كندمي تنفيذطالق اسالمي است كه طالق الئيك مرا  اين، اوالً. كنممي

كه شايد بتوانم به اينو نتيجه . واهد ماندباقي خچنان در شناسنامه و پاسپورت من همسر سابق من هم
به  شون اجازة همسرتواند بدچرا كه زن نمي. كشورم برگردم، ولي براي خروج، رضايت او الزم است

   !كند از كشور سفرخارج 
  !را پيدا كنم مخوب حاال ديگر بايد هر طور شده همسر سابق

  
  ليزهخيابان شانزه طالق به سبك ايراني، در

  

مكالمات تلفني من با روحاني . كنيمكنم، و به آخوند مجاز سفارت تلفن ميباالخره كاوه را پيدا مي
رود و كه به روي خود بياورد بر منبر ميآناو بي .گيردبه خود مي يي سوررئاليستيسفارتي جنبه
  . دهدخواهي، در باب يائسگي داد سخن ميضمن عذر

  ... چون، توجه داريد كه ـ
هيچ هم مايل نيستم به مسائل فني پزشكي قانوني براي صدور حكم طالق . خير، توجه ندارم

به مسائل مربوط به زاد و ولد  قالوهمه قيلزنم كه اين حدس مي. مي توجه داشته باشمسالا
سال است از هم جدا شده ايم مؤثر در مقام  و پنج اين كه من و همسر سابقم بيست! گرددميبر

 ؟...كند وداند كه امروزه به يمن علم، قرص هرمون، معجزه ميآيا اين آخوند محترم مي! نيست
همان بهتر كه . ان، سر و سرّي با هم داشته باشندو يا علم و شيط. شيطان باشد شايد هم كار، كار

  . موضوع صحبت را عوض كنيم
اش ناقال محضرخانه اما. در شهرستان اقامت دارد نه در پاريس. گذاريمبا مال قرار مالقات مي

  .كرده استليزه دائر خيابان شانزه 71ة واقع در شمار» ايرانة خان«را در كافه رستوران 
  : گويدمي به منتوران، كاوه جلو در ورودي رس

خواي مي... آريدر مي كني هيچي، فمينيست بازي هم زني سالم كه نميمال تلفن ميبه وقتي تو  ـ
سر ! كنهساده انتظار نداشته باش كه اون، كار ما رو  ديگه ؟ با اين كارهاتيا نهطالقت رسمي بشه 

  ...ه پونزده بار بيام و برمحوصله ندارم واسه يه كاغذپار .قرار بذار من حرف بزنم
هاي چاي و قند را روي ميز آبدارباشي، ليوان. ايمو حاال در محضر جناب مال، سر ميز او نشسته

 . گويد كه خانم مراجع ديگري هم اكنون از راه رسيدگذارد و در گوشي به آخوند ميمي
كه در حال پر شدن هاي اسالمي، و اين رستوران، محضر ازدواج و طالق و ساير كاغذبازي

آيد، مثل مدير ها برميطور كه از ظاهر و حجاب زنمشتريان، آن. آينداست، چه خوب به هم مي
اين رستوران كه حكم محضر جناب . نداكثراً عرب اجاره كرده است ـ سفارتـ كه آن را از  رستوران

، مردي است چهل و مال! مال را دارد از سرو مشروبات الكلي معذور است و شرف اسالم محفوظ
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دار و يي گوشهچهره .سياهي با كت و شلوار و پيراهن سياه بدون كراوات و ته ريش ،چند ساله
     ال پيچمانؤاو در حال زير و باال كردن مدارك شناسايي ما س. دارد گردجاچشماني ريز و تيز و هر

امان از  ؟شغلم چيست. ئي مرا ديده استآيا من نسبتي با مرحوم پرفسور هشترودي دارم؟ انگار جا. كندمي
داند كه من مطمئنم كه او مال به خوبي مي! عهنر كتمان حقيقت، اين شاه سنگ بناي تشياين ! تقيه دست

من هم » تروريستي«بلكه از سوابق ) اوراق شناساييم را زير چشم داردچرا كه ( شناسدمرا ميت نه تنها هوي
  ! با خبر است

  : دهدصداي من بلند شود، به جاي من پاسخ ميسر و ه مبادا كاوه از ترس آنك
و حتماً ايشان را در  .استنويسنده . بله، همسر سابق من، دختر مرحوم پرفسور هشترودي است ـ

  .ايدتلويزيون ديده
دانم كه او داند و من ميمال مي داند كهمينيز سابق من، اين دگر استاد تقيه،  همسر بديهي است

كه مال هم چرتش پاره به طوري. لگدباران كند زير ميز، دليل كافي براي اين كه پاي مرا... داندمي
  : گويدشود و دستپاچه ميمي
  ...حاال يادم آمد. اممن شما را در تلويزيون ديده. آه بله، درست است ـ

 مبراياز من مي پرسد كه آيا فكر خطراتي را كه ممكن است بازگشت به ايران بدون مقدمه و 
پدر  نسبت به) از قيود وصفيسيلي و (چون گذشته از احترامي كه جداً و عميقاً . امداشته باشد كرده

آيا خدمتي از دست او ساخته . خواهد باليي سر من بيايدمن قائل است، به عنوان يك هموطن نمي
ناً مدارك حقوقدان است و ضم. كندخيالم راحت باشد، چون او براي سفارت كار نمي... است؟

راستي چطور است آثار . هايي هم منتشر كرده استكتاب واش را از فرانسه گرفته است، تحصيلي
آدم : شودهاي من شوكه ميابداً اشتباه است كه فكر كنم از خواندن نوشته! خود را مبادله كنيم؟ خير
ز اين كه خودم را به دردسر خواهد قبل ادر پايان قرار مالقات، از من مي. شودكه از حقيقت شوكه نمي

او را به باد دالئلي كه بعداً براي مقامات سفارت نيز خواهم آورد، . بياندازم با افرادي مطلع مشاوره كنم
  .)دانم كه او اين دالئل را براي مقامات مربوطه بازگو خواهد كردمي. (گيرممي
م رفت، و در بزرگداشت سالروز من سر خاك پدر و مادرم خواه: بگذاريد خيالتان را راحت كنم ـ

اين ة جمل پدرم از ، كهچون بايد خدمتگزاران واقعي مردم را. تولد پدرم حضور خواهم داشت
  . ، گرامي بدارمخدمتگزاران است

طالق خويش ة آيا شما بر اراد«با دو فرمول فقهي و چند سؤال اجباري احمقانه ولي الزم، مثل 
الزحمه را در جوف حق. يابدت حنيف اسالمي نيز تحقق ميسنّ به عاقبت، جدائي ما» يقين داريد؟

ـ  كند؛ و محضربهاي ما را تسليم ميگرانة نامداريم و ايشان طالقپاكتي به ايشان تقديم مي
 .گوئيمكباب و زعفران، ترك ميي ليزه را، در بورستوران خيابان شانزه

  :گويدكند و ميهمسر سابق، رو به من مي
تو رو به قهوه حاضرم  السابق مايه دردسري، ولي براي جشن طالقمونفيهنوز هم كما تو گرچه ـ

  !چون ممكن است طالقنامه دود بشود و به هوا برود. الكلي نهة نوشاب. دعوت كنم
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  والس اداري: پردة دوم
  

نقيض  چيزي به جز اطالعات ضد و. گيرد و نگراني من نيزتعداد مراجعات من به كنسولگري فزوني مي 
اوراق و مدارك مرا در اختيار دارند، اما باز هم . شودها نصيبم نميو سؤاالت عجيب و غريب ميرزابنويس

دان بزرگ محسن هشترودي هستيد؟ در مورد پاسپورت شما؟ شما واقعاً دختر رياضي«: بردار نيستنددست
! ايد؟ عجبرا پر كرده... هاي شمارهمفر. خانم ما كه به شما گفتيم اول بايد شناسنامة جديدتان صادر شود

  ... »ايد؟ راستي، اين حقيقت دارد كه پدر شما با انيشتين مكاتبه داشت؟ها را نگرفتهفرم
تا كي؟ . استمدارك احوال شخصية من در انتظار دستور تهران . ها را بايد پر كرد و برگرداندفرم

صدا  كه مرا به نامبه جاي آنجعة من به سفارت به نظرم كارمندي كه در اولين مرا. فقط خدا داناست
است، هر بار  طورهمينآري . خنددبيند زير ريش ميهر بار كه مرا مي ،زدمن بشكن ميكند به طرف 
   .خنددو خوش مي كندمي مورانداز) روسريبيآن هم سر (نة خود سر اندر پا مĤبا با نگاه سرور

 كه كنداداري را پشت سر گذاشته بود به من توصيه ميدوستي كه چند سالي پيش همين تشريفات 
 .كنمفوراً به اين توصيه عمل مي. روندتر پيش ميصورت، حتماً كارها سريعدر آن. از تهران وكيلي بگيرم

ها بعد از سال. خوش آشفتگي استام از اين رهگذر دستچند ماهي است كه زندگي شخصي
صبر اطرافيانم را لبريز ة ست كه كاسايبازگشت، همان قطرهة امان، اين پروژسياسي بية مبارز

با  وكيل فرانسوي من. مخالف اين سفرند به ويژه آن كه تقريباً تمام دوستان و خويشانم. كرده است
كند كه هر چند كمي جسورانه است ولي جديد پيشنهاد ميراهكاري اكراه بيش از پيش، به من 

  :داردهايي در براحتماالً امتياز
 امنيت را از شما نهاين استراتژي . بايد از سفارت قرار مالقات گرفت و كاركنان ارشد را ديد ـ

در صورت وخامت اوضاع، ولي  دارد؛در بربراي من ضمانت بيشتري  سازد، و نهمند ميبيشتري بهره
 . ساختتر خواهد دخالت مرا آسان

» كارشناس مسائل تبعيديان«فارت كه گويا كنم كه با يكي از رايزنان سبه اين ترتيب قبول مي
  .است قرار مالقات بگذارم

  
  2006بهار ـ تابستان 

  مالقات با آقاي سفارتي
  

و با احتياط حرف  اردصدائي آرام د. آيدفراهم مي اودر فرصت نسبتاً كوتاهي، امكان تماس تلفني با 
ساعت . اي ماه مه هوايي است خوشهو .به كار مي بردعبارات مؤدبانه  با سخاوت فراوان،د و نزمي
. مانممي منشينم و منتظر وكيلروي نيمكتي مقابل سفارت مي. مي رسم )Iéna(ينا يئبه خيابان  45/9

در محل، يك ميهماني رسمي برپا . افتمبه ياد يكي از آخرين مراجعاتي كه به اين محل داشتم مي
پدرم را . ريس آمده بودند در مهماني حضور داشتمشده بود، و من به اتفاق پدر و مادرم كه سري به پا

چرا . را آورم، و نه نام اونه چهرة سفير را به خاطر مي. است قرار دادهانتقاد  موردمي بينم كه سفير را 
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  . بود مكه چشم و گوشم فقط به پدر
نفر در دو . شوددر باز نمي. زنيمزنگ مي. رسداز راه مي 10وكيلم خانم سوفي تنون، سر ساعت 

ريش  زده وحنا ي مو انگشتان دارد وانگشتري به چند ها، يكي از آن. پست نگهباني هستند
جنوب شهري مس مس  غليظة شود و با لهجبه آرامي نزديك مي. خورندبه همديگر نمي شسياه
حاجي جون، وا «: كشدميفرياد  در در ميكرفون زنگ و ناگهان. ».گرفتار شديمب تاال ص«: كندمي

  : گويدوكيلم در گوشي به من مي. دهدهمچنان به مقاومت خود ادامه مي ،و البته در. »!نميشه
  .ها هم با اين سفر مخالفنداين حتّيبينيد فريبا، ـ مي

سالن انتظار، در سمت . گشايدآيد و در را بر ما ميمردي كه بايد همان حاجي جون باشد مي
ي هازرق و برق، ميزهاي كوچك پاي هر مبل، پردههاي پر مبل. چپ ورودي واقع شده است

از ميان بزرگ . ايران» زرين«روحانيون و بزرگان عصر  تمثال ازكتاب، و يك سري ة ضخيم، قفس
 نوري را، اهللاي، و شيخ فضلاهللا علي خامنه، آيت)نادرة پديد( با لبخنداهللا خميني داران، آيتعمامه

اهللا اسماعيل آيت نم روحاني اخير با پدر بزرگ. دهممي تشخيص ،يي گرفته و عبوسبا چهره
مجالس ة و نمايند هان بودخوامشروطه پدر بزرگ، از. بود او ـ معاصرهشترودي ـ دشمن سرسخت 

ام بدون اهللا نوري چشم دوختهبه تمثال آيت. دين در امور دنيوي دخالت شديد مخالف و ل و دوم،او
يي را خواهم داشت كه پدر بزرگم را در ميان دن عكس كهنهاين كه بدانم به زودي شادي دي

دهدل نشان مينمايندگان مجلس او.  
مردي . كوفتي را در دست دارد كه هنگام عصبانيت بر زمين مييپدر بزرگ، همان عصا

دختر عمويم . تافترا برنميديني خاصه استبداد  ،ت و استبدادنيوءعدالتي و سكه بي پرهيزكار
رد كه بپيش پدربزرگ شكايت مي) نام داشتيعني مادرم كه سارا (وقتي ساسا «كرد كه تعريف مي

يعني . »الديناكراه فيال«: گفتكوفت و ميخوانند، او خشمگين عصا بر زمين ميپسرانش نماز نمي
 .ايمان او بر مدارا و گذشت استوار بود. در كار دين، اجبار نيست

ها را مردي كه در آشوب انقالب مشروطه، بابي. گيرمري برمياهللا نوچشم از تمثال شيخ فضل
اهللا كاشاني نيست؟ ديگر، آيت معممآن . دادپناه مي ه آن هاكه پدر بزرگم بكرد، در حاليمي تار و مار

در باز . يابمها به مصدق خيانت كرد؟ فرصت فكر كردن نمييعني همان كسي كه به دستور انگليسي
ي يي موزون و ته ريشنقش است و با چهره ريز. چهل و چند سالي دارد. رتي استآقاي سفا. شودمي

انتظار ما، . روي من، و در جوار وكيل من مي نشيندهروب .كندبا ما سالم و عليك مي. و منظم مرتب
 . نسبت به روال اداري و ديپلماتيك كوتاه بود

 ؟بر مي آيداز دست من خدمتي چه  ـ
كه او را  ،وكيلمة به توصي. تفاوتنگاهي مستقيم و بي شده دارد، و صدايي متين و كنترل

  . دهم كه غرض از حضور، قصد سفر به ايران استكنم، توضيح ميمعرفي مي
  :گويدمي
مسئله،  مشكلي هست؟. ايدبه كشور خودتان بياييد خوش آمدهايران كشور شماست و هر وقت  ـ

  : گيردميپي موضوع را  موكيل چيست؟
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ديگر اين  ران است، ولي فرقش با اتباعاية تبعناب آقاي رايزن حتماً اطالع دارند كه موكل من ج ـ
به عنوان وكيل او مي خواهم اطمينان حاصل كنم كه . فرانسوي هم هست تابعيتداراي  است كه

  . ش تأمين استامنيتكه 
ة مرد سفارتي شود، بر چهرترجمه من پر رنگ و تمسخرآميز مية رنگ، كه با اداملبخندي بي     
  : نشيندمي
كند كه براي سفر به به ذهنش هم خطور مي حتّيآيا اين سركار خانم فرانسوي، دوست شما،  ـ

  كشور خودش احتياج به وكيل داشته باشد؟
  : و اضافه مي كند

  خاطر چيست؟ اري و راز و رمز بهكاين همه پنهان. به ايشان بگوييد كه موكلشان را بيشتر معرفي كنند ـ
اعتنا به حركت و بيبي. مرد، آرامشي درخور تحسين دارد. شده امبازي  سايه نمايشمجذوب اين 

  . نمايدمي درنگبه سؤاالت، اندكي ي پاسخ هر و قبل از كند،نگاه ميمن درچشم وكيلم، 
  :گويدخانم سوفي تنون مي

مرد سفارتي، رو به من  .شناسيدا ميشما ممكن است موكل مرا نشناسيد، ولي حتماً پدر ايشان ر ـ
  :كندمي
   .فرموديدخانم، كيست كه پدر شما را نشناسد؟ اي كاش كمي از خودتان مي ـ

وكيلم كه ة توصي. امكنم كه از بازي خسته شدهحساس ميآيد، و ابه جوش مي كم خونمكم
بگيرند، گوش بايستند،  د،خواهند فيلم بگيرنمي. برمرا از ياد مي» تواني كمتر حرف بزنتا مي«

  . روماز كوره در مي. به جهنم. بايستند، صدا ضبط بكنند، بكنند
و بنابر اين، او مرا به خوبي  من زير بغل سفارت است،ة دهم كه پروندبه رايزن، توضيح مي

و ام، جا تمام كردهرا همين مكنم، و تحصيالتمن از زمان نوجواني در فرانسه زندگي مي. شناسدمي
ايشان كه ديپلمات هستند حتماً . امداند كه چرا از زمان انقالب تا به حال به ايران پا نگذاشتهاو مي

جا و چه در ايران از هاي آگاهي ايشان چه در اينسرويس. اندكردهمرا مطالعه ة قبل از قرار، پروند
  . همه چيز من خبر دارند
هايي حاكي از نگراني به من شده است و نگاه گويم، مضطربداند من چه ميسوفي تنون كه نمي

  . كندطور ايجاب مياما حفظ شرف، اين. زنمپروا حرف ميمتوجه هستم كه دارم زياد بي .اندازدمي
هاي روي ديوار اشاره به تمثال. (ين آقايان نيستايران ارث پدري ا: ، صريح بگويمآقاي محترم ـ

  ... ديگركس نه اين آقايان، و نه هيچ.) دارم
خصوصاً اين كه . بنابراين، اين حق ابتدايي من است كه به سرزمين آباء و اجدادي خودم بروم       

زيادي تحصيالت خود را  شما، آقا، تا حد. اندبه اين مملكت خدمات بسياري كرده آباء و اجداد من،
ورتان اگر دكتر است يا جمهرئيس. دانشگاه تهران بود گذارانبنيانمديون پدر من هستيد كه از 

از  و پدر و مادر من. گزاران واقعي اين مملكت استدس يا دكترمهندس، او هم مديون خدمتنهم
به ! دانمة خود ميها را وظيفبزرگداشت آن. اندي از ايرانيان را آموزش دادهيهااند، و نسلآن جمله

  ... خواهند مرا بگيرند، بگيرندمحاال اگر مي! هر قيمتي كه شده
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خود در ايران  امنيتخواهم كه به ايشان بگويد چرا من از بابت كنم و از او ميرو به سوفي مي
يي را در هايم كه خشم و عداوت عدهدهد كه عالوه بر مقاالت و كتابتوضيح مي موكيل. بيمناكم

  .اسالمي هم عليه من صادر شده است، يك قرار بازداشت از طرف جمهورياندپي داشته
  :كند كهديپلمات، تأكيد مي

نگاران را بخوانيد تا بدانيد كافيست مقاالت انتقادي بعضي از روزنامه. در ايران، آزادي بيان وجود دارد ـ
 ند،هاي قضائي با دستگاه دادگستري دارولي اگر موكل خانم درگيري. كه در ايران نوشتن جرم نيست

اما اين . است تأمين بيشتري ائيه از هر كشور ديگردر ايران استقالل قوه قض: آن مسألة ديگريست
  مگر نه؟. طور كه در فرانسه اعتبار دارد، در ايران هم معتبر استقرار بازداشت، همان

   آغاز ) كه من باشم(پنگ خانم تنون و جناب سفارتي، به كمك مترجم جاست كه بازي پينگاين
  : گويدديپلمات در جواب مي. شمردرا برمي فرمايشي هايوكيل، دالئل سياسي صدور چنين حكم. شودمي
شود لت بر آراء دادگاه رجحان داده ميدوة اگر چنين باشد، مواردي كه در خود فرانسه مصالح عالي ـ

تناقض ميان رفتار دولت فرانسه با آراء يك قاضي فرانسوي متخصص امور تروريسم : كم نيستند
  ت نيست؟ل اين واقعيجهاني هم دارد بهترين دلي شهرت كه

ة مجاهدين مسئول پروند» لويي بروگر«منظور ديپلمات، تناقض رفتار دولت فرانسه با نظرات 
است كه شدت عمل بيشتر دولت فرانسه در برابر اين  2003ژوئن  17هاي در جريان دستگيري

  .مطلوب نرسيدة هايش به نتيج، ولي توصيهكردرا توصيه مي »تروريستي« سازمان
را قانع  كند كه وكيل، موكل خوداز ربع ساعت جدال لفظي، آقاي سفارتي توصيه مي پس

  :دهدطور توضيح مياش را اينو توصيه !كه فكر سفر را از سر بدر كنند فرمايندب
يي داشته باشند، آيا بايد از رفتن به ايران هيچ واهمهخود من هم بگويم كه ايشان ن حتّياگر  ـ

  .، به من اعتماد خواهند كرد و حرفم را خواهند پذيرفت؟ البته كه نهايشان و خانم وكيل
مقاومت  ملّيشود كه قبل از آمدن من، يكي از اعضاي سابق شوراي و سرانجام هم مدعي مي

خواهد به جزم است و ميش گفته است كه عزماو هم مثل من مي. دن او آمده استايران به دي
چون به . وي بود توانسته است قانعش كند كه دست از سفر برداردولي ايشان به هر نح. ايران برود

ة نكند اين روشي غيرمستقيم براي اشاره به سابق .گمرگ دستگير خواهد شدة محض عبور از محوط
يي نداشته باشم؟ كرد به آن اشارهملّي مقاومت است كه وكيلم توصيه ميمبارزاتي من در شوراي 

  :گويديح ميبازي، آشكارا خسته شده است، با لحني صرشكخانم تنون كه از اين قايم با
من . گونه ارادة مستقلي در برابر دستورات تهران نداريددانم كه شما هيچجناب آقاي رايزن، من مي ـ 

ام كه بگويم دولت فرانسه در جريان درخواست موكل من هست، و فقط براي اين خدمت شما رسيده
  . نشيندگذارد و خاموش نميي سر ايشان بيايد دست روي دست نميئاگر در جريان اين سفر بال

كند كه در ايران، من هم مثل ساير اتباع ايران محكم، به ما يادآوري مي امااو با لحني مؤدب 
و معناي حرف خانم وكيل را هم ملتفت . اسالمي خواهم بود و بسفقط مشمول قوانين جمهوري

گويد كه موكلش آدم سرشناسي است و اگر اتفاقي برايش بيافتد خواهد به او بشده است كه مي
 يك رايزن، موضوع را به خوبي درك كرده است و به عنوان .كار نخواهند نشستدوستانش بي
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 قدرخودش به . آيدندارند خوشش نميجز اتالف وقت حاصلي به  كه ورود به امورياز ديپلمات، 
   :كند كهگيري مينتيجه دوباره بر اين،بنا. كافي گرفتاري دارد

به همين جهت . خواهد شما دچار دردسر شويدخانم، قبل از هر چيز به عنوان يك هموطن، دلم نمي ـ
تي هاي امنيقوة قضائيه يا سرويس با چون اگر. كنم از خير اين سفر بگذريداست كه به شما توصيه مي

   .به داد شما برسدتواند نمياحدي  درگيري داشته باشيد
  . يميگوما چه مي ببيندمنتظر است . است واضح و آشكارهمه چيز  ، ديگرخوب

شاه لكطور كه مهمان. لك اين آقايان نيستكنم كه اين مملكت، متكرار مي بازآقاي محترم،  ـ
  ام؟را نداده سوابق خودممگر تا حاال تاوان . گردممن به كشورم برمي. هم نبود

نماد  حكميرانيان اكند و اين كه ايشان براي و ياد از پدرم مي زندي ميآقاي سفارتي لبخند 
 در صدد تر از اين كه دخترشانطبيعيامري  چه. استافتخار هر ايراني ماية  تي كهشخصي. دارند
 دوستانهنوعتوان گفت مي حتّيدر هر صورت چون منظور از اين سفر، امري ! يادشان باشد داشتگرامي
او بود  كند كه چند سال پيش خودو اضافه مي. آيدكاري از دستش برميه چ د كهاو خواهد دي ،است
ضمناً آقاي  ويي را فراهم آورد، توده سرشناسة علوي نويسندبزرگآقاي  ترتيب سفركه 

 .علوي پذيرائي كردخاتمي هم شخصاً از بزرگمحمد
مادرم نه دعوتنامة رسمي  پدر و خاكسر  بر براي رفتن .پيشنهاد، مشخص است و جواب من معلوم

گويد كه سفارت، آقاي سفارتي به من مي .هايي خواهم بوداست، و نه من پذيراي چنين دعوتنامه الزم
البته اگر وكيلم همراه . توانم به سفارت بيايم و با او ديدار كنممي بخواهمهر وقت هم  و خانة خودم است

كنم كه سي سال پيش، پدرم خطاب به يادآوري مي! تچون نيازي به وجود او نيس! من نباشد بهتر است
پاريس مفتخر  خودشان درخانة  بهفرمائي ايشان گفت سفارت از تشريفميسفير وقت ايران كه به او 

  . ».نخواهد بودسفارت هرگز خانة من  ،اندتا وقتي دانشجويانم زير شكنجه«پاسخ داد  ،است
به او . ع نسبت به زمان شاه خيلي فرق كرده استگويد كه اوضامي بزند چشم بر هم آنكهبي

بهترين  سفارت، آخرة طبق فراز گويد كه ازسراپا لبخند مي .»اين هم خود دليلي ديگر«: گويممي
  .آيدجا خوششان ميخيلي از اين هم، و دوستان خارجي دارند چشم انداز پاريس را

  
  مذاكره در يك كافة پاريسي

  

و در كافه اكنم قبل از سعي مي. كنممالقات مي هاي پاريسدر يكي از كافهآقاي سفارتي، با دو بار 
هميشه  !است؟ شايد انهبچگ. خودم بدهم خودم راحاضر باشم تا بتوانم قبل از رسيدن او، پول ميز 

 وخواهد از زندگي مبارزاتي گذشتة من بيشتر بداند، مي. رسددرست سر ساعت و دقيقة مقرّر، از راه مي
بر اساس اطالعات مندرج در يك . است مورداحتراز از دردسرهاي بي به خاطر اين فقط يدگومي

  ام؟ چرا استعفاي خود را علني نكرده. سامانة اينترنتي، من ديگر عضو شوراي مقاومت ملّي نيستم
  : كنمداند، باز برايش تكرار ميچه را ميآن
  . رزي نويسندهنه مبا. يي هستم مبارزاز اين پس من نويسنده ـ
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هر اقدام  خطري كند كه بايد پذيراتبادر ميمژان پل سارتر، فوراً اين فكر را به ذهنم  كالماين 
 نيز در عين حال براي آنشوم، مياگر من خطر بازگشت به ايران را پذيرا . يي بودمبارزه هر و

   .كنمارزيابي  ينم و خودخود بب همه چيز را از نو، يي دوري بجويم، وكليشهة هر ايد از هست كه
 .كنمي از او مييهاو به نوبة خود پرسش گذارم،ميان نمي با او در يش راتأمالت خو البته كه اين

او هم . نداههايي كه يكي پس از ديگري بر سر كار آمدهاي انقالب، و سياست حكومتآمدپيباب  در
تجربگي مصادر فعلي ران قوة قضائيه، و بيمثالً آشكارا بعضي از س. پاسخ دهد صراحت كه با برآنست

  . دهدقرار ميانتقاد مورد  را امور
خواهد مي يابدست آرد؟ ي قصد دارد دل. ي نيمه محرمانة او را چگونه تلقي كنميدانم اين رازگونمي
 12».آيد آدمي براي ياري آدمي به جهان مي«گويم كه ؟ سرانجام به او ميبنماياندرا  خويشرأي  استقالل

هم به  را وجدان او و شناسمرا نمي اين مرد من. ي فقط براي آزار آدمي سر كار آمده استيولي اين رژيم گو
با اين همه مايلم بدانم . اسالمي همانست كه بودجمهوري نسبت بهمن داوري ولي  .كنمواگذار ميخودش 

كه  هم تا حاال و نيست اينطورگويد يم تكاپو افتاده است؟دوستي است كه براي من به كه آيا او از سر نوع
  . او داليل كار خود را خواهد گفت شد آنوقتكاري نكرده است، اما اگر مشكل حل 

قابل  براي حل مسأله در پيش گرفته است،مرد سفارتي  كه هاي نفوذناپذيريبه هر حال، شيوه
     بر دو پاية شناسيشانوظيفه كه اصول استهاي كنسولگري بنويس هاي ميرزاتر از راه حلدرك

پاريس، همچنان در  خودمو  تهران،در  موكيل ايراني باري، .استوارست» ييبه من چه گرا«و » يخيالبي«
 اين سفر. چشم به راه شناسنامة جديد خود هستم هنوزو من  ه استتابستان هم به سر آمد .يمتالش در

  .تي شده استبراي من امري حيثيانجام پذيرد،  2006حتماً بايد قبل از پايان سال كه 
  

  دادبه آفتاب سالمي دوباره خواهم 
  

  آفتاب سالمي دوباره خواهم داد به
  من جاري بود به جويبار كه در
  هاي طويلم بودندبه ابرها كه فكر

  من هاي باغ كه بابه رشد دردناك سپيدار
  كردندگذر مي هاي خشكاز فصل
  هاي كالغانبه دسته

  شبانه را  هايكه عطر مزرعه
  آوردندبراي من به هديه مي

  كردبه مادرم كه در آيينه زندگي مي
  ...و شكل پيري من بود

 فروغ فرخزاد 

                                                           
 ١٢ Rafael Alberti 
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آن هم پيش از پايان سال . به ايران، سالمي دوباره خواهم گفت. رومروم، ميروم، ميآري، مي
  ! هر چه بادا باد. 2006

  
  »بندممي ايفلبرج به اگر الزم شود ترا «
  

كساني است كه  آناين دوست، يكي از . كنمهايم را پاك مياشك. امافتاده خنده گفته بهز اين ا
 .حق داردعمويت «: گويدبردار نيست و ميدست. امايران را با او در ميان گذاشتهبه خود  قصد رفتن

نين كاري چ دست به گذاردباشد نمي ترا دوست داشتههر آدم عاقلي كه . اين سفر، ديوانگي است
 .»...كنمبرج ايفل طناب پيچ مي بهخورم كه اگر الزم شود ترا قسم مي.. .بزني

 ي،من، در طول سال هاي دراز مبارزات» خوانده عمو«ي من يا بهتر است بگويم »عمو«
مقاومت  ملّيشوراي  به آغازتراز اول كه از همان  استروشنفكري . راهنماي سياسي من بود

تحت تأثير او انجام  نيزكال يراد انمبارز اين به صفوف زيادي پيوستن من داست، و تا ح پيوسته
  . باز به خاطر او بود كه چند بار از استعفاي خود از شورا صرف نظر كردمكه همچنان. پذيرفته است

به محض فراغت از صرف ناهار، كارت . كرده بود مبه ناهار دعوت طبق معمول هميشگي،
تاريخ روي كارت مرا مي بيني؟ امروز روز تولد «. خود را روي ميز گذاشت سياسيگي اقامت پناهند

   ي؟دل پيرمردي چون مرا خوش كني تولّدي كادوبا دوست داري . من است
  ! »عموجان«هر چه دلت بخواهد ـ
  . قسم ياد كن كه از خير اين سفر بگذري. ازت خواهش مي كنمـ 

كوشش ميزنان، ؟ ترفندآن را بشكنمسر اجبار از كنم، ولي م سوگندي ياد ستنواتچگونه مي
 هر چه خواستم. قول شرف مي خواستاو : امكان طفره رفتن نبودولي  كنم، خاطرشكردم آسوده 

و تشريفات اداري، به هرحال اين سفر، با توجه به كندي «: كهپريدن از اين شاخ به آن شاخ  با
اجرا را به نوعي حل و فصل كنم، به خرجش ، م»در دستور روز نيست فعالً ايران،هاي كاغذبازي

  .توانستم بكنمتنها كاري بود كه مي اينولي  .رفتكه نمي فترنمي
در . بالئي به سرم بيايد امن است كه مبادة كردم كه نگراني او تنها از ناحيدر آن زمان فكر مي
 نزهتپاسدار  انهم ،»عموجان« !اي دل غافل پي بردم كه و درد ـ بازگشتم از ايران ـ دريغ

 در پيشگاه شورا،هراسش باري، همه از آنست كه مبادا روزي  قي من،اخال نزهت الجرمعقيدتي، و 
مگر نه اين! عموجان كجا و ما كجا بوديم در اين بحر تفكر! حكم ارتداد من شود صدورمجبور به 

خط قرمزي  زيرا از !البته ؟ت من محرز خواهد بودبر خاك ايران، محكومي نهادنكه به محض قدم 
اعضاي  حتّي واعضا و هواداران ـ ة هم ،مقاومت ملّيكه رهبران مجاهدين و شوراي  رفتمفراتر مي
مجازات  ،در منطق ايشانگويي . اند، و گذار از آن جايز نيستبرحذر داشتهآن ـ از  سابق را
ر خاك پاي ب رواين ازو . چه در آن استآنو هر  با مجازات ايران استاسالمي مرادف جمهوري

 .نهاد دنباي ايران
ة ناخواه از جمع فعاالن و مبارزان مورد عالقهمان به كه خواه ،نان كه دست به قلم دارندآ«
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م، اهكه در يكي از دفترهاي يادداشت سفر، به آن برخورد ،دانم اين گفتهنمي. ».كناره جويند ،خويش
   !ولي چه خوب گوياي روز و حال من است. از كيست

صادر كرده  منخيانت  بر حكم» عموجان«گشتن، برو ناهار  رفتن،دو ناهار، ناهار ة در فاصل
  ...بود

 بنده برج ايفل ببر باالي مرا  هدخواكه مي بپردازمآن دوستي ة تهديد مهربانان به بايد عالًف
نشدم و از  »عموجان«گويم كه هر چه كردم موفق به تسكين خاطر تلفني، با گريه به او مي. بكشد

  گفتم؟ بهتر نبود اصالً به او دروغ مي. امدل آزرده سخت اين بابت
ي كه از فشارهاي !و بس برج ايفل است نتنها راه چاره هما... دروغ گفتن ناوارد هستي در تو ،نه ـ

. شودنمي كاسته ابداً آيد،بر من وارد مي ن، چه خويش و چه دوست، تا روز عزيمتاز سوي اطرافيا
 ».نخير، نبايد بروي« .نيستبا موضوع، يكسان ) به جز يك تن( مردان و زنانهمه برخورد اينبا 

آقاي  حتّيباشد ـ كه هست، و ي خطر در اين سفراگر . و برگشت ناپذير استنظر مردان، قطعي 
 وانگهي با پاي خود به كام اژدها. نيست صالح البته كه اين سفر،سفارتي نيز بر اين عقيده است ـ 

   .است نشان بالهترفتن 
حرف دل من  به گوش درعين حال،دانند، مي مرفتناز  هتررا ب هر چند نرفتنم ،ها برعكسزن
 البدسرم نخواهد آمد، ري بئهيچ بال برآنم كه خود راگ. يشتنحرف دل خو ناچار گوش بهو  دارند،
  : مي گويدزباني به  اين را هر كس !است طورهمين

هاي ورطه« خود،ة گفتبه كه در طب سوزني،  من صو پزشك متخص ينمارگريت، دوست نازن
ايجاد پيوند با  من درنياز  گويدشناسد، ميمرا نيك مي» انرژي حياتيهاي سرچشمهضمير و 

هاي دروني هر كس ييكه به ره گشا ،آني تابناك، خواهر قلبي من. برايش قابل فهم است، منياكان
ام كه بين پاريس و مهين، دخترخاله. فر به خير و خوبي خواهد گذشتگويد كه اين سباور دارد، مي

: آيدگشايد، و جواب، خوب ميكند و سخت به فال حافظ معتقد است، ديوان را ميتهران زندگي مي
  ».جا نيستممن آن در تهران فقط حيف كه در مدت اقامتت. حافظ هوايت را دارد«

 ».اند گويي افتادههذيان به كه همه  بانواناين ! چه خبر است« :آيدبرميدوستم اُندين، آه از نهاد 
اين سفر بشنود، و آتش خشمش ي از خواهد حرفنمي الوجوهوجه منبه هيچكه  ستتنها زني ا او

برم، جا پناه ميبه آن: او ستاد عملياتي من شده استة دست بر قضا، خان  .گرايدبه سردي نمي هيچ
در اين  .گذرانماش ميدر خانه شب را ود به كنسولگري ايران برومبايد صبح ز كه وقت هر و

رود سر به سرم دهد و چون به خرج من نميمي مو اندرزكند ميهاي دراز، از من پذيرائي شامگاه
  . خنددگذارد و تلخ ميمي

 در. و برج ايفل را خوب تماشا كن نوش جان فرموده هم هات روآخرين راويولياين  !هللايا«
 از جات بلند شي،الزم نكرده ! آدم يكدنده... خبري نيست، خانوم جان ظرااوين، از اين منهلفدوني 

 »!زندان اوين نگه دارة واس انرژي خودت رو
قدر بيزار است ي همان»موجودات سفارت«از . داردت به سياست ايران حساسيرباز دياز اُندين، 

نكنه يه ... ببينم مشون رو هم نميتونمجاهدينت، سايهن اوتو هم با «. سابق من »همرزمان«كه از 
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 .اين را چند سال پيش به من گفته بود »!ها رو توجيه كنياين خودسوزي تو هم وقت
عضاي فلج بودن ا م، يا بهتر بگويلَخت بودن! هزار و سه دوهاي تابستان آه، آن خودسوزي

 است زجرآور دازههمان انبه براي من  مقام،در اين  مقاومت ايران و اطرافيان مجاهدين ملّيشوراي 
مجاهدين زنده در آتش  حتّي(مجاهدين  در ستيز بامطبوعات فرانسه  انبوهي از تكه حمال
خود امان و طاقت از من بريده هاي زخم زبانبا  ،اُندين هم مثل ساير دوستان آن زمان). سوخته

ا محكوم نكنم؟ وقتي اُندين خيلي شورش چنان خاموش بمانم و آن ها رتوانستم همچطور مي .بود
-ميت فرانسه خطرناكند؟ براي امني واقعاً كني مجاهدينفكر مي« :گفتمرا در مي آورد، به او مي

 فرانسهدر  ما راكراسي ودم كه واقعاًباشي به فكر خطري  پس سعي كن بيشتر خوب !گويي نه
 ».كندتهديد مي

چه حضور داشت، در آن اُندين هم ي برپا شده بود و ي پاريسرستوران ركه د شام مجلس يك در
 همگوي سبقت از  ،وقاحت و خباثتكه پنداشتي . ها شنيديمخودسوزي يي كه ازناشنيده اتيئجز
از ي و وكالي دادگستري مطلعماجرا، از  ي با اطالعات موثق و وسيع خودنگارانروزنامه. ربايندمي

با  محترم،گفتگوي حضار . بود 2003ژوئن  17كمي بعد از . حضور به هم رسانده بودندپرونده نيز 
شودمي گفتهكه  هاناگفتهت تمام گل انداخته است؛ و از اين رهگذر چه بسا صراحت و شفافي. 

هاي اطالعاتي دستگاه با پيشاپيشمجاهدين،  اضداد و اعضاي سابقآيا خبر داشتيم كه راستي 
مطلع كرده بودند كه با دستگيري مريم رجوي، خودسوزي ها را فرانسه تماس گرفته بودند و آن

  .اعضا و هواداران مجاهدين حتمي است
افتادن قبيني اتفاخواستند ببينند كه آيا پيشميد كه دستگاه هاي اطالعاتي فرانسه يخواهيد بگومي ـ
   ؟آيددرست در ميها خودسوزي آن

  :دهدميمهابا پاسخ نگاران، بييكي از روزنامه
را به حال خود مريم رجوي  نه تنهابه همين دليل، ... انتظار آن را داشتنديم دقيقاً يبگو كهآنبهتر  ـ

سناريويي  طبق تر، وهر چه پر آب و تابآرايي صحنه با رادستگيري او ، ، برعكسنگذاشتند، بلكه
  !دت تنظيم كرده بودند، انجام دادند تا مجاهدين را ديوانه كنندقبه پيشاپيش،  كه

مجاهدين، و اهريمني جلوه دادن قلمداد كردن  عمليات، همانا مجرم مقصود از آن كهاين نتيجه
 اما. كنندميآزاد  ها راكه آن گذردديري نمي .ها در جامعه بودها و ايجاد نفرت نسبت به آنآن

كه  ظر دور داشتنبايد از ن را اين نكته !به چه قيمتي. رسيدند داشتند،طراحان عمليات به هدفي كه 
 مردممجاهدين، افكار عمومي شان نسبت به ديرينهدشمني  باهاي ارتباط جمعي فرانسه، رسانه
افكار عمومي، از اين همه  يعي است كهو البته طب. ساخته بودندكامالً آماده  را در اين راستا كشور

 شتباهدر اين ميانه، ا اما ابراز انزجار كنند؛» مشتي مجاهد افراطي« براندازخودو  خشونت ويرانگر
 .دورب هاياد ازسرويس هاي مخفي فرانسه نبايد  مرگ آور

  . پذيردشام با گفتگوي آقايان وكال پايان مي
  : وكيل اولي

   .زني است دوست داشتنيمريم رجوي براي من عليرغم اين مسائل،  ـ
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  : وكيل دومي
يي كه براي وكال همراه شما به مهماني نتوانستمكه بسيار زيبائي است؛ و چه حيف شد  زنبله،  ـ

  ... بهره ماندماز هداياي پر زرق و برق او فقط من بي! ترتيب داده بود بيايم
مادر «فكر از  نهدارم، ورهايي  زنده سوخته شده، از فكر قربانيان زنده نه در اين ميانه، من

 در پي يماري قلبي است، وبو دچار  دوستش دارم خويش مادر چونكه يي زن سالخورده ،»كوشالي
يز چهيچ . نشين شده استو ضرب و شتم او عليل و خانه 2003ژوئن  17حملة مأمورين امنيتي در 

 خواهددلم مي. در من هضم كند ،ديدم و شنيدم شام در اين مجلسرا چه نآسنگيني  و ثقلتواند نمي
مرا به باد  اين پيش ازاو . تنها هستيمشام، تمام شده است و من و اُندين  .همه چيز را استفراغ كنم

  :گرفته بود كه و زخم زبان سرزنش
كه اين مسئوليت، گردنگير تو هم اي هكني؟ هيچ فكر كردآخر چرا استعفاي خود را علني نمي ـ

  . شودنيمه كاره نمي ي كهسياس تفعالي. معنيبي استهست؟ موضع تو موضعي 
 .و بس است همبارز من تفعالي. مكنسياسي مي فعاليتكردم فكر نمي ـ
 برج ايفل اشپنجرهدر اتاق پذيرايي زيباي او كه از . هاي قبل از عزيمت استيكي از آخرين شب ـ

آن  شاماُندين . شام مشغولمبه صرف انگار دم دست آدم است،  شود كهچنان به وضوح ديده مي
  . آوردشب را به يادم مي

. خورمات را مي»مبارزه«هاي ت در دهن اژدها بروي، حسرت همان سالخواهي با پاي خودحاال كه مي ـ
   .دهدبا انگشت، برج ايفل را نشان مي و !حيف كه دوست عزيزت نتوانست ترا به اين ماسماسك ببندد

  : گويمدكلمه وار ميبا لحني 
  . كشميي در كام فرو مينان جذبهوانگيز خطر را چنسيم دل ـ
  !، اونا خيلي اينجور چيزها رو دوست دارننباناي اوين نگهداروه زندرو واس تها»هايكو« ـ

. ها در من جاودانه استآن شب دياتا چه حد دانستي كاش مي! شگفت و دوست داشتنياي اُندين 
  ...امروز و فردا

 
  2006پائيز ـ زمستان 

  

د ماه، آقاي سفارتي من به اوج خود رسيده است، باالخره در اواسط مرداة كه شور و دلشوردر حالي
يك  .رسيدگي كرده استمن » مورد«تازه از تهران برگشته است و شخصاً به . كندبه من تلفن مي

اداي دين يك . بر سر تربت پدر و مادرم برومبتوانم  تاجواز سفر كوتاه مدت برايم صادر شده است 
براي سفر من توجيهي است تا  معرفي شده »دوستانهنوع موضوعي« پدر و مادرش،در حق  فرزند
ولي برايم سخت است باور . بسيار خوب. دارد »دوستانهنوع«واژة آقاي سفارتي، عالقة خاصي به . باشد

كند و برايم او خيالم را تخت مي. بوده باشدنداشته دوستي نوع جزيي به انگيزه اقعاًو كنم كه كوشش او
بر  انديشد، واسالمي مييز به منافع جمهوريدهد كه به عنوان يك ديپلمات، قبل از هر چتوضيح مي

قدر مستقر و جا افتاده هست كه حضور يك مخالف را ـ آن هم كه اين جمهوري آن استعقيده  اين
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 شورابراي مدتي كوتاه ـ بتواند تحمل كند، و برايش هيچ اشكالي نداشته باشد كه يك عضو سابق 
آيا براي جمهوري اسالمي، اين خود نوعي تبليغ  .و از آن خارج شود شده وارد كشور و آسوده راحت

و با چشم خود،  تشريف بياورند: !ديگر نور علي نور كه اين مخالف، نويسنده هم باشداگرنيست؟ 
در . دنبازگو كن فارغ از حب و بغض،البته  ،را» حقيقت«و  مالحظه بفرمايندها را در محل »واقعيت«

 و آشكار همه چيز روشن .».گرديدازبرويد و ببينيد و ب«ست از آقاي سفارتي عبارتة يك كالم، برنام
  . است؛ و چه خوب كه او بدون ابهام حرف خود را مي زند

كه خاصه آن. كنداو اما اين خبر را با قيد احتياط تلقي مي. دهماطالع مي خبر خوش را به وكيلم
. چندان نظر خوشي در اين زمينه ندارند افرادي از وزارت امورخارجة فرانسه كه با او در ارتباط هستند

يي، رو به خرابي گذاشته است، و شايد در اين رهگذر چون روابط ايران و فرانسه به خاطر پروندة هسته
در پايان مالقات من با خانم سوفي تنون، سؤال ديگري ذهن او  !كاسه كوزه يي بر سر من خرد شود

  م از اين سفر كه وقت آن نزديك شده خبر دارد؟ پرسد كه آيا همسرمي: را مشغول داشته است
  ! نه دقيقاً اماكم و بيش بله،  ـ
  . ولي خانم، ايشان بايد حتماً اطالع داشته باشند ـ
براي او  يدبياخواهم كه اگر مشكلي پيش نمي. ، دور نگاه دارماين مسائل ازدهم او را ترجيح مي ـ
  ... درد سر شودة ماي
اگر موقعيت ايجاب كند من احتياج به مساعدت او ! دانيدخودتان هم خوب مي. اين كه بدتر است ـ
   .مدار

هاي چند ماهه، فشارها و تنش كنمو خداحافظي مي. دهم كه به اين موضوع فكر كنمقول مي
و . حالت تهوع دارم. كنممي اسحساشقيقه هايم را  ضربان. كندبر دوشم سنگيني مي بارهيك

  . بيمارستان مي برندمرا به  و امداد سر مي رسندمأمورين  .شومقش زمين ميناگهان وسط كوچه ن
ممكن است از نظر  عوارضاين . عادي فشار خونغير پائين بودن، مفرط ضعفخستگي شديد، 

مرا از  ورسد مي لوران از راه .مي كنم شسرسري گو... دنسالمتي عواقب بدي برايم داشته باش
فكر دائم ايران، پريشاني ايران، بدبختي ايران، و اميد به نجات ايران كه . بردبيمارستان به خانه مي

  . شود، مدتي است كه او را كالفه كرده استخارج نمي ماز ضمير
  پويم؟ چنين مي است كه محال خيالبه دنبال كدامين 

  

  در اندرون من خسته دل ندانم كيست
  غوغاست در كه من خموشم و او در فغان و

  

وكيل  .نوردمزمان و زمين را در مي. خبري نيست امرسد، و هنوز از شناسنامهه فرا ميمرداد ما
 تسدكنم و كنم، تهديدش مي كنم، تمنا مياز او خواهش مي. دهمايرانيم را تحت فشار قرار مي

نگ اوايل آبان ماه، وكيل ايرانيم از تهران ز. و باز روز از نو روزي از نو طلبم آخر از او پوزش مي
و امضاي  دستخطبه . خواهندحسن رفتار مي انتقاد از خود، و تعهدة ناماز من گويد  مي. زندمي

  ! خودم
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  :كشم روم و فرياد مي از كوره در مي
خواهند، اند، يا سر به سر شما؟ اگر ميسر به سر من گذاشته. نويسمخطي نميمن هيچ دست ـ

يد  نامهندامتدر گرفتن  ها كهآن. ز من امضا بگيرندهاي شناخته شده، در محل اروشتوانند با مي
يي، و نه يي، نه كلمهنه جمله نويسم،يي ميتي در خاك فرانسه هستم، نه نامهتا وق. طواليي دارند

   .بهتر است جان بدهدآدم، . اصالً و ابداً. حرفي از حروف الفبا حتّي
 ..ها هم تيز هستندو گوش. صدايتان رساست بدون فرياد هم. جوري پاي تلفن داد نكشيدخانم اين ـ
وظيفة من حفظ منافع ! من كه قانونگذار اين مملكت نيستم! نامه نباشد شناسنامه هم نيست تا

   .ولي ديگر توقع زيادي از من نداشته باشيد .به نحو احسن ستشما
صدايم از خشم . زنمگذارم، و به آقاي سفارتي تلفن ميگوشي را مي. كنماز او معذرت خواهي مي

  : گويممي تمام كنم؛ و با غيظاو هم مي با ماهداد و بيدادي را كه با وكيلم كرد همان .لرزدمي
  . نويسميك كلمه براي احدي نمي) آيده مكرراً بر زبانم ميكعبارتي (گردن مرا هم بزنيد  ـ

ز طريق قانوني وارد اگر نگذاريد ا«كنم كه سرانه تهديد ميآخر سر هم آقاي سفارتي را سبك
  . ».امطوري كه قبالً هم شده همان. شومكشورم بشوم از راه غير قانوني وارد مي

  : دهدطبق معمول هميشگي، خيلي آرام پاسخ مي
  . زنميك ساعت ديگر به شما تلفن مي. مجبور به نوشتن چيزي نيستيد ـ

ل يتحو آن را تواند برود ومن ميو وكيل  ه است،شناسنامة من در تهران حاضر شد. قولش قول است
 مالبته بايد با همسر سابق. خواهد شد به محض ارائة شناسنامه به كنسولگري، پاسپورتم صادر. بگيرد

توانيد وارد ايران وگرنه مي«. قيد شود مبه كنسولگري بروم كه طالق، در شناسنامه و پاسپورت جديد
  .دانستمانگار خودم نمي. ».ودخواهد بشويد، ولي براي خروج، موافقت او الزم 

 من طبق مقررات،ة ياحوال شخص كهنظر به اين. گيردماه، تشريفات اداري شتاب ميذراواسط آ
آقاي سفارتي  ،اندكه مدارك مربوطه هنوز به دست من نرسيدهاينو شده است، ول واقع تائيد مورد

كساني كه  دار نيست،برر من دستچون هنوز بخت بد از س اما. دهد دستور صدور پاسپورتم را مي
 ال.اچ.چون دي. اندازندمرا دستي به من برسانند، مرتباً سفر خود را به تعويق مية قرار بود شناسنام

ة زنم كه هر طوري شده شناسنامزمين و زمان را بر هم مي .كندتهران به فرانسه خوب كار نمي از
 .شكالت ديگرفعالً بروم سراغ حل م. كذائي را به من برسانند

  
  كندمي شرنگ به كامتان عشق را» انقالب«وقتي 

  

  ...خواستم پيشاپيش به تو بگويمنمي. مداركم حاضر است. فتني شدمر ـ
   !شوم كه بغضم نتركدساكت مي
به لب ها جانش ايرانيدمدمي مزاجي كه ديگر از اين  آمده مقّربه من  لورانكه  شودي ميسالپنج 

قرار فشار مرا تحت مجاهدين در فرانسه، ي هاها و خودسوزي دستگيريماجراي بعد از  .رسيده است
 الچرا در قب. علني سازم ،دالئل با ذكر موضعم را روشن كنم، و استعفاي خودم را بايد كه داده بود
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خواهند مي«مجاهديني كه همواره  هستم؟محذور اخالقي  مأخوذ به حيا، و دچارمجاهدين تا اين حد 
شود فقط از هاي جهان را هم نميترين خواستكه برحقحال آن. از موضع قدرت حل كنند مسائل را

  . ».موضع قدرت پيش برد
هايم را در دست دست. آورمچاي مي. اش روي صندلي راحتي نشسته استدر جاي هميشگي

  :گويدگيرد و بابغض و چشماني پر از اشك ميمي
توانم جلوي اشكم را نمي. زندوقفه حرف ميبي. ن سفر بگذركنم بيا و از خير اياز تو تمنا مي ـ

  .بگيرم
   .سعي كن كه مرا بفهمي. كنم مرا ببخشواهش ميخ. بايد بروم ـ
با صدائي . بگذار من هم با تو بيايمپس . مثل هميشه. فهممبا كمال تأسف براي خودم، تو را مي ـ

  . كنمقبول نمي داندكه ميكند در حاليلرزان خواهشش را تكرار مي
  . من يا تنها به اين سفر مي روم، يا اصالً نمي روم ـ

برعكس . مسائل دنيوي خود از جمله اسالمي كردن ازدواجمان برويمبعضي  بايد دنبال الحا
و برايم  بيايددهد كه اگر به زندان بيافتم خودش شخصاً به اوين قول ميلوران دوستم اُندين، 
  .پرتقال بياورد

  
  به سبك ايراني ازدواج

  

رستوران  .بار به اتفاق لوراناين. ليزهايران واقع در خيابان شانزهچلوكبابي و محضرخانة بازگشت به 
گويد دكوراسيون محضرخانة لوران مي .نشينيميي ميدر انتظار جناب مالي عاقد، در گوشه. خاليست

  . استفرانسه  1950هاي نام سالدهاي بما عيناً شبيه كافه
هايي پرده .رمقبي و نوري سبز رنگ. ها در نهايت كج سليقگيميز و صندلي :گويداست مير

خبري  نه از روسپيولي  .حالتهاي بيگارسن و. »چربيپر«موسيقي آمبيانس خيلي . بضخيم و مور
و به ا. اندفرما نشدهخيلي دير شده است، ولي مال هنوز تشريف !مشروبات الكلي اثري نه از ، وهست

  :دهدتوضيح مي .رسدتا ده دقيقة ديگر مي. كندعذرخواهي مي. زنمتلفن مي
زنگ  ناگهان كه. نداشتم همراه تلفنتان راشماره  چون. كردم زنگ بزنيدخدا مي ن خدااآلهمين  ـ

 الدعوه هستم چيزمستجاب تا اين حددانستم اگر مي! هستيدم شما ددي به صدا درآمد و امتلفن دستي
   !كردمي از خداوند متعال طلب ميترمهم
فقط قادر به چانه « : مي خوانمهش را نگا. كندنگاه ميمن  بهلوران، هاج و واج ! هخند زند زيرو مي

  . »!زدن با خداست
 كهآن خاصه. پيدا كردمزيارت شما را  افتخار كه دوباره وقتمخيلي خوش«تعارفاتي از قبيل  مال با

» افتخار خدمت«يي ديگر چون تا چند لحظه. كند، سر صحبت را باز مي»براي امر خير است اين بار
  : كوشد خيال لوران را آسوده كندمي ،براي انجام تشريفات نكاح اسالمي خواهد داشت

پشيزي  ما يكسره به سال زندگي مشترك 18انگار كه (داماد آقاي جناب...  نيستيي پيچيدهچيز  ـ
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  ؟ شوند مشرّفبه اسالم انند كه بايد دمي) ارزدنمي
  :دهدلوران جواب مي

  . البته ـ
   :كهافزايد ميمال فرشتيان باز 

كه لوران هم بايد تكرار اورادي  ايرادكند به و شروع مي. يي نيستپيچيده چندان آن هم كار البته ـ
 ،هللااالاز هر الاله پسمال فرشتيان . شودميعربي لوران مايه تحسين او ة از قضا لهج. كند

به همين سادگي، لوران به دين مبين اسالم مشرف  و .دكشت مييي دوغ هوراهللا جرعهمحمدرسول
  . گويدبه او مبارك باد مي. يي نبودبه راستي كه امر پيچيده! شودمي
   داشته باشند؟ همايراني  نامآيا مايلند يك  ـ
  :ايدزافمي و

  .البته اجباري نيست
  : گويدلوران مي

  ! لفضلاابو: دارم نامك خودم ي ـ
  : گويممي امكه چشم در چشم مال دوختهدر حالي

  مگر نه؟. اگر قرار بر نام است، چه بهتر كه نام، نام اسالمي باشد. اولياءنام يكي از  آن هم ـ
  ابوالفضل باشد؟  نامتانخواهيد مي مطمئن هستيد كهواقعاً  ـ

  : لوران، جدي مي گويد
  !نه بيشتر، نه كمتر. لابوالفض. مطمئنمبله  ـ

چيزي نمانده بپرسد . اندازد، ميدارم آميزيطنتشلبخندي  البد كه ،مال فرشيان نگاهي گذرا به من
  . ي استجدايم يا موضوع نام دستش انداخته

  :خواهد به او بگويمدلم مي
 يادگار. دارد دوستواقعاً كه لوران  ي استاين نام! ميدهچنين جسارتي به خود نمية اجاز! ابداً ـ

او، لوران ـ اين مرد فرنگي كه زبان مادري او را به اين  .ديگر زنده نيستنود ساله كه  ني استپيرز
پيرزن كه از تلفظ اسم كذائي . كردداشت، و به او مباهات ميار عزيز مييزند ـ را بسرواني حرف مي

- بديهي است كه من اين قصه. ضل ناميدو عاقبت، او را ابوالف. خواندمي» نوقال«او را  ،او عاجز بود
خندان م ميك چش. كنمنميفرشيان بازگو هجر است براي مالمهر و وفا و را كه يادگارهاي ها 

از حال و حضوري  ـ و سياهة حفرفردا ـ اين ة از انديش. هاياد گذشته با. گريانچشم ديگرم  است و
 شتهچنان سرگهم ،يان ميان هزل و جدمال فرشت چه بسا كهو  باري، .كه خود، عين غياب است

ليزه، جناب مال فرشتيان ، واقع در خيابان شانزه»ايرانخانة «خانة چلوكبابي محضردر  .مانده باشد
  .دارد، زن و شوهر بودن من و همسرم را رسماً اعالم مي»برانبله«پس از 

ردن هستند و دل از ـ دور و بر ما سخت مشغول خو شودميمشتريان رستوران ـ كه كم كم پر 
آورند، و روحشان هم خبردار نيست كه در مجلس ازدواج مذهبي دو المذهب شركت عزا در مي

ازدواج، ة عقدنامه و قبال .ستنيز ه» هاي سابقتروريست« دست بر قضا از ،دارند كه يكي از آن دو
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گويا  .شودفته ميپس گر دوباره بازلي شود، وپس از امضاء، تسليم لوران مي و مطابق مقررات،
 بر يي مطابق شرع مقدس حاكمقيد تبصره: اولي. جزئي را از ياد برده استة جناب مال ذكر دو نكت

ماده (» .تواند هر وقت بخواهد زن خود را طالق دهدمرد مي« :به شرح آتياسالمي ايران جمهوري
ها و بس مقاالت، كتاب بيچاره لوران از. البته زن چنين حقي ندارد). قانون مدني ايران 1133

  . داندميكرده است و به بحث نشسته است، اين همه را از بر ماشين نويسي گفتارهاي مرا 
   :دهدمال ادامه مي

  . بايد در عقدنامه تصريح شود ،چنين حقي باشدكه داراي  زن هم بخواهد چهچنان البته ـ
ذكر ميزان مهريه : و دومي. كنديد ميمال مراتب را در عقدنامه ق. خواهد كه تصريح شودبلي، مي

گويم كه اگر گريم، و با لحني طنزآميز ميخندم و ميپنهاني مي. كه بر اساس شرع انور، اجباري است
شرط،  !نمايدپرداخت ، »جانبهاين«ياورد بايد هزينة يك سفر دور دنيا را در وجه بشتر گير نتواند  لوران
  .شودازدواج، ثبت مية در ورق

  !ترين دانشمندان ايران در آمده استين پس لوران ـ ابوالفضل ـ به دامادي يكي از برجستهاز ا
  : رودمال باالي منبر مي

  ايشان به فرهنگ ايران شدند؟ ة فريبا خانم بودند كه موجب عالق اين راستي، ـ
  : دهمپاسخ مي

چنان بدهكار باشد هم وشش به حرف منكبدون آن كه . خيام دهري بودندحكيم عمر! قربان خير ـ
  : دهدداد سخن مي

در كاربرد صفات  ايشانبازي دست و دل(. عي، اصيل است و واقايران يي مردمنوازي افسانهمهمان ـ
  ! والفضل در دل همة ايرانيان جاخواهد داشتبمنبعد ا). !چنينبه هم تفضيلي و عالي نيز

داده است، و من در خيال، جماعتي از سر اج را و عبارات مرسوم ازدو طمأنينه، اوراد و مال با وجد
خواهم مي» !ما ايرانيان اي محبوب دل! اي ابوالفضل« :اندكه فرياد برداشته مي كنمجسم مهموطنان را 
 كهكاري (اينك به نمايندگي از سوي پدرم . پردازدخوشبختانه مال به مطلب ديگري مي. بزنم زير خنده

به  كند،آرزو  دلبند خود فرزندتوانست براي ور، مانند هر پدر ايراني ميچه را مرحوم پرفسآن!) ندارد
ام يا ستارة سينماي يك فيلم آيا دوباره دختري بيست ساله شده. بينمانگار خواب مي. گويدوالفضل ميبا

  :كند، آخرين دعاي خير را در حق ما مي»سفيدبختي«مال، با آرزوي  ؟»باليوودي«
  .وند ما را از شر يكنواختي، اين آفتي كه قاتل عشق است، محفوظ بداردانشاء اهللا كه خدا ـ

زندگي : ويدگخوانم كه پنداري با خود ميفكرش را مي. خنددابوالفضل ـ از ته دل ميـ لوران 
  !حاشا و كلّا آن وقت، يكنواختي؟ شرّ، وة مايچنين ي اينتمام وقت با زن

شده هايي بگو مگو آخرينو  نخستينيكي از  سبب ،»يكنواختي«روزگار، اين مفهوم ي از قضا
خواستم مي. بيست و دو ساله بودم و دل در گرو يك عكاس فرانسوي داشتم. ميان من و پدرم بود

و  حرصشدت  كه از ممادر. او به سير آفاق بروم باو  بكشماز تحصيل در دانشگاه سوربن دست 
شد، به ميان ها نميموالً وارد اين درگيريمانده بود سكته كند، پاي پدرم را كه مع كمجوش، 
  . شد سرسري گرفتولي ترك تحصيل مرا نمي. مندبهرهي حق هردختران او آزاد بودند و از  .كشيد
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گذارم بروي، و دعاي ، ميهم منافات دارند باعشق و تحصيل  كني كه به من ثابتاگر بتواني  ـ
  ! راهت خواهد بودة خير من بدرق

در  فقط توانزندگي را نمي! زندگي بدون تجربه چه معنا دارد ه استدالل كه بله،ب كنمشروع مي
كند، بهترين مكتب  يشخواهد جهان را از آن خوآيا سفر براي كسي كه مي! ها آموختكتاب

حرفش را . پاشددرنگ، به دست پدر، از هم فرو ميكشم، بيهر دليلي كه پيش مي ...نيست؟ و غيره
  : گيري كهنتيجه هم دست آخر و .كنم به دليل تراشيدنشروع مي قطع كرده و باز

 پدرمجا در اين .آدم استة كشندكني كه من از يكنواختي بيزارم؟ يكنواختي، درك نمي چرابابا،  ـ
  :دهدشكيبائي خود را از دست مي

  . بازددخترم، پدر پيرت در برابر چرنديات تو رنگ مي ـ
: نيست درپيهاي پيييكنواخت ازيي شين تن آدمي چيزي جز مجموعهاه مافزايد كو با لحني سرد مي

هم باز از  مدور جهان را بگرد و مبرو اگر. بوداگر چنين نبود، زندگي هم نمي و .خور و خواب و دفع ،دم زدن
و عقايد پيش ساخته  رد انديشيدن، تأمل، تحليل، و انسان از راه. داشت مي نخواهريزها گاين يكنواختي

  . هدوار» تنخويش«هاي يكنواختي قيداز موقتي يي متافيزيك و كوشد تا به گونهقالبي، مي
 در حالي كهو . حاال مي خواهي بروي، برو. اين چيزها را بياموزي هنوز خيلي مانده تو تا وقتي كه ـ

  :خيزدمي بر پيشاني مي نوازد از جا بر سبابه انگشت
بر  باشي، چه دست به گريبان امواج با بدر درياي كارائي چه. همه چيز اينجاست! جاستاين ـ

   .باشي نشسته دانشگاه سوربنهاي نيمكت
مال لبخند  اختيار به جناببي. نشستمدانشگاه سوربن هاي بر نيمكت سان بود كه بازنبدي باري،

. امنثار او كرده دقي باشد كه از سر صاولين لبخند ايم، اينديدهشايد از زماني كه همديگر را . زنممي
   مراسم تحويل پاكت محتوي  !امكند كه از خطبه او خيلي كيف بردهشايد فكر مي: كندذوق مي

لوران  !داندكسي چه مي! كنيم، تا ازدواج يا طالق آتيرسد و خداحافظي ميالزحمه به انجام ميحق
   :گويد گيرد و مي دستم را مي

ولي اول بايد يك رستوران حالل . كند، ترا به شام دعوت ميابوالفضل، مثل يك مسلمان واقعي ـ
   .آوردبازي در ميزند و براي دلخوش كردن من، مسخرهيك بند حرف مي در راه، .پيدا كني

خروارها مدرك  هاسال بيا و بزن؛فرياد  جنايات و مكافاتشاز ظلم و جور آخوند و  هاسالبيا و 
را در هم  خاورميانه سفر كن وآمريكا  و پااروبه  وش بگير و، بر دبشرة حقوق پامال شد بابدر 

بخشي از حقوق خودت را در صندوق انجمني كه براي پناهندگان ايراني تأسيس  هاسال بيا و؛ بنورد
پشت  حتّي به محض دريافت كارت پناهندگي خود بزنند به چاك و هاآن كه كن واريزاي دهكر

در حضور يك آخوند، آنهم آخوندي عاقبت براي اين كه  ،ن همهايو  ...سرشان را هم نگاه نكنند
ليزه، دوغ سر بكشيم و خيابان شانزه چلوكبابي بي روح و روانم و در آن يعمامه، بنشينبي قالبي و

  . اسالمي دهيم نكاح گوش به توضيح دقايق زبانشناختي فارسي و مراسم
  ! آزاريدة يما تانهمه. آزاريدة ماي ها فقطايراني شماة هم ـ

كه ناچار، تسليم سفر من شده است  ـ ابوالفضل ـ لوران. رسيمبه رستوران مي. زنم زير خندهمي
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  : كندسفارشات خود را تكرار مي
در آن  خودتولي مواظب باش . دانم كه چه آتشي در دل داريـ فريبا خانم، به قول آن مال، مي

  .زبانت را بگير آنوي جلرسيدي جا كه پس ترا به خدا آن! نسوزي آتش
  ! واهند من در ايران خفقان بگيرمخهمه مي
  : افزايدلوران مي

  . ـ بدان كه اگر بالئي سرت بيايد، آقاي سفارتي عاقبت به خير نخواهد شد
  هم بشوي؟ عيار تروريست تمام  دارياي خيالهشدعياري ـ حاال كه مسلمان تمام 

  .شومت هم ميجا طوريت بشود، تروريسـ اگر تو در آن
  

  2006 دسامبر
  براي هر قاضي، اين كتاب دليل ارتداد است

  

ولي . افتددسامبر عقب مي 19دسامبر به  14تاريخ حركت من از . يابدجنگ اعصاب ادامه مي
من به سفارت فراموش ة آخرين مراجع. رسدام سه روز قبل از اين تاريخ، به دستم ميشناسنامه

  :ناشدني است
كه طالق من و همسر سابقم را به ثبت رسانده است، مرا به يك سالن انتظار، راهنمايي  ميرزابنويسي

، »زن تبعيدي«ايشان يكي دو سؤال در مورد كتاب اول من، . پذيردجا ميآقاي سفارتي مرا در آن و. كندمي
مثل  ).»رانرؤيا و كابوس اي«، با عنوان »عموجان« وسطتفارسي شدة من به  ترجمهتنها كتاب . (دارند

در  من هم چشم .زندكند با من حرف ميدر حالي كه در چشمم نگاه مي. هميشه بسيار مبادي آداب است
  . دهمهاي او پاسخ ميو به نوبة خود، مؤدبانه، ولي با صراحت تمام، به حرف ؛او دارم چشم

ل انتقادات در مقاب. گيردم، مكالمه رنگ تندي به خود مييرسبه جنگ ايران و عراق كه مي
  : گويدگاه ميبه نا. كندار اين جنگ بر تن دارد افتخار ميمن، به آثار زخمي كه به يادگ

تواند يي ميدر ايران هر قاضي. ايدخانم، شما توي اين كتاب به تمام مقدسات ما توهين كرده ـ
  .شما را به جرم ارتداد، محكوم به اعدام كند

حقيقتاً باور داريد كه براي اعدام شدن در ايران نيازي به كتاب و  ولي،. كنيد؟ قبول دارمـ تهديد مي
يي كه اختيار مرگ و آدم قلچماق خودكامهه هاي ضربزير سمحكم دادگاه هست؟ زهرا كاظمي 

: ام عوض نشده استگردد، عقيدهجا كه به من برمينتا آ. به دست دارد جان دادزندگي مردم را 
 سپاسگزارمولي . يي ندارممن از اين آقايان واهمه. ز بميردر كه سرفراپس چه بهت .انسان، ميراست

  .هاستة عمر من در دست آنكه باز هم يادآور شديد كه شيش
  :گويدشود، ميتر از آن نميبا صدائي كه نرم

كنم كه سفر شما بدون هيچ مشكلي انجام خواهد باز هم تكرار مي. خانم، خيالتان آسوده باشد ـ
. هم از اين حق استفاده كنم بندهبگذاريد  پس شما طرفدار آزادي بيان نيستيد؟ ا مگرام. گرفت

هر ه ب ...داند چرا و چگونههاي ديگر او مربوط است به مجاهدين خلق كه نميپرسش! والسالم
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  : دهمپرسش او با پرسش ديگري پاسخ مي
؟ هر چند شوندسنگسار  »اًانونق«كرد كه در قرن بيست و يكم انسان ها تحمل توان چگونه مي ـ

  . من ديگر خود را به جاي وجدان جهان نمي گيرم، ولي آرمان هايم را از ياد نبرده ام
ديد كرهاي آزگار دفاع ها سالرا كه شما از آن كسانياتي مبارزروش هاي هم  منمتقابالً، خانم،  ـ

  . كنمبه جد رد مي
. طرفدار پر و پا قرص تحول داخلي است، آگاه است اشهاي جمهوريآقاي سفارتي كه از نارسايي

  . اميدوار است به شماري از اين حضرات حالي كند كه كاركرد جهان امروزين چگونه است
  : كنم كهبا لحني خشك به او گوشزد مي

، بايد هر چه »تدريس«به جاي ! ها هم موش آزمايشگاه نيستندايراني. ايران آزمايشگاه نيست ـ
  : و يك كلمه هم براي خاتمه و تفريح. ظلم و جور اين حضرات را گرفت زودتر جلوي

به . روم نه در دورة آقاي خاتمينژاد به ايران ميخيلي خوشحالم كه در دورة زمامداري آقاي احمدي ـ
 و يك .جنگ طلب يك .نژادپرست واقعييك : دانم با چه كسي سر و كار دارمترتيب، دقيقاً مي ناي

با او همه . كندچنين مي چراگويد و چرا چنين مي. كندگويد و چه ميداند چه مياو مي. خواهتمامي
هايي كه شهامت عمل كردن به عقايد خود را ندارند من از آدم برعكس،. چيز بسيار روشن است

در . ها بودآقاي خاتمي يكي از آن. ترندها از همه خطرناكدر امور سياسي، چرب زبان. سخت گريزانم
ها دانشجو سر به يي كشته شدند، دهها روشنفكر به طرز وحشيانه، ده»طلبيشكوهمند اصالح«دورة 

هاي سخنراني ،جمهوريجناب رئيس ،زمان با آنهم. نيست شدند، و زنان بسياري سنگسار شدند
 د، ودادنتحويل اين و آن مي رفتند و لبخندهاي عسليمي فرمودند، به سفرهاي قشنگمي شيرين ادا

يي كه ايشان از آن دم اصول عاليه آيا !بافتندها به هم ميگفتگوي تمدن در باب چنانيهاي آنتئوري
كه ايجاد  اساسبعد از آن همه وعده و وعيد بي ؟داشتميبايست ايشان را به استعفا وازدند نميمي
   ...؟ اقالً فقط يك استعفاي ناقابلكرده بود اميد

 1977خروجتان از ايران همان  نپرسد تاريخ آخريآقاي سفارتي مي. اضر استسرانجام، پاسپورتم ح
  است؟ 

  : گويدزند و ميلبخندي مي.). دارمخود اشاره غير قانوني به سفر . (است 1985! نخير ـ
  !خروج قانوني را عرض كردم ـ

  :گويدهمراه وحشت مييي هابا خنده. خوريمشب همان روز با دوستم آني شام مي
ت رو هم فيلم سخنرانيتحتماً موقع  دي؟مي جوري دم تيغيناچرا خودت رو  آخه. اينهوتو ديو ـ 

  .برميداشتن
  ! سينماي ايران زنده باد ـ

مخصوصاً چون تاريخ عزيمت، . دلواپس استاقبال من اعتقاد دارد ولي  و كه به شانسبا اين
  :گويمكنم و ميآرامش مي .نزديك شده است

دانند اند خوب ميهايي كه منتظر من نشستهآن. راست، بازي كنم هم از همين حاال رودترجيح مي ـ
   .طورمن هم همين. با چه كسي طرف هستند
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دهد و تكان مي ،سرش را با آن موهاي انبوه بور. شودبا نگاه آبي و روشنش به من خيره مي
بهاي سنگيني به عنوان بيعانة اين  دهم كه طي اين تشريفات اداري،برايش توضيح مي. زندلبخند مي

شرع «دادم تا زماني كه يي كه ترجيح ميدر سفارتخانه نهادن پايكي : امتصميم دشوارم پرداخت كرده
حجاب به ديگري  !در كشورم حاكم است آن را به عنوان نمايندگي ايران به رسميت نشناسم» مقدس
 و دهدزن را نزول ميمقام بي مسخره كه هم حجا. ييبه خاطر عكس اوراق شناساري اجبا نسر كرد

سفر  و باالخره اين چه خدايي است كه از موي سر بندگان خويش فراري است؟ آخر. هم مرتبة خدا را
هاي عصر جديد يعني ترين تراژديجمهوريش با نفي يكي از فجيعپيش از وقت به كشوري كه رييس

  : گيرمو آخر سر، نتيجه مي .كشدانيان عربده مي، نفرت خود را به سوي جهان و جهيانكشتار يهود
ة يكي جبه: كردممن در دو جبهه پيكار مي. در امور سياسي، هميشه انتخاب، بين بد و بدتر است ـ

مقاومت ايران  ملّيشوراي  در اندرونمبارزه ة اسالمي؛ و ديگري جبهنبردي روياروي با جمهوري
متأسفانه در اين هر دو جبهه به حكم منطق . ه بودمبستآن سخت اميد  بودن دموكراتيككه به 
در مصاف آخوندها به جز موشي كوچك نبودم؛ و در قاموس . خوردمقوا شكست  توازنناپذير خلل

ـ در برابر سازماني كه نيروي ) نيستمكه من (يك فرد ـ گيريم نابغه . طورمجاهدين خلق هم همين
 .امخوردهيي خود شكست بكند؟ من در پيكارهاي مرحلهتواند دارد چه مي خود ي را در دستئاجرا
هاي قصه پاياندر هر صورت، . يا اميدوارم كه چنين باشد. حداقل نه هنوز. نه در جنگ اصليم اما

  ...انگيز استعشقي معموالً غم
  :گويدكند و ميآني با مهرباني به من نگاه مي

  . ..زننداز عشق مي دمدر سياست  )پرشور مبارز سياسي Pasionaria(ها "يونارياپاس" تنها ـ
  .من نه اهل سياست، بلكه اهل مبارزه بودم ـ
  

  منة ناموصيت
  

  .پرسداست كه اين را تلفني از من مي» آني«كني؟ فريبا چيكار مي ـ
  . نويسمدارم وصيتنامه مي ـ
  كني؟ شوخي مي ـ
سياسي من ة ناموصيت! كندعيب نمي با اينكه من اهل شهادت نيستم، ولي كار از محكم كاري. نه ـ

  !چه كنم امي كه به بانكهاي سوييس سپردهيهاآن پول دانم بانمياز واجبات است، ولي 
  .اين را فراموش نكن. تواني در آخرين لحظه تصميمت را عوض كنيمي ـ

 روبروي من اشهميشگي كمي بعد، لوران روي مبل .گذارمكنم، و گوشي را مياز او تشكر مي
  . نشسته است

  ي؟ ووصي قانوني من بشحاضري  ـ
هاي يك رونوشت از وصيتنامة سياسي و ديگر مدارك مربوط به سال. است سخت پريشان. جنباندسر مي
ام را كه در اختيار دكترهدايت متين دفتري، وكيل سرشناس و عضو سابق شواري ملّي مقاومت ايران، مبارزه
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  : دهمام به او ميگذاشته
خواستم تو هم حواست جمع باشد تا اگر براي من اتفاقي دكتر، اعتماد كامل دارم؛ ولي مي به ـ

  . برداري سياسي كندنگذاري كسي از من بهرهبيافتد 
  . گويددهد و چيزي نميباز هم سري تكان مي

  توانم در چند كلمه برايت توضيح بدهم؟ مي ـ
  . كندرا به سوي من دراز مي اي دفترچه

اسامي . چون چيزي يا چيز زيادي را مالك نيستم .گيردنويسم وقت زيادي نمييم چهآن
نام شماري از  .ها واگذار شودبه آن مجواهرات مادر مايلمنويسم كه را مي هخواهرزادگان و برادرزاد

و آخر سر هم اسم . نويسمهايي از من داشته باشند را مييادگاري خواهددلم ميه كدوستانم 
  .به مادرم است اوة هاي عاشقاناز جمله نامه ،هاي پدرمكه مسئول چاپ دستنوشتهشخصي را 

  
  چمدان

  

خروج از فرانسه و ورود دوباره به براي پاسپورت فرانسوي . است فرشهر دو پاسپورتم روي 
نو، يك تقويم ة چند مجله، يك دفترچ. فرانسه؛ و پاسپورت ايراني براي ورود به ايران و خروج از آن

، »السيره«يكي (انتشارات گاليمار، تلفن دستي جديدم، دو كتاب به دقت انتخاب شده  2007ابي كت
، و ديگري يك رمان هندي به 13محمود حسين اصحاب او تأليف زندگاني پيامبر اسالم به روايت

حال و « هاي اول غروب خدايان، موزيك متن فيلمدي از جمله پرده، ده سي) 14نام زاهد هوس
چند عكس خانوادگي، به ! هاليديي بيل هايي ازو آواز ،(In the Mood for Love) »شقيهواي عا

رسكيو ة قطرهاي عكس لوران در هندوستان، و كيف كوچك آرايش و دارو كه پر از شيشهة عالو
)Rescue( دريغ مورد استفاده قرار بگيرد، براي جلوگيري از بي«: همراه با يادداشتي از آني است

هاي خود را در چمدان كوچكي قرار ام آماده است، اندك لباسكيف دستي. »!د راه انداختنجيغ و دا
آيد اصالً مناسب دو شلوار، دو تريكو، دو لباس زنانه، دو روسري ـ كه كاشف به عمل مي: دهم مي

كه (هم  رادر آخرين دقيقه، لوازم ورزشي . ها همه يا سياه يا سفيد يا خاكسترينيستند ـ رنگ
: ترسانددو كمربند كه يكي از آن ها نازك است و مرا مي. كنماضافه مي) د خوردندردي نخواههب

  .روماندازم و به بستر ميها را باال ميچرا اين فكر به سرم زد؟ شانه. ».جون ميده واسه خفه كردن«
  

  سرانجام، عزيمت
  

. چرخمرسد، داخل آپارتمان ميگر ميدر انتظار تاكسي كه تا چند دقيقة دي. ماهشب كوتاهي را گذراند
 آپارتمان. امكردهدر اين آپارتمان زندگي ي كه چند دقيقة ديگر براي دوباره زيستن بيست و هشت سال

                                                           
 ١٣ De Mahmoud Hossein, Grasset, 2006  
 ١۴ De Sudhir Kukar, Seuil, 2001  
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  :گفتآمد ميكوچكي كه مادرم از آن بيزار بود، و هر بار كه براي ديدن من مي
   .در شأن دختر من نيست ـ 
بسته، خودش رو  گوش باارتمان دويست متري با زبانِ بسته و آپ كدر شأن دختر تو اينه كه در ي ـ

  ؟ هني كنوزند
   ! هاهشنگو دعوامون مي ت و پرتچر ـ

  . كشم و چشم بر هم مي گذارمبر مرمر سرد آن دست مي. شوماز جلوي بخاري سنگي رد مي
ايران، «هاي بقبل از كتا .گذردپانزده سال از فوت مادرم ـ در دوري او و من از همديگر ـ مي

، در همين آپارتمان مهاي ديگرو كتاب ،)»رؤيا و كابوس ايران«يا ( »زن تبعيدي« و » هاي خونكناره
زمان چيزي در اين خانه نبود به جز  آن در. خود را نوشتم» ضدانقالبي«كوچك بود كه اولين مقالة 

آن . يخچال و يك كامپيوتر هاي روي زمين تلنبار شده، يك ميز و صندلي، يك تختخواب و يككتاب
كردم به صرف افشاگري فكر مي. به معجزه اعتقاد داشتم. تر از امروز بودم لوح وقت ها ساده

  ... توان مسير حوادث را عوض كرد مي
و اميدوارم كه اين خداحافظي، فقط براي . كنم از آپارتمان كوچك خود، موقتاً خداحافظي مي

 .خوردمييي ورق صفحه. م هستماز راهي شدنو مسرور  يافتهو حاال تسكين  .مدت كوتاهي باشد
  . دارندروا مي هايي ديگرانسانهايي در حق كه انسان» گيجهاين آزمون سر«. جالي وطن ةصفح

سفر مهر و وفايي  ،اين سفر. بود هغياناواكنش طيك  1985-1986هاي سفر غيرقانوني سال
  .امافروتنانه است 

  
  تهران ـ بازگشت

  2006دسامبر  19
  »رفرانسيا پرواز درد، بادون مرگ ب«
  

كنم كه ، به آقاي خسروي فكر مي551رفرانس، پرواز شماره يي ايس شركت هواپيمااربيدر هواپيماي ا
شد، اين سوار هواپيماي ارفرانس مي فرديهر بار كه با . بوداندازي مزه ازي وبازي، شعارسماستاد كال

آقاي خسروي فوت كرده است، و . »مرگ بدون درد، با پرواز ايرفرانس«: ردكتكرار مي اًكالم را مرتب
از رسيدن به  پسدانم آيا دختر كوچكش را كه يكي از بهترين دوستان دوران كودكي من بود نمي

  . شود كه اين هواپيما قرار است در تهران فرود بيايددر واقع باورم نمي. كنم يا نهتهران پيدا مي
  : پرسددرش ميدختركي از ما

  يا پنج ساعت؟  هشش ساعت پرواز، ـ
  . ونمدمن چه مي .برو ببينميا اهللا راه  ـ

دختر، مادرش  .خاليخال و هاي الك خوردهزده، ناخن هاي كابويي، موهاي ژلشلوار جين، پوتين
  :گويدو مي دهدميرا هل 
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   .I’m fed up15 ـ 
مادر، ساك مارك لويي  ،چاك، موهاي رنگ زدوده بغل ، شلوار سياهعميق دكلته وپولوور چسبان 

  : زندگذارد و داد ميزمين مي يتونش راوو
با لباس ورزشي و كفش ). محض رضاي خدا( For God sake... ن كنيومتوني كمكمي !سام ـ

   :شدكسرش را برگرداند فرياد مي حتّيآمريكا بدون اين كه » سيتيزن« او،كتاني، سام، همسر ايراني 
  !مگه خودتون چالقيد ـ

هاي  صندلي: رندگي يي واقعي مي مرا در محاصره ورسند ها ساير اعضاي خانواده سر ميپشت سر آن
از اين . جار و جنجال و برج بابل. آورندپشت سرم را به اشغال خود در مي و طرف راهرو، جلو

ويراني آمريكائي با تكيك زبان ا. صندلي به آن صندلي متلك و شوخي و غرغر با زباني دوگانه
صحبت از . »!تيگر« ،»!فانبيويل« ،»ري يلي؟« ،»!فاني سو ،اوه«، »مامي« ،»ددي«توكي 

نيم . جشن و پايكوبي در كار باشد تمامة يك هفتبه مناسبت آن، قرار است  كه ازدواجي است
آنجلس مال وسيكي از مستبدان كه گويا نصف ل هزار مهمان از جمله پسر. ميليون دالر هزينه

تر، حاجي آقائي نسبتاً سالمند با ريش سفيد وركمي آن.). گوينداسم او را در گوشي به هم مي. (اوست
 ي نيست كه ماديگر شكّ خوب، .پوشيده است پا، اندرو انگشتري فيروزه در كنار همسرش كه سر 

. كنمچشم ها ميزان ميها، و ماسك خواب را بر را بر گوش» واك من«گوشي . راهي تهرانيم واقعاً
، و جامي شامپاني در دست، در منتهاي تنهايي، به جشن بازگشت خود »غروب خدايان«گوش به 

 . نشينممي
  

  : صداي خلبان را مي شنوم
   ...كنيمهم اكنون فرود خود را به سوي تهران آغاز مي ـ

. مي اجباريستاس اسالكند كه صرف مشروبات الكلي، اكيداً ممنوع، و لبمهماندار، يادآوري مي
حس وجودم را بيهوشي بيي ي مثل داروألخ. ».ان را فراموش نكنندشهاي خانم ها لطفاً روسري«

لوشاتو تا تهران او را همراهي خميني در پاسخ سؤال يكي از خبرنگاران كه از تبعيدگاه نوفل. كندمي
وجه نكند كه  .»!هيچ«گفته بود تفاوت لحني بي اكه چه احساسي دارد، بكرده بود، در مورد اين

اين به معناي تخليه . نيست» هيچ« ،ءاحساس خال ؛دارم؟ نه» پدر انقالب مقدسمان«با مشتركي 
سرخوشي را در تمام  اين توانستماي كاش مي .يسبكبال از سر بخش، وآور، تسكينايست نشاط
  !حفظ كنم مطول سفر

  
  
  
  

                                                           
....حوصله ام سر رفته15  
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  فصل دوم
  ازوپيشة حضرات كميت

  

 است پاپ: داردوا مي تبسمغريب مرا به  يگذارم تجسمكه بر زمين فرودگاه مهرآباد پا ميبه محض اين
  . كنمخوشبختانه من پاپ نيستم و زمين بوسي را فراموش مي! در حال بوسه زدن بر خاك مهرآباد

شده  نام من و چند تن ديگر بر آن نوشته. يي در دست داردلوحه تراشيده،در پاي پلكان، جواني ريش 
و . امافتاده نشسته گودهاي بوسي با صندليخورده در مينيچند لحظه بعد، در جوار زن و مردي سال. است

با تزييني نامناسب، بيش از حد گرم،  سالني است :فرودگاه هستم 16.پي. آي. ده دقيقه بعد، در سالن وي
يك . ، در رفت و آمدنددولآوابهاي خها گارسندودزده، و پر از افراد خسته و كوفته كه البالي آن

ي با اينگاهم بر فراز ميزه. و در تكاپوستسخت مشغول هم  به گوش» تاكي واكي«كنندة هماهنگ
هاي شيريني، و ي با ته ماندهيهاها، بشقابها، ليوانها، فنجانهاي لبريز از ته سيگار، قوريزيرسيگاري

يكي . ديگري راآن  يكي را و گاه اين گاه. گيردشان ميدود، و دو نفر را نمي .هاي نيمه خالي آببطري
من آمدند و  پيشوازها همان دو نفري هستند كه در گمرك به اين. جوان است و ديگري كمتر جوان

جوان . ايميي از سالن نشستهكمي دورتر از شلوغي، در گوشه. پاسپورتم را از دست كارمند مربوطه گرفتند
وابسته به  ،دفتر حقوق بشر«، خود را به عنوان مسئول انگشت در تري فيروزهبا لبخندي فرمايشي، انگش

چهارگوش، نيم ي با ته ريش، و صورت است، ترمسنهمكارش كه . كندمعرفي مي» وزارت امورخارجه
هاشان اسم .زندهاي عقيق بر انگشتان، ساكت است و حرفي نميلبخند، چشمان ريز و فرّار، و انگشتري

در كه كامالً طبيعي است « :گيرمميپراني خود را جلو متلك. شومها خيره ميبه آن. سپارم مينبه خاطرم 
در روزگار ما، ! چرا كه نه! »شودب دفتر حقوق بشرسرويس امنيتي،  روزگار،ي اسالمي، از قضاجمهوري
نه اين است كه دولت آمريكا  مگر. برندبه جا و نا به جا به كار مي ها راآن .اندمعاني خود تهي شدهاز  كلمات

 هي درنگابه  بنابراين، ؟كنداستفاده مي» شكنجه« ةبه جاي كلم» شدت يافتهي يتكنيك بازجو«از عبارت 
  :پرسمكنم و ميمي بسنده چشم آن آقا

  منظورتان دفتر حقوق بشر اسالمي است؟  ـ
پرسند كه آيا چاي، بيسكويت، يحاال از من م. افتندميو هر دو به تعارف . كندبا لبخندي تصديق مي
وحشتناك گرمم است، و . بطري آب روي ميز از سرم هم زياد است! متشكرم! شيريني ميل دارم؟ نه

 ،دو نفر اين .امش تاب و توان از من گرفته است يي كه به جاي روسري، به سر كشيدهشال پشمي
  : زندجوان يك بند حرف مي. انگار زياد راحت نيستند

                                                           
Very Important Personality  

  شخصيت هاي بسيار بارز 16
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ميهن  مبه دامن ما كه) بردرا به كار نمي» دييتبع«كلمه ( هاي دور از وطنخيلي از ايرانيمن با  ـ
هاي حيف از اين سال .اي كاش زودتر برگشته بوديم ويند كهگهمه مي. امسر و كار داشته اندبازگشته
از كشور و ر درستي يكنند تصوكساني كه در خارج زندگي مي. تلف كرديمبهاي عمر كه در خارج گران
 گذردمي كشورم چه را درآنمن  /.آورماو را از اشتباه بيرون مي. گذرد ندارندچه در كشور ميآن

كاري، هاي ايراني كه از فقر مردم، تورم، بياز طريق روزنامه هم آن. كنمخيلي با دقت دنبال مي
مرا در تلويزيون ديده . انددبله، مي. دهندنكردني تعداد معتادان و روسپيان خبر مي افزايش باور

هايم را گوش كرده است، و بعضي از مقاالتم را خوانده است، و است، و بعضي از سخنراني
تواند از ديدن كسي پرسم كه او چطور مياز خود مي! بيندخوشحال است كه از نزديك هم مرا مي

گويد باشد؟ دروغ مي اسالمي و رهبران آن نوشته است خوشحالجمهوري وكه آن همه در ذم و هج
براي جلوگيري از حرّافي در مورد دير آمدن من به وطن ! يا راست؟ به خودش مربوط است، نه به من

 خاكرفتن بر سر : كنمو افسوس خوردن ايشان از اين بابت، علت اصلي بازگشتم را بار ديگر تكرار مي
   !چمدان. »باز معطل چه هستيم؟«: سمپرو از خودم مي .پدر و مادر، به مناسبت صدمين سال تولد پدر

قرار منتظر من در سالن انتظار، بي البد كه كنمفكر مي پيرمة دختر خال در انتظار چمدان، به
 جو ايشگرم به كشدمي بحثطي حدود نيم ساعت ـ زماني كه به نظرم تمامي ندارد ـ . است

ژاك شيراك و ساركوزي، جراي جدال مالن رويال، وزمين، انتخابات فرانسه، كانديدا شدن خانم سگ
ها كه البالي حرف است ها با فرد بزرگترسؤال و جواب... ها در ايران، و غيرهانتخابات شهرداري

گرما، خستگي، شال پشمي كه روي سرم . »هخوش بگذر جا به شمااميدوارم در اين« گويدمي مرتب
وقفه نهيب دارد و بيي كه دست از سرم برنمييصداي دروني ، وكندام ميدارد خفه وكند سنگيني مي

  : زندمي
قبول داري كه وضعيت غريبي «، »بدهي؟سر و ساماني آيا قادري به احساسات ضد و نقيض خود «

كالفه و درب و داغان، در خدمت آقايان مأمور دستگاه «، »!حال گير. غريب؟ نه« ،»است؟
اند؟ چه قماشند؟ چماقدارند؟ كارمند دفتريها از اين ،».هستي» حكومت دينساالر«اطالعاتي 

به تو چه مربوط است؟ تو كه ! بهتر كه نداني همان ؟ از كجا بداني؟اندالمأمور معذور تير خالص زن
   ».نه« ،»ترسي؟مي« ،» .خواهي بدانياسمشان را هم نمي حتّي

وجه برايم  به هيچ ها در واقعاين. ها؟ نهاين نسبت به احساس حقارتچه احساسي داري؟ نفرت؟«
  . حضورشان هم ملموس نيست حتّي. مطرح نيستند

دنيايي كه . كندمي حفظها از شر دنياي اينام كه مرا ي و محصون قرار گرفتهئدرون فضايي نامر
كه بر ضد همچنان. چون گذشته بر ضد اين رژيم خواهم بودهم. هاي نوري با دنياي من فاصله داردسال

دست يابم كه يي از وجدان فردي آرزو دارم كه به آن درجه. و حقوق ابتدائي نوع بشر همة دشمنان آزادي
و انسان براي وصول به چنين . تابددر تيزترين لبة روح آدمي قرار دارد، و مطلقاً دروغ به خود را بر نمي

جناب «هاي وانعن بانفر، از اين پس  دو از اين. كيفيت روحي، به منتهاي تواضع و درستي نيازمند است
   .كنمياد مي »هجناب خوش بگذر«و  »حقوق بشر

ولي در همان  ايستادگي كنيم،توانيم در برابر مخالفانمان مين«سمير كثير گفتة اما اضافه كنم كه به 
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كنم از برخورد انتقادي با خود از اين پس سعي مي. ».حال از برخورد انتقادي با خودمان غافل بمانيم
مسأله، ترس . از فقدان ترس در خود، هم خوشحالم و هم درشگفتي .و آن را به اوج برسانم م،غافل نمان

    شوند، رام خورة روح ميآهايي است كه آرام »ريزهترس«مسأله، آن . امبه آن خو كرده. جان نيست
 زبانزخم هاي قالبي، ترس از ترس از نگاه ديگران، ترس از قضاوت: ميسر باشدها آنآنكه شناسايي بي

اگر جستم از دست اين «، فردا... يشفردا در كارزار جديد خو ...»ميدان كارزار من و« فردا،. اين و آن
از اين پس  كه بندمبا خود عهد مي .اين آقايان نخواهم ترسيدبيش از  هم از آن ديگران ،»تيرزن
ك نياكان كه هميشه الهام بر خا و جاايندر  .نويني آغاز شده استة براي من مرحل. بجنگم تنهيك 

  : جناب حقوق بشر است گسلد، كالمميافكارم را ة شترچه آن فعالً، اما .اندبخش من بوده
است  افتخارة ماي براي فرانسه. خوب استخيلي  انتخابات برنده شود دراگر خانم سگولن رويال  ـ

  ؟ كنيدفكر ميشما چي . شدبايك زن  جمهور آنكه رئيس
خستگي . ديگر توان فكر كردن ندارم! هستندحقوق زن نيز  ، جنابجناب حقوق بشر ظاهراً! عجب

  . اندو گرما امان از من گرفته
  از چمدان، خبري نيست؟  ـ
  . پاي شماست پيش! خانم ـ

  .ه استزود به دستم رسيد نسبتاً باز هم ها،ها و بازرسيتفتيشة كنم كه با وجود همبا خود فكر مي
  

  1120 هتل الله اتاق
  

پنجره را . از نالة شهري كه پيش پايم گسترده است به لرزه درآمده است واتاق، بيش از حد گرم شده 
تداوم آن را ي گاه صداي سوت مانندفريادي كه گه. شود مي بدل ناله به فرياد. كنمكامالً باز مي

  . همد يي را ترجيح ممبا دو همزيستي. بايد بين گرما و غرش دردآلود شهر، يكي را انتخاب كنم. گسلد مي
جا كه همان .كنمدوباره در ذهن خود مجسم ميسالن انتظار فرودگاه مهرآباد، بخش مراجعين را 

با . روسري هاي گلدار با. چادرهاي سياه زناني با ...گشتممي ام دخترخالهاندكي پيش در آن پي 
 .پر از گليي هابغل با. رنگ زدودههاي مشبا . هايي پر رنگ و روبا چهره. رنگ و روهايي بيچهره

... ها بوسه. ها خنده. ها گريه. رسيدن مسافران باها رگبار فالش. هاي عكاسي به سينهدوربين
منتظر خروجي، در  درست كنار آمده بود و ن سالمندزحال، بيچاره اين با. كنمدخترخاله را پيدا نمي

فرودگاه، از  خروج از محضبه  ... م و نه او مرا شناخته بودولي نه من او را شناخته بود. بود ايستاده
! عطر ايران، ترش و شيرين است. هر كشوري عطر مخصوصي دارد. شومعطر ايران سرمست مي

هست و نه ي گردوفروش نه بر،ولي در آن دور و . ترشي ليمو و گردوي نمك زده و شيريني لبو
  . بوفروشيل

تجريشي . از تجريش مي آيدشايد  .ن است كه هوا را پر كرده استعطر زندگي م ،به واقع، اين! نه
در ... رفتيمجا ميكه در عهد كودكي با دختردايي ها، و با دايي غالمرضا، براي گلگشت، به آن

به تا ! »آزادي«. در ميدان آزادي واقعبرج آزادي  :مسير فرودگاه تا هتل، فقط يك بنا را شناختم
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 جنابسؤال را از  يناند؟ احلق آويز كرده هان آزادي ما به صالبه جرثقيلچند نفر را در ميدا حال
تلفن دستي ... كرد و من ديگر گوشم بدهكارش نبود، نپرسيدمحقوق بشر كه آنچنان بلبل زباني مي

  : گويدشتابزده مي. زنمآورم و به لوران زنگ مي را بيرون مي
  . به هتل كه رسيدي دوباره تلفن كن ـ

كنتينانتال سابق تبديل به هتل الله شده است به نترهتل اي  ...هنوز خيالش راحت نشده استظاهراً 
. داردمطلق يي فرماكج سليقگي در همه جاي آن حكم. يي از هتل پنج ستارهكاريكاتور مسخره

مخاطب،  و به ند،كنند، بسيار مؤدبدستة اول، سالم مي :شوند كاركنان هتل به دو دسته تقسيم مي
كه انگار با  گويندمي» تو«چنان به بانوان مسافر  بي،ادبي در نهايت دستة دوم،. گويندمي» شما«

به ظاهر ساده را ـ كه نشاني از تضادهاي مطلقاً غير  اين تضاد. طرف هستندخدمتكاران زير دستشان 
ويل پاسپورت، و بعد از تح .در تمام طول سفر تجربه خواهم كردسادة ايران كنوني را با خود دارد ـ 

هاي اعتباري مغرب كارتالبته كه (نقد  به صورت وجه اقامت دو شب اولكراية  پرداخت پيشاپيش
هاي قبل از هر كار ديگر، عكس. يابم به اطاق خود بروماجازه مي، !)فاقد اعتبارندزمين، در ايران 

آورم و روي ميز كنار كنند، از چمدان بيرون ميعزيزانم را كه به صورت دو بعدي همراهيم مي
  : و بعد، به دخترخاله ام تلفن مي كنم .رنگي يا سفيد و سياه. كنمتختخواب رديف مي

فردا به . برو بگير بخواب. نه، خسته نيستم. اينقدر معذرت خواهي نكن! خدا را شكر كه رسيدي ـ
  .كنيمهم تلفن مي
  :تلوران اس. آيدمي به صدا در نزنگ تلف. گذارمگوشي را مي

   !هستي هتل داخل ،خدا را شكر ـ
وقت خفتن . متوجه اين امر شده است لوران هم ظاهراً! كردفرار  شودنمي در ايران از دست خدا

زير » رسكيو«جانانه از داروي ة چندين قطردر گوش، و  صوتهاي ضد گوله. خزمزير پتو مي. است
فردا صبح، سر ساعت ده به  واز،پيشة ان كميتآقاي. در ايران را بايد راحت بخوابم اين شب اول .زبان

  !ديدنم خواهند آمد
  

  2006دسامبر  20
  !باشدصادر كرده . ت.اس.نكند قرار بازداشت كذائي را سازمان د

  

مرد، ريش . اندو تنومند آمده هيكل با مردي درشت» هخوش بگذر«، و جناب »حقوق بشر«جناب 
. كندرا معرفي مي خود! كل استشبهه، رييس شك وبي. دارداصالح شده و موهاي جو گندمي 

سالم و تعارف كوتاهي مي. نشينيمخلوتي از البي هتل مية در گوش. سپارماسمش را به خاطر مي
دعواي خود ة رئيس، اقام. رود، مي»تروريستة فرق«درنگ به سراغ مجاهدين خلق، اين كند و بي

از م گوش ن كهو م. كندبيان مي ،»واقعيات«، و با تكيه بر اعداد و ارقام و با استناد بهفراغ بال، را با 
بدون . است خيرهبه سوي من  چشمان نافذ رئيس، دائماً. گويماست، هيچ نمي ها پراين حرف

. آن دو نفر ديگر نفسشان درنمي آيد. دهماو گوش مي سخنانبه  تمام و با دقت ،العملعكس
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! زند كه من از درك معناي آن عاجزممرموزي ميريشخند  گاهگاه و بي »هخوش بگذر«جناب 
ستون پنجم فرقه، كه در جنگ ايران و عراق در خدمت صدام حسين «رييس، به فصل مربوط به 

از . كنم ختيارايي يدر فكر آنم كه چه استراتژ. ممكن است كار به درازا بكشد. ، رسيده است»بود
هاي ترديد گزارشبي. اندداده ارائه را اي خودهگزارش »خوش بگذره« و» حقوق بشر«قرار معلوم، 

اين . تكميل كرده استمرا ـ كه بايد دقيق باشند ـ ة اين دو، صحت و سقم اطالعات رييس در بار
 استبا كودكي  من نهشوم كه سر و كار سريعاً متوجه مي. شناسدآقاي رييس، مرا به خوبي مي

ظاهراً به راحتي از . شودمياو به زودي بر من ثابت  زيركي كهكما اين. ساده، و نه با مردي ابله
يا بايد او را : دو راه بيشتر ندارم. شودنمي جوگيرامثال مرا زياد ديده است و . رودميدان بدر نمي

من از تو سرم و «برخورد كنم و با رفتارم به او بگويم كه  با او دست كم بگيرم و از موضع باال
مصلحت  ،هايي كه در پاريس به من شده است، يا طبق سفارش»گيرمبه چيزي نمي را حرفهايت

 منشانهسرورهي نگانيم و  همدبتحويل ي لبخندنيم  دست باال، گاه دم فرو بندم و كه ستآن
يك گزينه بيش  ها نيستم، و در واقع،ولي مسأله، اين است كه من اهل اين بازي ...، و يااندازمبي

 !تا مغز استخوان، خود باش و بس. كني كه هستيتو آن مي: يعني. ييي بس شوپنهاورندارم، گزينه
 حرفپوشي هيچ پردهبينگذارم و زني  جاي چانه وها پابندم، كه به آن برخيزماصولي  از دفاعبايد به 

توانست كسي مي اين اندرز هماناي بسا . پيش گيرم ،كوتاه سخن، بايد رفتار خويش. را بزنم خود
. كنديرييس، نفسي تازه م. آورد پيشخدمت، چاي مي .پدرم: امآمده جديد عهد با اوتبراي  باشد كه
فرصتي است طاليي . لغزدهايم ميبروي شانه پوشانده،بخش ناچيزي از موهايم را  كه تنهاروسري 

ن را به ديگ جوشان تبديل ناز مغز، كه دياربراي من تا به ستيز با اين نماد رياي حاكم بر اين 
در  كه توان پذيرفتابلهانه، براي چيست؟ چطور مي و مستبدانهة اين فرمود .است، برخيزمكرده 

لباس خود را، خود انتخاب كند؟ اين تنها پاسخ من است  حتّيقرن بيست و يكم، زن ايراني نتواند 
   ...تا بعد. دعواي بلند باالي رييس عليه مجاهدينة اقام هب

صبح سحر،  :كنمروزم را مرور مي. رومدر خود فرو مي شود و دميخستگي بر من مستولي مي
  . لباس ورزشي به تن، پائين آمده بودم تا كمي نرمش و رفع خستگي كنم

  سالن ورزش داريد؟  ـ
   !متأسفانه هتل فقط سونا دارد كه آن هم مردانه است. نه ـ
متعلق به مردان اسالمي، سونا فقط ال چرا؟ صد البته كه در جمهوريؤس! عجب احمقي هستم ـ

  .است
  . ها در ايران امكانات زيادي ندارنددانم، خانمبله، مي. حق داريد ـ 

گويند هاست كه به مشتريان سالم ميمتمدنين هتل چية گويد از دستكارمندي كه اين را مي
ه كنم و بكارمند هتل را براي جناب رييس تكرار مية جمل. كنندخطاب نمي» تو«ها را و آن
- درنگ حرف از سينما ميآورد و بيبه روي خودش نمي. كنمگي روسريم را جمع و جور ميآهست
كند كه در مدت اقامتم بعضي به من توصيه مي» جناب سينما«. اوستة سينما هنر مورد عالق! زند

 سينما بدة الحق معلوماتش در زمين. ام، ببينمها زياد شنيدهي را كه حتماً راجع به آنيهااز فيلم



  
   47                                                                                       در بازگشتم از ايران

 بعد از چاي! ن استصحبت از سينما، براي تفنّ! نه اما! ه بودندهمان زمينه ماند دركاش . نيست
ناگاه  ليو ؛كنمهايش را تا آخر گوش ميحرف !يعني همانا مجاهدين. يرويم سر موضوعات جدمي

  : روممياز كوره در 
اند، البد به عرضتان رسانده كه ا همام، و گزارشش رام و تكرار كردهها گفتهطور كه قبالً بارهمان ـ

اگر . جا چه جاي ديگرچه اين.يي از من نخواهيد شنيد، كلمهبه جبر و زور را هم بزنيد، ماگر گردن
استعفاي  .سياسي ندارمة گونه بيانيمن هيچ. توانيد امتحان كنيد و مرا به ناكجاآباد ببريدمايليد مي

  ! گوياي همه چيز استايران، خود  اومتقم ملّيمن از شوراي 
اجباري هم . ن تخت باشد كسي كاري به كار گردن شما ندارداخيالت !كنيدخانم، چرا شلوغش مي ـ

نگار، توقع داشتم بيش از ولي از شما، به عنوان يك پژوهشگر و روزنامه! از هيچ نظر در كار نيست
  . كنيد ترعاي راطرفي ها بياين

 شان از اعتقادات من كامالً بايامنيتون افراد ديگر سرويس چكنم كه او همبرايش تكرار مي
طرفي، به اثبات انكارناپذير است كه بي طرفي، تنها با استناد به دالئلدر مورد بي اماو  .است خبر
  !رسدمي
هاي مخفي حزب بعث، كه بايگاني سرويس: كنمدالئل؟ تا بخواهيد به شما دالئل ارائه مي ـ

راجع به . پر است از دالئل خيانت سازمان مجاهدين خلق ه،آن را علني كرد حكومت فعلي عراق
تعداد قربانيان، با دقت  .كنندافتخار، اذعان ميها با قربانيان مجاهدين، خودشان به ترور كردن آن

   .اندها سر به نيست كردههزاران نفر را آن. تمام سرشماري شده است
قربانيان تروريسم دولتي ة چهرمن، ة هاي تحريك شدپلك زند و پشتاو مدام حرف مي       

 تركيبرنج، از درد و  زيبا و شريف ميشل رجوي كه از شدتة چهر: رونداسالمي رژه ميجمهوري
پدرش، كاظم رجوي استاد  ،من چونچشمان پر هراس دختر نازنينش كه او هم. افتاده است

كامالً هاي سويس ـ اين كشور در يكي از كانتونپدري كه در روز روشن، . پرستيدرا مي دانشگاه
چهرة پريشان دختر فروهرها را به ياد  .نزديك، از پاي درآمدة طرف ـ به ضرب گلوله از فاصلبي
: بيمارم كرده بود ،»ليبراسيون«عكس او در صفحة اول روزنامه . لرزمميبه خود آورم و در اندرون مي

لباني در هم . نگاهي گمگشته. و دست به سوي آسمان داشتبرادرش را تنگ در آغوش گرفته بود 
هاي مخفي ايران در حق سالخان سرويس كه كردرا فرياد ميجنايت فجيعي ، همه چيز در او... فشرده

راست شاپور بختيار  دستصداي شكسته و لرزان دختر برومند، يار و  .پدر و مادرش روا داشته بودند
  . ح سرد به قتل رسانده بودندهر دو را با سال. شنومرا مي

 شده بود، قانوني از ايران خارجكه به طور غير ،فيلم سنگسار زناني دوباره در ذهنم به تماشا
پخش  هشت ساله و خردسالي ، از دزد»المللسازمان عفو بين«كه را هائي عكسو  .نشينممي

يك  را زير چرخ» مجرم«ازوي ب انور،به حكم شرع  چگونه كهگذرانم، و ايناز نظر مي ،كرده بود
  . كنندخاكشي ميخرد و  كاميون،

  .پاسداري كودك خردسال را بر زمين، ميخكوب نگه داشته است: عكس اول
  . كندبه زور بازوي او را دراز مي: عكس دوم
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  . كاميون نزديك مي شود: عكس سوم
   ...ورچروكيده و در حال تشنج از فرط درد كودكة چهر: عكس چهارم

و براي اين كه حواسم را به جاي ديگري . ريزمبراي خودم چاي مي. شوددم در گلو خفه ميفريا
 آن از ،چند روز بعد. خنددميي يشرچنان زيرهم. كنمنگاه مي» خوش بگذره«مشغول كنم به آقاي 

اين منظره، مرا تا كه گويم مي به او وزنم، ميپسرك خردسال و آن منظرة هولناك، با رييس حرف 
كساني آن دست از سر  من ،باشد شده كه هم يك طفلهمين  و به خاطر آخر عمر دنبال خواهد كرد،

چنين غير انساني روا يي اينها خردسال مجازات نكودكا در حقبرنخواهم داشت كه به نام اسالم 
 فصل ست كهجناب سينمااين  ،زدايماز خاطر مي كمكم آن مناظر زجرآور را اكنون كه. دارندمي

  . ام را واقعاً سر برده استديگر حوصله .گشايدميرا » زندان هاي مجاهدين«مربوط به 
ام مجاهدين سفارتتان، گفتهة ام و بارها، از جمله به نمايندها نوشتهطور كه بارخير آقا، همان ـ

 آن دليل. كسي را شكنجه كردند هاآن نه زندان مجاهديني در كار بود و نه. گر نيستندشكنجه
به  به تهمت و افترا جهانة ر گوشآزادند و در ه ،به اصطالح زندانيان اينة كه هم بس همين

  : كندرئيس، بفهمي نفهمي صدايش را بلند مي. مجاهدين مشغول
ها اشكال فرقه. گذارممن نشاني قربانيان را در اختيارتان مي. خودتان تحقيق كنيد دبفرمايي ـ

  ! ها به رهبرانشان است ه اعضاي سابق آنوابستگي ابدي اعضا، از جمل
  : روماز كوره در مي

قرار . در جيب دارم ش راشما يك خروارة ايد؟ من از دالئل ساخته و پرداختگير آورده هالومرا  ـ
به من بگوييد ببينم . قالبي است سراپاالمللي عليه من خاطرتان هست؟ اين مدرك، بازداشت بين

  ابغه؟ يا ن ندا احمقشما عوامل 
زير » خوش بگذره«جناب  .آوردجناب حقوق بشر كه به من زل زده است به روي خودش نمي

اين قرار : تئوري شگفتي دارد. خنددپروا قاه قاه ميجناب سينما بي و .زند زير خندهريشي پكي مي
  . ستي اكند؟ نخير، خيلي جدمزاح مي! باشد )DST(ي فرانسه امنيتبازداشت بايد كار دستگاه 

 در ،چنان كه اطالع داريد سازمان مجاهدين و شوراهم. عرض به خدمتتان، اين كار سابقه دارد ـ
به خاطر تشابه اسمي در واقع سازمان سيا بارها ! اندثبت شدههاي تروريستي ليست معروف سازمان

از زماني كه اروپا هم ة اتحادي چه بساو . ها با ديگران مرتكب اشتباهاتي شده استاين تروريست
همان اشتباهات  مرتكبها كرده است، خود وارد ليست تروريستة نام مجاهدين را به نوب

   .كردني سازمان سيا شده باشدباورن
گويم به خود مي! خوردجا آب ميينهماز  هم المللي بازداشت منبين به احتمال قوي، قرارپس 

 ورتمش) وزير وقت فرانسهنخست(ن پاي ويلقبًال با آق اين شوخي تلخ،براي  حتماً جناب سينما
چرا كه آقاي ويلپن هم پس از تحقيقات، به اين نتيجه رسيده بودند كه داستان اين قرار . كرده است

   !المللي بازداشت، فقط يك اشتباه ناشي از تشابه اسمي بود و ديگر هيچبين
است كه مرا مجذوب كرده  دانم طنز سياه رييسنمي. خندمباز ته دل كه  حاال نوبت من است

  . اوخونسردي است يا 
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  : رئيس دوباره هجوم مي آورد
  زنيد چرا از شورا استعفا داديد؟را به سينه مي) مجاهدين(قدر سنگ آن ها شما كه اين ـ
  . را زنم، مگر سنگ حقيقترا به سينه نميكسي هيچمن سنگ  ـ

هاي برحق، نيازي به مهر ها و خواستهانكنم كه من هرگز در دفاع از آرمو به او يادآوري مي
چرا كه . به دورم واقعيتبا كمال تأسف، كمي از در بيان اين نكته، . امنداشته عدو، يا بغضدوست 

  . امهاي مبارزه چه بسا گرفتار شور و احساسات بيرون از اندازه بودهدر طول سال
روزي كه . وجه ندارماوي شما را به هيچرسانم كه خيال ارضاء كنجكدر يك كالم به عرضتان مي ـ

من خودم تصميم بگيرم، وظيفة خود را انجام خواهم داد و ديني را كه به فرزندان ايران دارم ادا خواهم 
توانيد اين خاطرات دوران مبارزه را، آن روز خواهم نوشت، و شما هم اگر صبر داشته باشيد مي. كرد

   .خاطرات را بخوانيد
   :پرسدظي، رئيس بدون مقدمه ميقبل از خداحاف

  دانيد مسعود رجوي كجا مخفي شده است؟ راستي، مي ـ
كني آقا خرگوشه را از جيبم در وني اگر هم زياد شيط! در جيب بنده«: خواهد به او بگويمدلم مي
با وجود خستگي . ».رزمانش استالبد با هم«كنم كه به همين پاسخ بسنده مي اما. »!هاميارم
رئيس . اسالمي او نيستالدن، مهمان جمهوريپرسم كه آيا بنخود، از او مية فرسا، به نوبطاقت

  :زندلبخند مي
رجوي نه در عراق است و نه «مقام آمريكايي، كه طبق اظهارات يكي از مسؤوالن عالياوالً اين ـ 

داند كه نمي خودمقامي عالية با هم ،العقلناقصكه آن آمريكايي  استتوجه  قابل .»!در خاورميانه
ثانياً ! عجب هوشمنداني هستند يانآمريكاي الحق كه اين! استشده  عراق هم در خاورميانه واقع

ما چند فقره از  چرا؛ كنم خدمت شما كهالدن كه اميدوارم به درك واصل شود، عرض راجع به بن
به  هاولي آن. هاآمريكايينيست به جز  ششانكس حاضر به پذيريي داريم كه هيچموجودات القاعده
جا تنگ كن خود را از ما كه اتباع نه عربستان سعودي،  است، و نه يمن حاضر! همين خيال باشند

  ! ها را تقديم حضورتان كنمآن توانممياگر بخواهيد . پس بگيرند
  
  به فراموشي بسپارم؟، دژخيمان راهمچنين و  ،كه قربانيان خواهد رسيدروزي  آيا

  

ة كنم و در صفحدفتر يادداشتم را باز مي. بايد اين اتاق را عوض كنم. شومگرما خفه ميدارم از 
  :پردازمطور ميسشماري و ترتيبي، به نوشتن اين هيچ گاهاول، بي

و  را به سمت خود جلب كند، بدنة مجاهدين آن است كه مبتني بر رژيمزمان خاتمي، استراتژي  از«
 براي اجراي اين. پس بگيرد ـبيش نيستند ي ـ كه در حدود سي نفرسران سازمان را  اگر بتواند،

از رييس بپرسم كه چرا اين همه  باشديادم  ...حساب در نظر گرفته شده استبييي بودجه ت،سياس
خواهد بداند كه من آيا رييس مي... منفور مردم است دارند كنند كه ادعاپول و نيرو خرج سازماني مي

 كندميفكر  شايدايران واقعاً جدي است؟  ملّياستعفاي من از شوراي مقاومت  دقيقاً كجاي كارم؟
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شايد مرا سبك و سنگين  ...است احمقانهي تصور اين .ويژه دارمتي عامل نفوذي هستم و مأموري
  ...»توان خريد؟ميش شرط پرداخت بهايبه را ي هر كسمگر نه اينست كه تا قيمتم را بداند؟  كند مي
هاي بزرگ، متعلق به بنگاه مستضعفين است ام كه هتل الله هم مثل بسياري از هتلفتهخبر يا«... 
با  من هم نكند: هبلهاناي سؤال. رهبرانقالبسركردگي يك دولت مالي در داخل دولت است به  كه

  ...»افزايم؟دارم بر ثروت جناب رهبر مي كرايه هتلپرداخت صنّار و سه شاهي 
از . دهمپدرم را مورد پرسش قرار مي و. كشمروي تخت دراز مي. مبنددفتر يادداشت را مي

  . زنموقتي كه او فوت كرده است، در خلوت خود با او حرف مي
سرباز كه مبارز مثالً مورد آن . ميان انبوه ادعاهاي جناب سينما اطالعاتي واقعي هم وجود دارند

پدران و مادران براي : د نيستفقط اين يك مور... باعث ورشكستگي پدر و مادرش شده است
هاشان اند جگرگوشهبه ويژه از آن زمان كه دانسته. خورندكمك مالي به فرزندان خود خون دل مي

ها را سر شرمانه به پدر و مادر، آنهاي بيو فرزنداني كه با دروغ. انددر دوزخ عراق به دام افتاده
ة فدا كردن همه چيز و همه كس براي مبارزدانم كه در منطق مجاهدين، من مي. كنندكيسه مي

از  پدر و مادران اگر اين بايد اذعان داشت كه مذرياز هر چه بگ .واجب است حتّي، جايز، و »برحق«
آيا هدف وسيله . كشيدجا نميبه اين شانكار فرزندان ،پرچم مبارزه برافراشته بودندها قبل، خود مدت

در اين  كند، و شرا فداي اعتقادات دخوة حق است كه خانواد ؟ آيا كسي داراي اينكندمي توجيهرا 
  : گويديچه ميشنوم كه از قول نكند؟ صداي پدرم را ميجويي بهرهها راه، از مهر و اعتماد آن

كه ما در اين ميانه اصالح ، فارغ از اينافكنندهامان ميمويعاقبت، پنجه در  عواقب اعمال ما، ـ
   .يا نه شده باشيم

  : افزايدو مي
 ،سرانجام بايدايماني راسخ نداشته باشي،  س،ناشنايي هايروكرنگ نيست، و اگر به نتزندگي،  ـ

   .جستجو كني خودة انديشژرفاي را در  خود و پاسخ سؤاالت تعادل،
  .داشت باور به آن چه پدرماين بود آن

ت و زخم خورده، پاگونه، زشتهران، شهر من، شهر هشت. شومبا يك خيز، از جا بلند مي 
دختر  منزلام، كه بايد در  به دخترخاله: زنمقبل از ترك هتل، چند تلفن مي. منتظر من است

يكي از دانشجويان سابق  و به آقاي سودبخش،. به همكار وكيل ايرانيم. بزرگش به ديدن او بروم
توانم از شرش نمياز ترس اين كه مبادا تلفنم تحت كنترل باشد، از فحاشي ـ عادت بدي كه . پدرم

خيابان فاطمي، سياه  .كنمسانسور ميرا  پرهيزم، و متناسب با طرف صحبتم خودخالص شوم ـ مي
اين خيابان در سمت چپ پارك الله  .يسباك انواعبوتيك و رستوران و . است از جمعيت و اتومبيل

يك كانون  هتل،سمت راست  در .دختران فراري بودپناهگاه گاه و  وعدهزماني  كه قرار دارد
  . ها روي ديوار آنها و كنفرانسفرهنگي قرار دارد با برنامة نمايشگاه

روها ولي محله، تميز است و روي پياده. آور استخفگيآلوده و  و غبار، گرد پرشهر  ،هوا گرم
. ومرمي، راه هاي سريعبا گام. ام ده دقيقه راه استتا خانة دختر خاله. خوردخاكروبه به چشم نمي

شود كه در تهران باورم نمي .فارغ از فكر كردن به اين كه كسي در تعقيب من هست يا نيست
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توانم به دشواري مي. كردجا زندگي ميسخت است قبول كنم كه مادر در چند كيلومتري اين. هستم
، گذار فكر ،خيابان از ضرورت عبورولي . دريابم تنهائي خود را ميزان از سنگالخ، دوبارهدر اين گذار 

ها ماشين! از حد تصور خارج است ترافيك،سنگيني . رانداز سرم بيرون مي سنگالخ، و تنهايي را
هاي زنجيري، از البالي ها مثل ديوانهاين .طورها هم همينپياده! كنندرعايت چراغ قرمز را نمي

ها بر آسفالت الستيكدر هياهوي صداي ترمز . كنندمي عبورزنند ي كه دائم بوق مييهااتومبيل
رود خيال، با سوت خود ور ميبيي پاسبان ،به يكديگر هاهو سوار هاههاي پيادداغ، و بد و بيراه گفتن

  . دهد كه حداقل توي آن فوت كندو زحمت اين را به خود نمي
اگر  بدبختي اين است كه! هاي ناشي نرويمزير ماشين رانندهمفتكي  سالم در رفت،گردن ما  كهحاال 
جلوي ! بوده استمحض تصادف  نخواهد كرد كه اين، يككس باور جا كارم ساخته شود، هيچدر اين

ام، و شده ميخندارد ـ  آنكاري به كار چون كسي  ـ كردچراغ قرمز كه اگر آبي تند هم بود فرقي نمي
  . جرأت آن ور خيابان رفتن را ندارم

  ! بيايين با من ـ
  ؟ استنكند از محافظين حضرات . كندمي را وراندازم ،سرخي هايچشم آسائي است كه بامرد غول

  ! جا مونديبخواهي منتظر بشي حاال حاال اين! معلومه .جا نيستيمال اين ـ
پيدا كردن يك . رسمآسا، و به ساحل نجات ميچسبم به پهلوي مرد غولمثل نابينايي گمشده مي

هاي پايتخت ايران ي كه خيال عبور از يكي از خيابانكس هر غول راهنما، اولين درسي است كه به
 .را داشته باشد، بايد داد

  
  يابميي كه باز ميخانواده

  

اولين بار است كه با  . تغيير زيادي نكرده است. بينمام را ميپس از سي سال، سوسن، نوه خاله
هر  سنگين كردن سبكبا كندي بسيار و و ماليم و آرام،  استمردي  .شومرو مي هروبشوهرش 

كنم احساس مي. ساكتاست و آفتابي و  وسيعسالن پذيرايي، . زندكلمه قبل از اداي آن، حرف مي
ند بدانند كه چرا و چگونه دانند و شايد هم نخواهنمي. حق هم دارند. كه از حضور من ناراحتند

 بزرگ، و نيز يكي از  با موهاي چون برف، عيناً شبيه مادرش، خاله پيرم كهدخترخالة . امبرگشته
خيلي خوش لباس است، و . شكندمي حاكم بر فضا رارسد و يخ از راه مي به موقعهامان است، ييدا

ديروز در كدام قسمت  كه دهدتوضيح مي. خوانندرنگ و روسريش با همديگر همخرمايي  پيراهن
تنها سؤالي . كنيممي پرهيز كندتي ناراح ايجاد ي كه ممكن استاز سؤاالت .فرودگاه منتظر من ايستاده بود

  !باز هم مجاهدين. هميشه مجاهدين. هاست راجع به مجاهدين استكه اسباب نگراني آن
  ترسي يك وقت بكشندت؟ نمي ـ 

: در اذهان ايجاد شده است» رفقاي سابق«كند تا تصويري كه از ربط بودن سؤال كمتر اذيتم ميبي
 ـ از جمله، روابط عمومي نادرستشان شان ـشمار خودت بياسالمي و اشتباهاتبليغات جمهوري

ه شدن من به دست مجاهدين، در اين تنگراني از كش .بر مجاهدين وارد آورده استي يي كارضربه
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كه از سران مجاهدين بود، به  ،كنند كه پسرعموشانفكر مي هاآنة هم: گرددبه گذشته بر مي خانه،
ها حالي كنم اين حرف كنم به آنهر چه سعي مي. ه استشد سر به نيست سازماندستور رؤساي 

  . روددروغ است به خرجشان نمي
  : گويدام، با شك و ترديد ميخالهة نو
  ! ها نيستيكردم ديگر با آنفكر مي ـ

. استمن هميشگي مايه آزار  وجود دارد، دو بعدي، كه نزد خود مجاهدين نيز واين منطق مانوي 
من مايل ولي . است اش ضعيفو گويا حافظه .استخميني  زاده و از هواداران قديمانيام روحدختر خاله

ذكري به ميان  م همكنم كه از مرگ مشكوك مادراالمكان سعي ميحتّي. مجدل شو درگير نيستم
 ةسرطان گرفته است و دخترخالام خالهزن پسر : دهندآور به من ميي ماللياز خانواده خبرها. نياورم
خورده، سرانجام جو سنگين حاكم درهم هاي زن سالبا ورود نوه .ري دچار افسردگي مزمن استديگ
نخستين بار . كنندجا زندگي مياند و در آنجا به دنيا آمدهدر آن .اندديشب از انگليس وارد شده. شكندمي

يالت پزشكي را تمام دارد، دورة تحصي دختر، كه سن بيشتر. بينمدو فرزند نازنين را مياين است كه 
  : ي دارديهابراي ايران پروژه. دولتي فعال استريغكرده است و در يك سازمان 

ها، رفتار سرد انگليسي در مقايسه باتوي اين كشور، همه چيز قر و قاطي است، ولي روابط انساني  ـ
  . العاده استفوق

يران است و هر بار كه زند ولي او هم سخت دلبستة اپسر، كه نوجوان است كمتر حرف مي
ها مرا آن. ولي با لهجة غليظ انگليسي. زنندهر دو فارسي حرف مي. كندآيد، به همه جا سفر ميمي
اندازند كه تحصيل كرده و پر شورند و ذهني باز فكر هزاران جوان نسل دوم مهاجران ايراني مي به

گويم تنها هاي دخترخاله، به خود ميبا ديدن نوه. ورندو از دو فرهنگ بهره دارند نسبت به جهان
جواناني كه . امكانات موجود، گرم پيكارند جواناني كه درون مرز، در حد. شانس اين كشور، جوانانند
به شرط . سرماية واقعي ايران فردا، آنانند. انديشنداما سخت به ايران مي اندهبرون مرز، نشو و نما يافت

قبل از خداحافظي، براي انجام  .آرزوهاي آيندة ما در آتش آن نسوزد اين كه دوباره جنگي در نگيرد و
از كجا يك تلفن دستي محلي كرايه كنم؟ يك : خواهمها راهنمايي مييي امور روزمره از آنپاره

 كجا اتومبيل و يك رانندة قابل اعتماد از كجا گير بياورم؟ كافة اينترنت دار نزديك به هتل كجاست؟
با دادن آدرس يك آژانس  .توانم پيدا كنم؟ و سؤاالت ديگري از اين دستب ميفروشي خويك گل

بهاترين ام بدون آن كه خود بداند گراناز منزلشان است، نوة خاله ورترتاكسي كه يكي دو خيابان آن
  . راني استتاكسيرانندة حميد،  دهد، و آن آشنائي با آقاهدية دوران اقامت در ايران را به من مي

ليمو شيرين كنم، و اولين آبفروشي توقفي ميآب ميوهة يك دك راه برگشت به هتل، جلو سر
اين هم براي من . ام بگيردشيرين چيزي نمانده گريهاز طعم آب ليمو. نوشمها ميرا بعد از سال

كشم و به جرعه سر ميآب ليمو شيرين را يك. مارسل پروست را داردبراي  ك مادلنيك حكم
خود را انتخاب » راهنماي عبور از خيابان« .حاال ديگر تجربه دارم. نهمترافيك قدم مية تجنگل آشف

  قدم به قدم دنبال او راه. جوانيست تنومند با شلوار جين، عينك مشكي و موهاي فرفري. كنممي
گردد برمي. چسبمبه طور ناخودآگاه مثل زالو به راهنما مي. زنديك تاكسي، ديوانه وار بوق مي. روممي
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  : گويدو در گوشي به من مي
   !كني؟ وضع مالي خرابهواسه ما ارزون تر حساب مي ـ

  . رومكنم و واپس ميهاج و واج نگاهش مي
  . را دارم تمادر وسال ؟ من سناحمقكشي خجالت نمي ـ
  طبيعيه يا رنگش كردي؟ . از مش سفيدت خوشم مياد! خوريخوب كه چي؟ به سنت نمي ـ

كه مسألة فحشا را در ذهن ها، در حاليكنم و با سري افكنده از البالي اتومبيلا مياو را ره
در مطبوعات انعكاس  است؛پيش پا افتاده شده » اهنگ«فحشايي كه يك . شوممي كنم، ردنشخوار مي

لوي گري، و فقر و اعتياد ـ خواهران دو قروسپي. اندگسترده يافته است؛ و سينماگران به آن پرداخته
هاي اين كژروي. اسالمي شده اندناپذير عرف و اخالق جمهوريي ئهاست كه از اجزاي جداآن ـ مدت

ريختند كه بر اثر آن نمرد  17»اروس«شرنگي در كام « :به قول نيچه. ناشي از فشارهاي شرع مقدس
  ».ولي به فساد و تباهي گرفتار آمد

  
  تلويزيون در خدمت دين مبين

  

در  .، دانشجوي سابق پدرم، فرصت دارم»سودبخش«ار مالقات با مهندس دو ساعت تا وقت قر
متعلق ها ، دو كانال عربي كه يكي از آنيورونيوز، سيبيبي، .ان.ان.سيهاي توان به كانالهتل، مي

  ... اهللا است، و چند كانال داخلي، دسترسي داشتحزب به
به  ـبا از اين كانال به آن كانال رفتن لبته ا ـ روزي يك ساعت م،تلويزيون داخلي كه در مدت اقامت

دو جهاني . نشينم، تماشاگاه مناسبي است براي سير و سلوك در دو جهان موازي اين ديارنظارة آن مي
روان زير و زبر  به منظور آشنايي بيشتر با. كه كم و بيش، در همزيستي مسالمت آميز به سر مي برند

 .ناپذير را مرتباً دنبال كنمهاي اجتنابكنم برنامهجامعه، سعي مي يزوفرنياي حاكم براسك ياشكافتگي 
  :طلبدگرچه بايد اعتراف كرد كه اين كار، حوصلة بسيار مي

، تعاليم، كلمات قصار، )ييانهافسساختگي و واقعي، اعم از (زندگي، مرگ، صفات : ـ امام شناسي1 
بوده پنهان چاهي  در كودكي درون كه ينهماز جمله دوازد(دوازده امام ) منسوب وواقعي (نصايح 

  )...است و پس از آن، غايب شده است
آخوند، سرباز، پاسدار و : انقالب ناپذيرشهداي شمار ،غيرهزندگي، مرگ، صفات و : ـ شهيدشناسي2

  ...غير پاسدار
  ...نماز، روزه، زيارت: شناسيـ اسالم3

                                                           
Eros   هوسرب النوع   17
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امام خميني و  ي يااسالم فالن عالمطابق تفسير م ايراد خطبهتفسير و تعبير قرآن،  :شناسيقرآنـ 4
  ...ديگران

  ...هاي نماز جمعهپخش و بازپخش خطبه: شناسي اسالميـ سياست5
بگذريم از . هاي تلويزيوني ديگر نقاط جهان استوبيش شبيه كانالهاي كانال داخلي، كمساير برنامه

دساالن، مباحثه، ميزگردهاي سياسي، اجتماعي، برنامة خر. »اخبار«اسالمي، حتّي در  ط نظرايد بر نقأكت
ناظر به هاي تلويزيوني هاي فرهنگي، فيلمبرنامه! ت جهانيپزشكي با حضور كارشناسان ايراني با معروفي

ي با ماية مذهبي از يهايا برنامه) مسائل جنسي ،بيكاري و اعتياد، زنان و طالق، جوانان(رد اجتماعي امو
هاي سينمايي ايراني و خارجي ، فيلم!)ژاپني بخصوص(هاي تلويزيوني خارجي لمفي. قبيل زندگي امامان

خالصة اخبار، و اخبار، كه در آغاز شب، بعضي از كانال ها !). هاي آمريكائياز جمله ـ و بيشتر ـ فيلم(
  .اسالميهاي جمهوريچهرة جهان با حك و اصالح ايدئولوگ. پردازندبيشتر به آن مي
 يك: شوممستفيض مي» تندگويان«زندگي  شرح ازهاي تلويزيوني، اي برنامهتماشدر اولين 

اولين . بود و در زمان جنگ ايران و عراق وزير نفت مهندس است،. خودشبه قول » امام فدائي«
طور كه مجري برنامه مدعي و آن. استاو در مبارزه با رژيم شاه گذشته » افتخارپر«بخش زندگي 

هاي نوبت به نطقدر بخش بعدي، . شدندنماز خواندن او مي مانعزندانبانان است، در زندان شاه، 
زبان پدر و  از در جنگ ايران و عراق را جريان دستگيري او در عراق سپسرسد، و آتشين او مي

كه چگونه با و اين!) ديجا بودآنها بپرسد كه مگر شما يكي نيست از آن(شنويم ميمادرش 
 !زدمي» سيلي روحي«ها به صدام و عراقي، طول اسارتاش در مه به خانوادهخودداري از نوشتن نا

همكاران سابق، كارمندان زيردست، و دوستانش در وصف نيك نفسي او، شخصيت او، شجاعت و 
او را به امام  اليزال، عشق هاي صحنهناپيداة صداي گويند. گذارندسنگ تمام مي... ايمان او و غيره

  . رسانداعلي مي به عرش ،و شهادت
كه تازه  گاهآن در زمان جواني،: ستوهاي انطق هايي ازتر، پاره فيلمولي براي من، از همه گيرا

نرم و آرام ولي يي هاي معروف تهران گرفته است، با صدامهندسي خود را از يكي از دانشگاهدرجة 
ست كساني آن راستين خميني، و ازآيد كه او يكي از پيروان ظاهراً چنين برمي. گويدپرشور سخن مي

زنده او  راستي اگر. روي زمين خواهد شد ايران بهشت اسالمي، از بركت انقالب رند كهپنداكه مي
   انديشيد؟گفت و چه ميمي چه كارة نتيجة مالحظبا امروز  ،مانده بود

ست؟ ولي شهيد ميدان جنگ ا. از چگونگي مرگ او حتّي. دانمو چيز زيادي نميااز سرگذشت 
تعالي كه حقوصول به درگاه «بايد اذعان كنم كه شجاعت و ايثار، ايمان كوركورانه، و شتاب او در 

در مورد او تأخيري در وصول به  با وجود آن كه. دهد، مرا تحت تأثير قرار مي»...به تأخير افتاده
 دو و نوجوانان با كودكانة برنام .كنمكانال را عوض مي. حاصل نشد و او جوان مردذات باري 

يعني چادر سياه، و » برتر«حجاب  بشود كه يكي در باي آغاز ميفرهنگ )اسپات(» فيلمك«
  . مطالعه است ضرورت در خصوصديگري 

دهد كه چرا مرواريد جز گل، پيچيده در چادري سياه توضيح مي چون يي زيبادختر بچه: پردة اول
نامد، و چنين مي» پوسته بسته«و گاه » پوشش«گاه  صدف را. شودتواند پرورده در صدف خود نمي
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ي هستيم يمرواريدهاة ما به منزل! كند كه آري، دختر يا زن، و صدف، هر دو يكسانندگيري مينتيجه
ديگري بر ما ارزاني دارد تا درخشش و پاكي ما ة پوست كه قرار گرفتخداوند متعال بر آن ة اراد كه

استداللي ! كه حجاب براي زن چون صدف است براي مرواريد اخالقي، آنة نتيج. محفوظ بماند
  .امهاج و واج مانده! راحتي بخش، استوار و روشن

يي يي ريشو و نزار با عمامهكه نقش او را هنرپيشه(سينا جواني با مهرباني خطاب به ابن: پردة دوم
  : پرسدچنين مي) كندچنداليه بازي مي

؟ چرا در جهان به تدريس كتب نيكو ستيگ، چرا كتاب خواندن كارسيناي بزربه من بگو، اي ابن ـ
   پردازند؟مي

دهد كه در آن زمان كه حكمت و دانش او در و يكي از بزرگترين انديشمندان جهان توضيح مي
و نتيجه، ! زدظلمت دست و پا مي ضاللت و رعشد، اروپا در قمدارس شكوهمند شرق تدريس مي

. ها ـ يعني اروپاييان ـ عاقبت بيدار شدند و به خود آمدندبود كه آن» ينما مسلم«ه به بركت كآن
 شدش ميكا. بندي شده استكمي سرهم آشكاراولي  نباشد،خالف واقع  گيريم اين مطلب، چندان

   :سيدريشو پرة از هنرپيش
اللت و ضر عما مسلمين، هم اكنون در كدامين قكه برگوي تا بدانم  هان، !اي نياي عاليقدر تو ـ

   زنيم؟ و چرا؟ظلمت دست و پا مي
 .مفيد ارمطالعه، براي جوانان كاريست بسي البته شد كه بر ما واضح و مسلّممهم اين است كه  باري،

طور اخبار صدا و سيما به !بيهوده است ، البتهبستگي به نوع مطالعه دارد اين امر ذكر اين نكته كه
ة زمين با. هاي پر قرباني عراق استگ لبنان، و بمب گذاريترين جنآمدهاي تازهعمده در مورد پي

رسد نظرخواهي از جوانان است نها خبري كه از فرانسه به دست ميت. جگرسوزهاي صحنهتصويري 
در همان  اند؛ وسلب اعتماد كرده ـ درصد آنان از سياستمداران خود ـ چه راست و چه چپ 40كه 

چراغاني با (جشن نوئل ة ليزه در آستانيك سو خيابان شانزه: آيندپي هم مي ازهائي چند، صحنه زمان،
ن عابر همه ناقضا ز دست بر .خانمانانبي زجرآورهاي عكس سو و دگر) هاي لوكسشكوه و اتومبيل

ميرند، كه در كشوري ثروتمند مثل فرانسه، بينوايان از سرما مي اين. به سر هستندچارقد  شمار زناناز 
اسالمي، دومين صادركنندة گاز، و سومين در خود جمهوري اما ببينيم .ة شرمساريستكه مايالبته 

  گذرد؟ چه مي ،توليدكنندة نفت جهان
 گيريفرافقر روزافزون و  خود، به چشم د تاي خواهد بوكافپايتخت هاي به بعضي حومه سري

دلسوزي كسي و  ـ بدون آن كه باعثاند پرداختهآن افشاي  هاي داخلي سالهاست بهكه روزنامه را
  .ببينيمشود ـ كار  دست اندرزمامداران  به ويژه

  

  مبا يكي از دانشجويان پدر
  

براي با محبت و گرمي خيزد و آقايي كه از جا برمي. آيم سر ساعت هفت بعد از ظهر، پايين مي
هم  سال چهلا ديدم بار اولي كه او ر. ه استهفتاد سال تقريباً ،آوردسالم گفتن دست پيش مي
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ه پدرم او را آزاد كرد دخالت كه با بودسياسي چپ و زنداني با گرايش زمان شاه، دانشجويي  .نداشت
به زنده بود  اگر حالتي كه پدرم. است داشتهي مراد و حالت مريدنسبت به پدرم از آن زمان، . بودند
به آرامش خاصي  او، حالتاين و . مهندس سودبخش لحن موزون و آرامي دارد. كرد قبول نميوجه هيچ

گلويم  در بغض از غلبة احساسات، .خيلي از ديدن من در ايران خوشوقت است. بخشديم مخاطب
   :زنداز پدرم حرف مي. دهمچاي سفارش مي. نشيندمي
در  ،تراز اين عشق و ارادات به اشخاصي از. گردن ما دارند ربزرگي ب ديناو چون ي يهاخانم، آدم ـ
  . بگيردرا نديده ي واقعيتتواند چنين هيچ حكومتي نمي. نهفته است ق وجود ماامعا

   .هايي از سوي اشخاص مختلف خواهم بوداين سفر شاهد چنين اظهار محبتطول  تمام در
آمدن خاتمي ايجاد  سركار كه باراستيني و تحوالت  آور پيشين،هراسهاي مهندس، از سال

  : گويم كهبه او مي. دوران زمامداري خاتمي بسيار خواهم شنيد محاسناز  !كندشد ياد مي
  . خوشايند من نيستشخصيت خاتمي هيچ  ـ

عقيده  ولي با من هم .ايدرا از پدرتان به ارث برده صراحت لهجه اين گويد كه شماخندد و ميمي
. مشكل استاند جا زندگي نكردهمردم براي كساني كه در اين ل و روزگويد درك حامي. نيست

ها را بگذاريم براي بعد، تا او از صدمين سالگرد تولد پدرم ـ كه در  كنم فعالً اين بحثپيشنهاد مي
  . زادگاهش ـ جشن گرفته شد بگويد ،تبريز
كساني كه . يي نبودتشكيل آن با اشكال برخورد كرد كار سادهة اجاز حتّيبرگزاري اين مراسم كه  ـ

ولي انجمن . روندها از ميدان بدر نميقلمداد كنند به اين سادگي دينيب كنند او راميجرأت 
از دفتر  ،اجازه االمر،آخر . دولتي علمي دست از سر مقامات برنداشتندهاي غيردانان و سازمانرياضي

. يي يافتمراسم، خيلي با شكوه بود، و از سوي رسانه ها انعكاس گسترده... يي صادر شدخود خامنه
و در حال حاضر از  بود،كنندگان كه از دانشجويان سابق پدر شما يكي از شركت. يجاي شما خال
كه در حضور  تان را،گفت تز دكتراي پدرست، مياهاي كانادعلمي يكي از دانشگاهة مقامات برجست

كه  ايدفرموده توجه البد .، بايد از نو كشف كرده بوداز آن دفاع كرد) Elie Cartan( الي كارتان
  ... وژي و جغرافياي فضاتوپول

دست ! رياضيات من افتضاح بود و هست :سر نيستكردن مطلب بر من مي كنم ولي دنبالگوش مي
گويد از اين كه مطلع شده كه من از مي. انگار فكر مرا خوانده است. كشداز توضيحات خود مي

  . ام خوشحال استسياست، بيرون رفتهة داير
ما بايد به دنبال يك . ستميراث معنوي پدر شما دارد،ز به آن نياز مملكت بيش از هر چيچه آن ـ

با  و پيكار كردن،ي يبا مطلق گرا. ت به اين سوستل فرهنگي باشيم، و به نظر من، جهت تحوالّتحو
   ي ندارم؟پشيماناحساس پرسد كه ناگهان از من مي. بود تانپدرپيكاري، استاد چنين  .زيستن نسبيت

  . كردماين راهي بود كه بايد طي مي. چيز پشيمان نيستم من از هيچ ،نه ـ
  . شما هم مثل پدرتان يكرو و يكرنگ هستيد ـ
 واداي بابات«: گفتمادرم هميشه مي كهكما اين .است بسيار ره تفاوتو ! را ندارم البته استعداد او ـ

  . »!اينهفكر ميكنن ديوو تو رو همه امااون نابغه بود،  در نيار،
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ة بعد از اعالم اين برنام. هاي آخر عمرش را فقط وقف هشترودي كندسالاين خواهد مي. نددخمي
  : پرسدبدون مقدمه مي! آتي زندگانيش

  . اميدوارم از چيزي يا كسي نگراني نداشته باشيد ـ
گير من است به هايي كه فعالً گريبانخيال اين زنداني سياسي سابق را كه از اين نوع گرفتاري

تا به حال شناخته  شاه او چون فراز و نشيب اين كشور را از زمان اما. كنمي خبر دارد، آسوده ميخوب
معني  دركقادر به ، ه استكند كسي كه از دوران كودكي در مغرب زمين زندگي كرداست، فكر مي

  .ي نيستشرق استبداد
را كه در حال خروج مسن  اين مرد. كندگذاريم و از من خداحافظي ميقرار مالقات بعدي را مي

يي او را در دوران جوانيش، وقتي كه تازه داماد شده كنم و لحظهاز هتل است، با نگاهم دنبال مي
او تازه از زندان آزاد شده بود  .ة ما برگزار شدمراسم ازدواج مهندس سودبخش، در خان. بينمبود، مي

دانست، از مادرم خود را فرزندان خود ميپدرم كه دانشجويان  اما .و كسي حاضر نبود كمكش كند
  .عقد مهندس سودبخش را با تشريفات خاص، آماده كندة خواسته بود كه سفر

  
تلويزيون را . گذارد بخوابمآيد نميگرما و اين سر و صداي يكنواخت كه انگار از اعماق زمين برمي

! بينمرا مي )Johnny Halliday( و جاني هاليدي )Jean Rochefort(كنم ژان روشفور روشن مي
اتاقم  دراگر . امه افتادهخندبه ، از دوبلة جاني هاليدي به زبان فارسي. فيلمهاي نصف شب است و آخر

كنند كه من فكر مي» خوش بگذره«و » حقوق بشر«، »سينما«ميكرفون كار گذاشته باشند حتماً جنابان 
هاي خورد و حولهلق ميه بود و تختي كه لقيي كه بد نصب شدصبح، از دست پرده. امپاك خُل شده
  .امو حاال هم كه از خنده روده بر شده. راه گفته بودمهاي فارسي و فرانسه بد و بينمناك، به زبان

در  همآن... كندجان به جان آفرين تسليم مي و شده زمين آسفالت نقش وسط جاني هاليدي،
  . ما ادهافتسكسكه و من از خنده به ! فارسي حال تكلم به زبان

به . گردمبه عقب برمي بيش از چهل سال 18.امتهران، قهرمان آخرين رمانم را باز يافته ةدر هتل الل
كشف و اينك براي  .كرده بودمترك  به قصد پاريس و كشف دنياي نوبراي اولين بار ايران را  زماني كه

امان از من  بازاختيار، بية خند. ر خطاين هم آخ دور شمسي و قمري كامل شد و. امخويشتن بازآمده
  .خنده براي سالمتي بد نيست الاقل .گيردمي
  

  2006دسامبر  21
 !شهدا بيدارند كه آسوده بخوابيد

  

. كنمهاي استيل عهد بابل و آشور را جابه جا ميمبل. آيمين ميياز تخت پا. پرمميسحر از خواب  ةكل
كش و . كنمسجاده را باز مي. گيرندروي موكت، حالم را مي هايلك. براي نرمش احتياج به فضا دارم

                                                           
.ازدواج من با جاني در نتردام دوسيون ١٨  

J’ai épousé Johnny à Notre Dame de Sion, Seuil,2006 
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در اين ...  دنروم كه بگويم اتاقم را عوض كنپايين مي. اين هم عبادت من براي بقا. قوس و ورزش پا
را  935گفتن، اتاق » تو«هاي هتل را كه با تربيتاولين فرد دستة بي. اتاق، گرما غيرقابل تحمل است

  . نشانمكند سر جايش ميبه من پيشنهاد مي
  ات سرو كار داري؟مگه با دختر عمه  ـ
  !فرستم دنبال كارشمي خواهد،باز براي تعويض اتاق من، وثيقه ميهم كه نفر دوم را  
  ! جا زندگي كنينتونين اينم جان، شما نميوخان ـ

لهجة شمالي  .گويدخود مي داربا لحن آهنگ ،بردمرا به اتاق ديگر مي ةاين را دربان مهرباني كه دارد اثاث
از او . زنندبه من لبخند مي روشنشهاي چشم. اندازدام مي دارد و لحني دلنشين كه مرا به ياد دايه

 كاري، باز او سر كاريكه با اين همه بي گزاردخدا را شكر مي. اش راضي استپرسم از زندگيمي
حال اگر اتفاقي بيافتد ـ بيماري يا با اين. انعام هم دارد در عوضولي  نيست، حقوقش زياد. است

تازه اگر درسشان . ها زياد استتحصيل بچههزينة . هم خواهد ريخت به پاكتصادفي مثالً ـ زندگي او 
   ؟را هم تمام كنند كار از كجا گير بياورند

به در مدت اقامت، اين اظهار نگراني را . وطنان استنگراني اصلي هم ،بودن افق آينده بسته
   .ها عميقها مشترك هستند و نگرانيدرد. شنومچندين روايت مختلف مي

  . كندكاست چه فكر ميهولوراجع به 
  ؟ چي كاستچي  ـ

مردم . اصالً در جريان نيست. خنددبا كمي احساس خجالت مي. گويم كه داستان چيستبه او مي
  يعني چه؟ » اين چيزها«گويم مي. با اين چيزها كاري ندارند

 ت نيست بديمگوش! ها نيستمشكل ما اين! م و يهودي و مهوديتاتم و م. خوب همين ديگه ـ
   !مشكل ما ههامون بخورن، اينبچه

مكرراً  ،)نه مردم آن(نسبت به دولت اسرائيل ي تفاوتي، يا دشمنبي نظر ازصرف ،اين موضوع را هم
  . شنوممي

يك تاكسي . ندارد اتوموبيل آزاد و آماده. زنمد تلفن مينشاني آن را داده بوام خالهة نوبه آژانسي كه 
راننده، براي . گويم مرا در خيابان ولي عصر پياده كندكنم و به راننده ميخالي در خيابان پيدا مي

هاي كمربندي يكي از پل ،اصلي اتصال شمال و جنوب تهران اهرفتن به خيابان پهلوي سابق، شاهر
     ةتوسع: كرده است طخطمتهران را ة اين كالف اختاپوسي، چهر .گيردمي پيش مركز شهر را

به صورت را  شهرزندگي دوازده ميليون جمعيت  ،مشكل ترافيك و آلودگي هواو  ،پايتختة رويبي
شهرسازي؟ شهرسازي كدام است؟ زيبائي شهر؟ . است ساختهمسموم  ،مجازي ي و به صورتقيقح

  خواني؟ خوردني است يا نوشيدني؟هم! واژه جايي در اين ديار ندارداين 
 اگر زنان شهيد كنم كهفكر ميبا خودم  .شهر شهداي هميشه در صحنه، بس غبارآلود است

كار  راندهاي شهر را مفتخر كند، زنان دستهايشان ديوار تمثال كه داشتندشانس را مي هم اين
  . كنمكردند؟ گمان نميي، خود را براي شهادت كانديدا مياسالمجمهوري

فيزيكي  عدم حضور و تمثال، دمداران در قالبسربعدي  دو رسد كه ميان حضور دائمبه نظر مي
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مردم به حال خود . مستقيمي وجود داشته باشدة ، رابطمملكترسيدگي به امور جاري براي  هاآن
ه امور خود را زنند تا بلككنند و به اين در و آن در ميبا روزگار دست و پنجه نرم مي اند،رها شده
ساز ثروت، روابط، و ظرفيت هم .شود به نفس كشيدن و به تنازع بقاغالباً خالصه مي زندگي،. بگذرانند

  .كندشدن با محيط، البته روزگار را براي تعداد كمي از مردم، قابل تحمل مي
ها به آن هارسانه سوي اين كه فرصتي از محضاند، به رفته از ناو  اندنفس افتاده ازكه مردم با اين

الحق كه در  ،در اين عرصه. يابندمي باز انرژي الزم را براي شكوه از روز و حال خود، فوراً داده شود،
د ياوقات تلخي تا بخواه و بد و بيراه ،ررغُغُ ،خمبله، آزادي اخم و تَ! اسالمي آزادي بيان داريمجمهوري

 ها،ها و رستورانها و در مترو، در فروشگاهبازار، در تاكسي، فقط در كوچه و صدا و سيما در البته نه! هست
 ازچهارده معصوم، از پدر انقالب، از رهبر،  از حتّي :مجاز استانتقاد،  ، البتهخانهاختياري در چهار ديواري 

دق دلي خودتان را خوب خالي كنيد، و بعد به جنگ ابر و باد و مه و  !خود خدا از حتّي واكرم،  رسول
هاتان، قطع آب و تغذيه بچهوءس ،تانافتادهعقب هاي چند ماه يعني حقوق. يد و فلك برويدخورش
آمدهاي آن، يعني كاري و پيبايد با بي وقتآن شد بدلو وقتي باد به توفان .... و غيره تانبرق

ر به سرزمين سحرآميز بهشت مواد مخد تا زماني كه .دست و پنجه نرم كنيدمردگي افسردگي و دل
زنند؛ در اسالمي، از در و ديوار پايتخت به شما لبخند مليح ميسردمداران جمهوري ...شويدپرتاب 

از  شماري از آنان ـ نه! كنندمي تانشعار و اندرز و موعظه باران وفرمايند؛ حق شما دعاي خير مي
هاي ها در بانكپر كردن حساببه ها، فك و فاميل و ياران، چشمي نور همراه شان ـهادست پائيني

 )Credit Suisse First, Boston(» فرست بوستون ،ي سوئيسدكره «تر دقيق يا( مشغولندسوئيس 
داند؟ كسي چه مي. ي محتاج نان شب باشنديكند كه شايد عدهبه ذهنشان هم خطور نمي حتّيو 

  . »!نان ندارند؟ خوب، پس گوشت بخورند«: شايد هم بگويند
كنند، يكي  مي رأتي پيدا مي شوند و سوء استفاده هاي ميلياردي را بر مالوقتي خبرنگاران با ج

المال مسلمين بيت متعلق بهها  اين«: گويد مي به غبغب مي اندازد وي از كله گنده هاي رژيم، باد
چون چشمي يا آن ديگري كه  ».به كار آيد ،دااست كه اگر روزي خداي ناخواسته اسالم به خطر افت

رود تا صداقت و امانت و شرافتمندي پاي برهنه به مجامع رسمي دنيا ميبا  ندارد، به مال دنيا
براي او، مسأله، ايران  .طور توجيه كندخود را اين ةلبانطخودش را به رخ بكشد و سياست توسعه

  .آري، بيچاره ايران براي اين دسته از حضرات خيلي كوچك است! نيست؛ بلكه دنياست
توانند دنيا را منطقه را در سر دارند، آيا مي شدن كه سوداي ابرقدرت به راستي هم كساني

 بسيار جهان، چرا كه. ها نيستشدن به اين سادگي »جهان رهبر مسلمين«دست كم بگيرند؟ 
پرچم مبارزه با يك تنه، يي، گذارد كه عدهدهد و نميم الي تله نميو به راحتي د پيچيده است

بايد اذعان  البته. به اهتزاز درآورند ،ام، و استكبار آمريكا را به طور خاصبه طور ع غرب رااستكبار 
بازان سياست. اندداشت كه سردمداران ايران تا به امروز گليم خود را چندان بد هم از آب به در نكشيده

در  .دانگيري باور نكردني قدرت آنان بودهدر اوج هاغربي، از جهات بسيار، بهترين يار و ياور آخوند
ترين خطرناكدبليو بوش، اين  جرجكنند كه فكر مي اسالمي،زمامداران جمهوري پايان بايد گفت كه

و . كه عراق را به گورستان ملّتش تبديل كرده است لياقت درس دادن به كسي را ندارد، جهان مرد
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كنند، ولي در اني ميدر بارة حقوق بشر، خوب بلبل زب بعد،جمهوري فرانسه، از ميتران به ؤساي اما ر
 چرا. شودميپايمال  مستمر،طور بشر بهدر كشورهاي جنوبي، حقوق كه عين خيالشان نيست ،عمل

الئيك ة هم باروي همين اصل است كه كشوري مثل فرانسه  .كاكا برادرو كه حساب حساب است 
هايي مهماني كند و با رياكاري تمام درش قرمز پهن ميرمثل خاتمي فشخصي ، در مقدم بودنش

و ايشان را به خاطر  كندميشود از سرو مشروبات الكلي خودداري كه در حضور او برگزار مي
هاي چشمگير دموكراسي در ايران به هنگام رياست جمهوريشان، مورد تبريك و تمجيد پيشرفت
-قتلو  داشتكه سنگسار رواج كامل  بود درست در زمان تصدي خاتمي ،كهحال آن .دهدقرار مي

  .يي اتفاق افتادهاي زنجيره
شباهت به دبليو بوش ـ اين ديوانة قرن بيستم، كه بي همه، ميان زمامداران فرانسوي و جرجبا اين

دبليو بوش،  كه جرجمگر نه اين. هاي جيمزباند نيست ـ فاصلة زيادي وجود داردي فيلم»نو«دكتر 
داري زمامحت دورانااو و فض دمن وجوي ني كرد؟ بهشكنجه را در گوانتانامو و ابوغريب، رسمي و قانو

  . اش، سردمداران جمهوري اسالمي، به خود غرّه هستند
در دو قدمي خيابان گاندي . تپدقلبم در سينه، به شدت مي. كندمي عبورميدان آرژانتين  ازتاكسي 

تونين از مي«. ند هستيماشتهگذا) قاتل انورسادات(و خيابان وزراي سابق كه اسمش را خالداسالمبولي 
  .ي كه مادرم ديگر در آن نيستيجا .ستخانة ماآدرس » رد بشين؟ 31كوچة 

پياده شدن  خيال. جا را نداشتمقصد آمدن به اين. نگه دارد 31گويم جلوي پالك به راننده مي
 فشرندميهاي در ورودي را نرده انگشتانم. زنمولي جلوي در هستم و دارم زنگ مي. را هم نداشتم

هم . لهجة غليظ آذري دارد. رسدصداي زني از بلندگوي در به گوش مي. اندو زانوهايم سست شده
حالم منقلب شده . حيف زبانشان را بلد نيستم .زادگاه پدرم ،اهل آذربايجان. واليتي خودمان است

لبخند . كندمي و زن در را باز. يي سكوتچند لحظه. كنمبا صدايي گرفته، خودم را معرفي مي. است
پرسم كنم و مياز او عذرخواهي مي. بر لب، زيبا، خوش ظاهر، تقريباً سن مادرم را قبل از فوت دارد

از وجود . ».البته«: گويدبا كمي دستپاچگي مي. يي را داخل خانه بگذرانمتوانم چند لحظهكه آيا مي
من بيست سال است از . دران نباشدانم، اصالً نگمي... يعني منظورش اينست كه! من خبر نداشت

چون با . اسالمي زدوده شده باشم، طبيعي استاگر فقط از ذهن جمهوري. امذهن ها زدوده شده
پنداشتم نيز بر هستي من خط بطالن مي» خودي«ها را ولي كساني كه آن. همديگر دشمني داريم

. آلوداز آب گل استفادهمال غير با كشيدن باال. ييهمتي و از سر سودجواز بي و از ترس. اندكشيده
  . دانمماجرا مي ازهمين را  فقط
  . كنم چشم به سوي اتاق پدر و مادرم بگردانمام و جرأت نميآپارتمان، ميخكوب شده» هال«در 
  راحت تر بيايم؟ خياليك روز ديگر، با  توانممي آيا ـ
  .ايدهر وقت بياييد خوش آمده ـ
  .شومطم، سوار تاكسي ميبا تني رنجور و روحي متال 
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  از سر گرفتن گذر عمر در كافه سيراكوز
  

سرم گيج . كنممكث ميجلوي يك كافه تريا . تاكسي، مرا پائين خيابان ولي عصر پياده كرده است
. كندنگاه مي به طرز غريبي مرازن جوان، سيخكي جلوي من ايستاده است و . شوموارد مي. رودمي

فروشي ة مبلشوم كه داخل يك مغازمتوجه مي بارهكنم و يكي را نگاه ميهاي خالميز و صندلي
  . اماشتباه كرده گويمميبه او  ...هستم

  . توانم چند دقيقه بنشينم و تلفني بزنممي ـ
  . البته ـ

هاي درشت گرد، چشمي كارفرماي زيباي او زني است با صورت. بردمرا به داخل دفتر مغازه مي
. اندازدهاي دوران بچگي ميمرا به ياد خورشيد خانم كتاب /. هاي قرمزپيي، و لغنچههاي مشكي، لب

، »رنيه«آقاي . كنمبه سفارت فرانسه تلفن مي. بينمهاي سفيدش را ميزند و دندانبه من لبخند مي
  اظهار خوشوقتي صدايم نرتبة سفارت، و پسرعموي يكي از دوستان نزديك، از شنيدكارمند عالي

  :گويممي. شوداحوالم جويا مي از. كندمي
  .مشكلي ندارم ـ

  :گويددر جواب مي
  .شوندهمه در پاريس از شنيدن اين خبر خوشحال مي ـ
  :پرسدمي .راجع به ايران دلواپس است متّحد سازمان مللة قطعنام بابت از
  توانيم همديگر را ببينيم؟ مي  ـ
  . كنمدانم، بعداً تلفن مينمي ـ

  : پرسدخورشيد خانم با لبخند شيرينش مي. گذارمرا مي گوشي
خيلي زبان فرانسه و فرهنگ و كشور . چاي ميل داريد؟ از فرانسه حرف زدن من كيف كرده است ـ

  :ددهمي. فرانسه را دوست دارد
  ... خوانديدانگار داشتيد مي ـ 

ولي . به من وارد شده است شي از ساكن عزيزلخاة هنوز تحت تأثير شوكي هستم كه از ديدن خان
خواهد به گردنش بياويزم دلم مي. جانبر  ستنوازي و لطف و محبت اين زن چون مرهمي امهمان

  . پرسمنزديكترين كافه را مينشاني  فقط از او اما. و او را غرق بوسه كنم
  ... براي همين است كه متوجه نشديد. باالة طبق. همين بغل است ـ

 خود، ،هاشاننامكه هائي كافه :شدند وجود ندارندپياده رو باز مي دريم كه هاي قدكافه ،ديگر
ها وقت خوش ساعت ،با مادرو كه در آن با دوستان،  ...چاتانوگا... سيراكوز ...بودندبه سفر ي دعوت

هاي مبلهاي زمخت و كج سليقه، و ميز و صندلي گذارم، باي كه به آن پا ميمكان ...داشتيم
زدند، اگر پارك ساعي را، كه فاصله اگر دور و بر من فارسي حرف نمي. زندمي توي ذوق ناراحتش،

يي را نداشت كه نگاه جوانان، آن حالت خاص ايرانيما، پيش رو نداشتم، اگر ة ايست بين من و خان
مردمي قاهره يا عمان ة محل يك كردم درفكر مي حس كند،آن را  تواندنميباشد نايراني  تا آدم
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  .آري، ايران عرب گونه شده است. هستم
هاي لوموند و نيويورك تايمز، رو، بر سر ميزي نشسته است كه روزنامهيي، در پيشزني، قهوه«

عينكي سياه بر چشم دارد و روي به پارك . هاي اطالعات و جامعه هستندجوار روزنامهروي آن هم
اند آورده ينيخود را پاصداي  اند،شدهه متوجه او جواناني ك. ريزداختيار اشك ميگريد و بيمي. ساعي

   .».اندو از گفت و خند باز ايستاده
كنم و از مين ،امكه اين سطور را در آن نوشته ،بچه گربة زخمي روي دفتر يادداشتم را نقشكلة 

به دستشويي » رسكيو«كشم و براي خوردن داروي قهوه را در يك جرعه سر مي. بندمدفتر را مي
  ».خونبا دلي پر . در جوار پارك دوران كودكي«: فرستمپيامكي برايش مي. مرسي آني. روميم

تهران از زمان سفر بيست سال پيش من تا به حال خيلي فرق كرده . كنمهايم را پاك مياشك
نه از هاي گشت و بازرسي، پستهست، نه از از پاسدار و بسيجي خبري نه در شهر، ديگر . است
اللهي براي نيروهاي حزب وي امنيتنيروهاي نه از ضدهوايي، و مجهز به نظامي صحرائي هاي پست

مرا به خود  فكر اقامت،ة تا آخرين دقيقبسيجي، نديدن نيروهاي  .جان مردم برافكندن  دهشت
رونق و جالي سابق را  گرچه هاي كنار خيابان پهلوي،بيست سال پيش، كافه. بود داشته مشغول

تهرانِ حكومت نظامي، تهرانِ زخم خورده و آسيب ديده هنوز هم . لي هنوز برقرار بودندنداشتند، و
د كه اين دانييي چون من نمست كه بيگانها يي»دگرجا« ،ولي اكنون تهران. تهرانِ من بود

  .كجاست و چيست» دگرجا«
و هاي اشتراكي در تاكسي .استسنگين ترافيك، شلوغي، كافه، در اين وقت ة پشت شيش

در اند؛ و زده بنددهان زنان مسافر،ة تسهاي خاز مسافر، چادرهاي سياه بر چهره هاي پراتوبوس
زنان  ديگرة كرد هاي آرايشچهره ، بهدارمارك گران قيمتهاي روسري ،هاي دربستتاكسي
   .، شهر يك بام و دو هواستي ديگرهاتهران هم مثل پايتخت: اندة بيشتر بخشيدهجلومسافر 
عنوان . كنمتمام مي ،دسامبر 9نيويورك تايمز  ازيي ضمن خواندن مقاله ،دوم را همة وقه

عليه سياست » باب هربرت«اقامة دعواي . »گرم خريد ما عراق در آتش، و«: تسمقاله، اين ا
- هاز مغاز. ناسزا گويي وهاي لفظي دارد، و نه درشتآرايه نه. پيرايه استساده و بي ،يي بوشخاورميانه

 ،اند كه در آخرين فرصتيي قرار گرفتهشتابزده ياننويسد كه مورد هجوم آمريكائهاي آمريكا مي
و ساير شهرهاي عراق، » صدر سيتي«كه در عيد كريسمس هستند، در حالي شبهاي سرگرم خريد

سرگرم كار  توجه به من، از نونگرم، كه بيبه جوانان حاضر در كافه مي. ادامه داردپي كشتار  از كشتار
  .لرزمخود ميبه  ،حملة احتمالي آمريكا به ايران تصوراز  .خويشند

در اين ديار هر قدر تكرار كنيم كه مردم آمريكا با آقاي بوش فرق  !، متشكرمآقاي باب هربرت
 هانيكه ايرا يميباز هم بگويم و يبر ما مردم ايران است كه به جهانيان بگو. ايمدارند باز كم گفته

ة نشينم، از راننده در باركه در تاكسي ميبه محض اين .دارندنها نژادها و خاتمياحمديبه  ربطي
  : گويدمي. پرسمانتخابات مي

  .ها رأي دادمگرامن به اصول ـ
  چرا؟  ـ
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هايي هستن كه انگار گرسنه .زننمي حرص دزدن باز بيشترهر چي بيشتر مي! چون بقيه همه دزدن ـ
شما ... ذارننمي. هاشونو بگيرهخواد جلو دزديمي كه پيدا شده ]نژاداحمدي[دم حسابي يه آ. سيري ندارن

كرد؟ اين مردك، به از نمايندگي بهزاد جزايري دفاع مي آشغالي اين كروبي يديدين كه چطور و با چه رو
 حاال .نداشت راحتّي پول خريد يه دست لباس درست و حسابي براي رفتن به مجلس  ،قول خودش

زور زد تا  هزاررو بگين، كه ] رفسنجاني[يا اون كوسه . شه شمردنمي اش روبانكيموجودي صفرهاي 
اندازه؟ دونين چرا واسه انتخاب شدنش بوق و كرنا راه نميمي. بشه تونست دوباره نمايندة مجلس خبرگان

شن، مي تركه روز به روز هم زياد ها،و بيچاره دونه كه فقيرمي. ها بيادتو چشم خواداز بس دزديده نمي چون
  ... رو بكنه نژاد بيچاره كارشذارن احمديجاست كه نميمشكل اين. چشم ديدنش رو ندارن

   ذارن؟ چرا؟نمي چه كسايي ـ
. جون هم بيفتنبه  امكان نداره .اناينا قوم و خويش همديگهة توجه داشته باشين كه همآخه  ـ

دشمن  فالني، دامادة آقازاد. ختر اين يكي عروس اون يكيهد .انهمه بين خوداشون وصلت كرده
  ... خوني باباشه

  پس به اين حساب، باالخره انقالب، خوب بود يا بد؟  ـ
زديك بود با ما تصادف كند بوق اتومبيلي كه نة رانند. كندميرد  راتاكسي، چراغ قرمزي ة رانند
  :كشدة ما شيشه را پائين ميرانند. زندمي
  ... از. بينه، خيلي وقته نخوابيدمنمي هچشام ديگ. بخشينحاجي ب ـ
  . كارتپيبرو ! خوبه ـ

  . زندپك مي خود ، به سيگارتمامخيالي چراغ برق تكيه داده است، با بي تير پاسباني كه به
  : پرسمبا تعجب مي

  گذشتند؟ قدر باجا هميشه اينهاي اينپاسبان ـ
 واسه .كمترههم  از ما حتّيشون درآمد آخه،. كاري ندارنوالّا  .اومداگر تصادف شده بود جلو مي ـ 
 مال ديگه ،كنم؟ انقالب تموم شدهنوز از انقالب دفاع مي ينخودشونو خسته كنن؟ پرسيدي چ

به از اين . پوست مردم كنده شد، ولي پخته شدن. هم داشتبي هاي خوالبته جنبه. سهاگذشته
  ...كس ديگهو هالو گير بيارن و نه هيچنه اين آقايون مي تونن ما ر بعد،

 آه، اين. دهدنجات مي كه دچارش شده بودم ِسگي اخالقِ دست آن شنود، مرا از و اين گفت
اهل سياستند، و تا  ،جامعه شناسند ، بسياركمي فيلسوفند !ايرانيآور  تشگفهاي تاكسي راننده

در هتل،  .دانست ايرانة اظران معتبر جامعاز ن را هاآن بايد ترديدي هيچيب. بخواهيد بلبل زبان
. نناال حقوق زر، پر انرژي، و فعكارب استزني  .است من همكار وكيل ايرانيم منتظر، مريم خانم

ولي او هم . مكفي در آمدداراي  كوش است وسخت. چهل و چند ساله است و مادر دو دختر نازنين
پول نقد، . در اتاق هتل، او را مي پذيرم .ان خود استفرزندة دربان هتل، نگران آيند ةبه همان انداز

  :پرسدمي. تشريفات اداري را برايم آورده استجهت انجام تتمة  يك تلفن دستي محلي، و اوراق الزم
  ؟ رودپيش مي همه چيز خوب ـ

گويد كه يكي و اسالمي ميهاي زندگي در جمهورياز سختي. كنمخاطرش را از اين بابت آسوده مي
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 ني كهآري، از زما. زندمي حرف انهخيلي راحت و آزاد. كندچند توصيه هم به من مي. تا نيستند دو
   .تر شده استو ملموس تراست نگراني اكثر مردم، عميق هنژاد بر سر كار آمداحمدي

راجع به آن چه فكر  نژاد را در مورد نفي كشتار يهوديان دنبال كرده است؟آيا كنفرانس احمدي
  د؟ مي كن

. ها بيشتر مصرف خارجي دارندجور كاراين. نداريم كارهااين به كاري  مردم ما اكثرمي دانيد؟  ـ
يك رفتن معمولي به سر كار، . انيممخودة درگير مسائل روزمرها از اين ولي ما بيش نيستيم،خبر بي
  . ماستة ا افتادتازه اين از مشكالت پيش پ... مكافاتي است خودشتا آن سر شهر،  شهر اين سر از

  . رودكند و ميبعد از تنظيم صورت كارهايي كه بايد با هم انجام دهيم خداحافظي مي ،مريم خانم
  

  شده بايد دخترعمويم را پيدا كنمطوري هر 
  

تر زنم، و آدرس قديمي ناهيد، دخام توصيه كرده است، تلفن ميكه دخترخاله به آژانس تاكسي
گويد تاكسي تا نيم ساعت مي. دهماش بروم، به استانداردچي ميانهعمويي را كه قرار است به خ

 ام در به در دنبالاز وقتي به تهران رسيده .است آقاحميد همتاكسي ة رسد، و اسم رانندديگر مي
ناهيد ة از زمان فوت مادرم، رابط .ندمنپدرية او و دو فرزندش تنها بازماندگان خانواد. مگردناهيد مي
  . هايم قطع شده استلهبا دخترخا
  . دانم كه آيا محل منزلش عوض شده است يا نهدهد، و نميتلفن سابق او جواب نمي ةشمار

. جا راه داريمگويد كه يك ساعت تا آنمي. شناسدميتاكسي، زعفرانيه را خوب ة آقاحميد، رانند
ار، و نگاهي ژرف دصدايي ماليم و كمي كش. شودمي سنگينچون از ساعت شش به بعد ترافيك 

ة هاي سفيد و پر پشت و چهرسبيل. وصف خارج از حدو ماليمتي . حركاتي كند ولي دقيق. دارد
 ي كه عمويم ضياءينيما. است كرده شبيه نيمايوشيج او راخيلي  ،الغر و موزون و پيشاني بلند

  ... مشوق و مدافع او بود ،پدر ناهيد هشترودي،
رسيم، هاي الهيه كه مينزديكي. گيريمتفاعات را پيش ميار وشاهراه كمربندي شمال شهر 

هاي اين محله. شناسمهايم، الهيه را باز ميبا شگفتي تمام، در خاطره. شودتر ميهوا قابل تنفس
ها به البرز در دوردست اند، وترند، در كمركش كوه نشستهنسبت به مركز شهر خلوت ، كهنشينمرفه
  . دارندقرار  هساختهاي نوبرجة اصردر مح اما. پيوندندمي
كم دلم دارد انگار كم! يك بسيجي يا پاسدار به چشمم نخورده است حتّيام، از وقتي رسيده ـ

  اند؟ كجا قايم شده! شودبرايشان تنگ مي
به آقاحميد، بدون دليل، كنم كه حس مي .كنمباز مي» بسيجي«ة با كلم اختياربي سر صحبت را

  . اعتماد دارم
ها مثل خفاش، شب. هاي قديم نيستنبسيجي ديگه ها همبسيجي حتّي. اوضاع عوض شده ـ

به جيب ي پولمختصر . كنننبازي مييه كمي با جوونا عين موش و گربه قايم موشك. بيرون ميان
  . رن بگيرن بخوابنو مي زننمي
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  ؟ اندبرداشتهمردم  دست از آزار ديگر يعني ـ
  . شوخي ندارناگر درگيري ايجاد بشه با كسي . نه ديگر تا اين حد ـ
   پس ديگه مردم، تحت كنترل نيستن؟ ـ
مثالً پيدا بودن . ة وضع سر و لباسطبه واسنه ولي نه از طرف بسيجيا و ! البته كه هستن! اختيار دارين ـ

با  هاس كهحاال ايران ديگه تحت كنترل لباس شخصي. هاي تنگ و چسبانها، يا لباسموي سر خانم
بزننحرف ي كه زيادي اعتراض كنن يا كارگرايي كه زيادي اندانشجوي: ي كاردارنچيزاي جد .  

خيابان همان خيابان است و . كندآقاحميد، اتومبيل را مقابل ساختماني واقع در خيابان ناز متوقف مي
ثري برجا ا هامسكوني آناز ويالي لي شمارة پالك خانة دختر عمويم است، و انشمارة پالك، هم

  . جاي آن را يك ساختمان چند طبقه گرفته است! نيست
  . باورم نمي شود. غيرممكن است ـ

آقاحميد به طرف اتومبيلي كه در . دانم چه كنمام و نميوسط كوچه، ويالن و سرگردان ايستاده
  . خانمي به سوي من مي آيد. رودحال خروج از پاركينگ ساختمان مجاور است مي

   ؟...كه سنزن م همان ـ
بيش سالي  چهل: نيست مسنكه نه،  بگويم دخواهمي دلم .كنمبه او نگاه ميبا ناباوري 

م هم كه خودبرم مي ياد از اغلب. است سپري شده ازآن زمان سي سال اكنونولي ... نداشت كه
  . گذارمپا به سن ميكم دارم كم

  . دهمسرم را به عالمت تصديق تكان مي
ند، ساكن اين ساختمان درحال حاضراند و قبلي را خريدهة ها كه خانشايد آن. اندجا رفتهاز اين ـ

  ...بدانند كجا
  : زنگ آپارتمان اول

  ... خبر نداريم ،نه ـ
  :زنگ آپارتمان دوم

  .شناسمها را نميمتأسفم، من اصالً آن ـ
  : زنگ آپارتمان سوم

  . كننددر آپارتمان پنجم زندگي مي ترين مستأجر اين ساختمان، خانم و آقاي فالنيقديمي ـ
  : زنگ آپارتمان پنجم

  شما كي هستيد؟  ـ
  . چنين است؟ ظاهراً پريشانم تا اين حديعني . آيدياري من نميبه  ن است كهصداي م اين شايد
  : دهدحميد، به جاي من پاسخ مي آقا
جا سري به اين. كندميزندگي  از كشور خارج. اين خانم دختر عموي خانم ناهيد است! شب بخير ـ

  . باكي نيست اما. صدايم لرزان است. گيرميم له راخودم دنبا... زده است
  ...دانيد ناهيد كجاستكنم اگر ميخواهش مي ـ

مادرش از دوستان ناهيد است، ولي ناهيد، ديگر در . شناسدزن جوان، دختر عموي مرا خوب مي
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  . كندتهران زندگي نمي
  .رومهم رفته باشد، دنبالش مي اگر پشت كوه قاف ـ

   ...دهمام، شماره تلفن هتلم، و شماره تلفن وكيلم را به او ميشماره تلفن دستي
  . دهم دنبال كار را بگيرمقول مي. خيالتان راحت باشد ـ

از شوق احتمال ديدار  .دهدو براي اطمينان خاطر بيشتر من، شماره تلفن دستي خودش را هم مي
حال  ازآقاحميد كه . اتخوش تأثرقدردان و دست ل وخوشحا. شناسمسر از پا نميمجدد ناهيد 

- ، به آرامي رانندگي مي)دارملي است كه هنوز از خود ؤاساين ؟ نهوگچ(آگاه است  نيكدرون من 
 كنار را كند و اتومبيلميسرعت را كم . شويمهاي مشجر با درختاني كهنسال رد مياز خيابان .كند

با چاي و  بعد،شود، و چند دقيقه از اتومبيل پياده ميكالمي، هيچ بي. سازدميمتوقف ي درخت چنار
  :گويدمي. گرددخرما برمي

  . استشسته ليوان  ـ 
- كنم، و او دعوت مرا رد ميدانم چگونه از او سپاسگزاري كنم، او را به شام دعوت ميمن كه نمي

  . كند
  ... نداره» خوبيت«خانم، ولي براي شما  متشكرم از شما ـ

براي سحرگاه فردا . كندها هم كار ميفردا براي تاكسيراني آزاد است؟ بله، اگر الزم شود جمعهآيا 
  .شودمياهالي تهران  ستانها كوهستان، فرارجمعه! ميروبه دركه مي. كنمتاكسي را رزرو مي

  
  دولت مبتني بر قانون؟

  !آري، ولي فقط در صدا و سيما
  

 كه خود دوستان آيا بايد به دوستانِ. رسمنه شب نشده است كه به هتل ميهنوز ساعت 
هستند كه جز دوستان نزديك، به آن راه  چنانيهاي آنو پارتي» هاي تهرانشب انكارشناس«

: دانم چه خبر استپيشاپيش مي. كاري را ندارمحال و هواي چنين وجهبه هيچندارند، تلفن بزنم؟ 
هاي پرهياهو، زيباترين زنان جهان براي آقا هاي خوشگوار، موزيككتلهاي مجلل، كوسالن

يي از مطبوعات غرب كشته و هايي كه پانزده ساليست پاره»برنامه«همان  .پسرهاي شيك و آالمد
  . آنندة مرد

به » هاي خمينيپانك«تحت عنوان  19»ليبراسيون«فرانسوي يي در روزنامة مقاله 1985در سال 
با اين تفاوت كه در . ه در بارة زندگي زيرزميني جوانان مرفه و سركش آن زمان بودك مچاپ رساند

هاي امام سرپيچي كند؛ خواست كسي از فرمودهيعني در اوج جنگ ايران و عراق، جرأت مي 1985
هاي نوكسيه فقط به درد همان مطبوعات غربي هاي تازه به دوران رسيدهكه امروزه پارتيآن حال

الس  مألعامخورد، كه از آزادي دختران ايراني كه در مي People)پيپل (» سرشناسم مرد«ويژة 
                                                           

19
Libération.  



  
   67                                                                                       در بازگشتم از ايران

، داد كشندسرميجرعه را يك جامشانند، و كنپايكوبي مي و خصوصي رقصهاي پارتيزنند، در مي
دارد كه به محض اين كه پايم دوباره به پاريس رسيد،  واقعيتاين امر تا به آن حد . سخن دهند

و اختصاص داده است،  »ايران«به ي مخصوصة دوباره شمار  (Géo)»ئو ژه«جله ماهانه ديدم م
... و غيره» عشاق تجريش«چناني را تحت عنوان مين بار، باز همان رپرتاژهاي آنو يكبراي هزار 

فروشنده كه . روم تا از دكه، يك آبجو بدون الكل بخرم پائين مي .استبه زيور طبع آراسته 
جواني . دهداست، با صبر و حوصله، طرز كار تلفن را به من ياد مي» فن دستي محليكارشناس تل«

  . است چاق، خوش سر و زبان و فوق العاده با مزه
  : گويدبا خنده به من مي

تونين بدون اين به زودي ديگه نمي. كنينعادت مي» بدون فلسفه«دونم باالخره به آبجوي مي ـ
واقعاً كه من از فلسفه اين «: كه با اعتراض گفته بودم داردخورد اولمان اشاره به بر(. آبجو سر كنين

  . )»نياوردمآبجوي بدون الكل سر در 
هايشان، و در چرت هايي كه در مبلدهم، و نگاهي به لباس شخصيپول قوطي آبجو را مي

جا هستند؟ ينا» شخص بنده«گويم چند نفر از آنان به خاطر اندازم و به خود مياند ميفرو رفته
  شود؟تازه شستشان خبردار نمي آيا كنمهتل را ترك مي سحر،ة كلببينند كه من صبح وقتي  فردا

در اين ساعت، . كنمهاي تلويزيون را مرتب عوض ميكانال دهم وساندويچي سفارش مي
نامعلوم؛ و منشأيي كند؛ يك فيلم تلويزيوني با ي كه آياتي را سر هم مييريشو: رمانتخاب زيادي ندا

» بدون فلسفه«رغوب و آبجو آن را براي هضم اين ساندويچ نام كه ميزگردي در باب حقوق،
برم كه بايد پي مي» ديگر وقت زيادي نمانده ،خوب«مجري برنامه كه ة از جمل. يابمتر ميمناسب

بحث در اللهي است، گرم ها حزبخوند و دو غيرآخوند كه يكي از آنيك آ. آخرهاي برنامه باشد
. موضوع داغي است البد حقوق پايمال شده در كشور، ةآن هم مورد حقوق هستند، كه با توجه به

مصالح؛ و دكتر شخصي است بنامكنندگان ، يكي آيد، شركتبرمي شده هاي قيدنامچنان كه از آن
قيقه بعد پي حال، چند دبا اين. آيدو نام نفر سوم به خاطرم نمي. ئيالديگري شخصي به نام دكتر ب

ي هاي مرتبو لباس اصالح شدهاللهي ـ كه ريش دكترها ـ نه شخص حزب نفربرم كه يكي از دو مي
و اما در مورد . تدريس باشد اندركارست دستبايميآخوند هم . حقوقدان است و استاد دانشگاه دارد،

جاي حرف زدن كلماتي به  ؟اصوالً چكاره است» آقاي محترم«حدس زد كه اين  توانمرد ريشو نمي
آن آخوند هم از فهم  حتّي چنان درهم و برهم است كه اهللاكالمو اشارات او به آيات  كندرا بلغور مي

 ،كه اتفاقاً چندان هم كم مايه نيست ـ و حقوقدان ـدر عوض، گفتگوي بين آخوند ! آن درمانده است
 حقوق بشر مبتني بر آزادي فردي است،رب، غ ديار در« :كههد دحقوقدان توضيح مي. توجه است قابل

آزادي شود، او نيز مي و وجود تن تماميت شامل حق اختيار آدمي بر، موسع به تفسيرحق مالكيت كه  و
شناخت يعني  .نشويم انآزادي ديگر مخلّكه مشروط بر اين ،گيرددر برميهم كالم و بيان و غيره را 

   ».و رعايت آزادي غير
گويد، و لسفه غرب و علم كالم است، از وابستگي متقابل فرد و جمع سخن ميآخوند كه آشنا به ف

همة  ،پردازد، و با استناد به آيات قرآنميوليت جمعي ؤوليت فردي و مسؤسپس به شرح معناي مس
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 گيردحقوقدان نتيجه مي اداستان بو عاقبت هم كند،مييي واحد تشبيه افراد جامعة انساني را به پيكره
در واقع انسان به . ه حقوق فردي انسان تأمين نباشد، كاركرد جامعه دچار اختالل خواهد شدچنكه چنا

ديگر فرد، ، نشد حقوق اولية يك جامعه رعايت كهولي همين ول اعمال خويش است،ئگفته قرآن مس
كنندگان در كه شركتپس از آن! عالي چه خوب، :وليتي نخواهد داشتؤدر قبال اعمال خود مس

عدالت و برنامه با اشاره به  ،دهندهاي نامفهوم مرد ريشو گوش فرا ميادب به گفتهم سبه رگرد ميز
مبتني بر عدل ة يك جامع«: آخوند استة عهد ريابد و سخن پاياني بهمبستگي اسالمي خاتمه مي

، افرادي كه اين افرادولو اين. دهندافرادي كه آن را تشكيل مي در قبال استحداقلي  وامدار و داد،
! ظالمانه بايد همانند فردي جنايتكار به پاي ميز محاكمه كشيده شودة و يك جامع. شايسته نباشند

  »...وگرنه تاريخ قضاوت خواهد كرد
روند تا پيوندد كه ميميي و به جمع مؤمنين! حتماً! بله، بله، البته«: كنداللهي دنبال ميفرد حزب

   ».گيرندبحضرت فاطمه را جشن سالروز وصلت اميرالمؤمنين علي با 
بيني شدم، كه آميز دو جهاند نمايش بارزي از همزيستي مسالمتسان من شاهبدينباري، 

  .انديشي بلغورگر محليشنائي بود، و ديگري برآيند تاريكيكي حاصل عصر رو
  

  2006دسامبر  22
  است يكسانهمه جا ، هازيبائي، اين زبان مشترك همة انسان

  

 به سراغ باربه منظور رفع تشنگي، براي اولين . شومباره از خواب بيدار ميصبح، يكساعت چهار 
 و تعبيهيي جاسازي قچهوبه جاي يخدان، گاوصند: افتمبه خنده مي و. رومهتل مي يخچال اتاق
هاي آخرين مدل يخچال افتم و زنان بلوچ كهياد سفر قاچاقي بيست سال پيش مي به. شده است

در آن زمان هنوز آن . ان قاچاقچي خود را تبديل به گاوصندوق جواهرات كرده بودنداهدائي شوهر
هتل كه هم برق دارد و  اين گاوصندوق يخچالي باولي  كشي نشده بود،ة كوير برقمناطق حاشي
  ! و ودكا بخورد» دارآبجوهاي فلسفه« شايد به دردكند چه بايد كرد؟ هم كار مي

اصالً به درد  يي كههاكفش. رومهاي كتاني به البي ميمانتو و كفش ،پولوور ،با شلوار گرمكن
هاي الي تهران كه مرتب از شهر به كوهكه آقاحميد، مثل اكثر اهخورند، در حاليكوهنوردي نمي

و هنوز  است در آن وقت سحر، تهران خلوت. استمجهز  براي كوه برند، كامالًبرف پوش پناه مي
فرصتي  و نيم ساعت راه است. كيلومتري 25ة ما، دركه است در فاصلمقصد . عميقبي غرق خوا

ساختماني كرده هاي مدتي كار ،بوده استي قبالً كارمند ادار كه براي آشنائي بيشتر با آقاحميد
خود خواست ولي در كسب و كاري كه مي به كار پرداخته است، است، و بعد هم در رستوران

ست، و بدين ترتيب مانند هزاران تن ديگر روي به رانندگي باشد ورشكست شده ا كارفرماي خود
  . تاكسي آورده است

براي كسي كه نخواد . همه سرگردوننتاكسي ة زده، تاكسي و مسافر و رانندتوي اين شهر جنون ـ 
 شو آرام برهميكوه، شما رو به انديشه . انسانيت خودش رو از دست بده، كوه هم يه وسيله است
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  . بخشدتونمي
  : دهدآقاحميد ادامه مي

 محتاجهمونقدر هم  اون وقت شما. كنينگم مي هبمونين مثل ما را جامديدي اين مدت اگر شما هم ـ
  . ايمشدهشين كه ما كوه مي

  . امآمدهجا گويم چه كسي هستم و براي چه به ايندر چند كلمه مي
  . شما دختر پرفسور هشترودي هستين پس !آها ـ

   :دهدباز ادامه مي و. يدكمي ترد
  ... كنم كهبه هرحال، من افتخار مي ـ
  كه چي؟ ـ
 !برممي هاخوشحالي منه كه شما رو براي تنفس، به اون باالة ماي... ، شايدگممي حاال بعداً...  ـ

موسيقي نباشد، براي من  ش بهوشگهاي آقاحميد، به شرط آن كه و تك مضرابجوابي  حاضر
  . كه هواي كوهستان خواهند شد قدر الزم و حياتيهمان

 اًمرتب كه» بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين حافظ«. راستين راه فرزانگان ايران است آقاحميد، رهرو
و  .يآيد؟ بلاز موسيقي كالسيك مغرب زمين خوشش مي. كند، انگار چكيدة فلسفه اوستتكرارش مي

   .شويمميدركه هي را ،رواگنريچارد پا به پاي خدايان، رو به غروب  نسانبدي
  ... آقاحميد، به دين باورمند است، ولي اهل نماز و روزه و غيره نيست

  . مثل اكثر بچه مسلموناي ايروني ديگه ـ
خود را در دهان او چپاندند، ة اسلحة ولي خداي او هيچ دخلي به خداي آن پست فطرتاني كه لول

  . ندارد
از خشونت بيزارم . امكسي حتّي يك سنگ هم پرت نكردهطرف به  هرگزمن ... اوائل انقالب بود ـ

انديشي بسياري از ا و تاريكهآشكارا از سران رژيم، از فساد آن. شموقت قاطي سياست نميو هيچ
او  در قاموس! ولي در عين حال بر اين باور است كه خميني آدم خوبي بود. كندها انتقاد ميآن

  :گويممي. ن اوستبود راست و درستانسان،  خوب بودن
مگر همين خميني نبود كه حكم بر قتل عام زندانيان سياسي داد؟ از اين موضوع خبر چنداني  ـ

  . ».يي از اين زندانيان را نيز نبايد فراموش كردهاي پارهلي كژرويو«. ندارد
  . اشدب كهراوي  تا. هاستآن» اقدامات تروريستي«به قولي  مجاهدين يا» عمليات نظامي«منظورش 

غايب كه هميشه احوال  واي بر«گويد المثل نيست كه ميآقاحميد، تنها مصداق آن ضرب
گويد كه در اوائل انقالب تا چه ميپرسيدم، ميها كساني كه از آن او هم مانند بسيار .»مقصر است

  ... حد هواخواه و دوستدار مجاهدين بود، ولي بعداً
ولي . مختلف است آورندبريدند؟ دالئلي كه مي مجاهدين راستي چرا ايرانيان به مرور زمان از

هر مقاومتي، هر چه باشد، وقتي به برون  كه واحد است واقعيتاين  ةتأييد كنند و. نه هميشه معتبر
، و مردمپيوندها با  ستبه نظر آقاحميد، گس. شد انزوا دچار خواهد به مرز افكنده شد، در دراز مدت

  !كردگي استگم نشان ره با مردم، زبان مشترك ناز دست رفت
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طور ي بهآقاحميد، گوي. پرسمو از او نمي. كنمداند؟ فكر نميطوالني مرا مي تبعيدآيا دليل 
او مطمئن » عدم وابستگي«اگر از . كندن و جراحات سر گشوده را احساس ميهاي دروطبيعي زخم

بودم، حتماً  هاي مبارزهسردستهي از نگاهي چنين ژرف و شفاف نداشت، و يا اگر يك او اگر ،نبودم
حال من آموزش يافته  فراخوراست كه دقيقاً » حضرات«ين عوامل ركردم كه او يكي از بهتفكر مي

  :كنددنبال مي حرف خود را .است
صبر مردم لبريز شده، اون ة وقتي خدا ببينه كه ديگه كاس. بايد بگذاريم زمان كار خودش رو بكنه ـ

  . شهوض مينگاهش عكه وقته 
  مردم يا خدا؟ نگاه نگاه كي؟ ـ
  ! خانم در يك زمان، هر دو ـ

انداز كه ايران را در چشمهمان . دارد انايراني خاص گري آقاحميد، ريشه در همان لطافت طبعيجبر
وقتي مردم ببينند كه ديگر كاري از دست خدا ساخته نيست، آن . سازدمي گانهيي جداخاورميانه سياره

 انديشة  درغرق ) كه من باشم(مسافر تاكسي  دهد كهآقا حميد ادامه مي !كنندكه قيام مياست  وقت
اند و كنندهمردم، مصرف«نبايد فراموش كند كه  نوائي مادي و معنوي هموطنان خويشبرگ و بي

  :دهمپاسخ ميي تعبير او را با تعبير ديگر .».طبيعت سازنده
  . داد خدا برسمه يد باگر خدا به داد من نرسد من با پس ـ
  

  بامدادان در دركه
  

. كندي ِ تمام، هوا را روشن مييجوبا صرفه ،هاي برفينسپيدة تازه دميده بر قله. شويماز ماشين پياده مي
اند و رودخانه خانه ها بر كمركش كوه نشسته. رباستكه خاطرة گنگي از آن دارم، هوش ،زيبائي جايگاه

ها در دوردست. انددو سوي راه كمندوارمان، درختان كهن سر به هم آورده رد. زير پايمان در غوغاست
و زنند، مي سوسو ،ماه هالل هنوز پيدايها، زير هگاههاي قديمي و پناخانهقهوه كم فروغهاي چراغ

  . يي نيستجنبندهدر آن پيرامون 
  ؟ است محل، ايمن اين آيا ـ
اي تنها رومي ه رسم و خيلي از خانمجا ميها ايناعتمن خودم اكثراً همين س! خانم صد در صد ـ

  . رنها ميبينم كه به طرف قله
  . ها كمين كرده باشندتها باالي درخها و پاسباننكند بسيجي ـ
  . ببرمتونم بهش پيرازي كه من نمي .شننه، ولي اگر درگيري پيش بياد فوراً حاضر مي ـ

. رويمباال مي گرفته هاي برفكوره راهو از در تاريكي،  فقط ما دو نفركه  شودمينيم ساعتي 
ود در حد. اندفرساست، و پاهايم يخ زدههاي كتاني نامناسب واقعاً طاقتي با اين كفشيراهپيما

هاي »پانكي«با لباس كوه،  ،ها، مردان و زنان تنهازوج: رسندساعت شش، جماعتي انبوه فرا مي
! اي براق چرم نما يا ورزشيوز زده يا ژل زده، پرسينگ، شلواره با موهاي) قول خودشان به(جوان 
) چادر سياه ن بادستار فلسطيني و زنا با مردان،(رنگ زيتوني  اونيفورمها از ذكور و اناث با بسيجي
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  . گذرنداعتنايي تمام از كنار هم ميبا بيهمه 
 ز ترسا. زنندتر به كمر ميحكمالعبور، دختران بسيجي، چادرها را هر چه مهاي صعبدر كوره راه

- مي. كند برخورد ،ها دارندهاي جسوري كه قدم به قدم سر پي آنبا تن پانكي شانتن كه مباداآن
كه » هاگفتگوي تمدن«به جاي شركت در . جوينداحتراز ي شكنسالما شوكهر ز خواهند بدينسان ا

زمان روي ي دو فيلم صامت هستيم كه همجا تماشاچمورد عالقة آقاي خاتمي بود، در اين تا آن حد
ي در يهابيهودگي. هابس گويا و خموش، از گفتگوي بيهودگي هستندي يهافيلم حقا كهو  .اندرفتهپرده 

در نهايت  استي »خواهر زينب« سوآن .هاو موقعيت ها،آدمها، بر حسب زمان ،اوج كمال خويش
ي محو جمال او رويارو و پيشي گيرد بر آنست تا از اوي كه پانكي نگاهي سرورمĤبانه به جوانبا  .ييزيبا
كه  ،گرم مرمت آرايش خويشچنان  .با شلوار جين چسبان و كاسكت استسو زن جواني اين. شود

ها در مورد انحطاط جوانان ايراني، نويسنده و گويندة زيرنويس فيلم. استنشيني شبراهي گويي 
   :همانا آقاحميد است

ة ها و گلة بسيجيگل. تراژدي زندگي جوانان ما هم اكنون در پيش چشم ماستيي از صفحه ـ
هر  دانند كهخود، نيك مي رغم ادا و اطوارولي علي ند،يكديگر به اعتناها هر دو سرگشته و بيپانكي
گروهي اند، و فرهنگ غرب شده مظاهرترين مقلد منحطيي دسته. رو به سوي پرتگاه دارند دوشان

 ازهاي اصيل ايراني را و هر دو ارزش... سرگرمندنشخوار اسالمي زهرآگين و هضم نشدني ديگر به 
   ...انددست نهاده

خانه تا اولين قهوه! نه فرا رسيده استزمان صرف صبحا. شومن ميو محكم نقش زمي خورممي سر
 .ستح افزاوهستان، رچيان همانند هواي كونوازي قهوهمهرباني و مهمان. دهيمبه راه خود ادامه مي
  :به آقاحميد مي گويم

اعتصابات و تظاهرات  .و بيدار و رزمنده هم فراوان داريم ه،جوانان بسيار فرهيختالبته در ايران،  ـ
  . ها شاهد اين مدعاستاخير دانشگاه

كار، ترك تحصيل  به دنبال پسر بزرگش: شود كه از فرزندان خود نيز بگويدآقاحميد راضي مي
اميدي به يافتن كار،  ، چنداندانشگاه در درخشاندرسي هاي نمره با داشتن ؛ دخترشتاسكرده 

  . بعد از پايان تحصيالت خود ندارد
يفتن كه بهايي »چاله«در اون  هم هاي مابچه نكنه كه بابته اين از نگراني من و همسرم فقط ـ

   .انها افتادهدر اون و دلمرده جووناي افسرده
را ي و خودكشي ايگرهمجنس خودفروشي،كند كه اعتياد، استفاده مي» چاله« ةاغلب از استعار

. ها آگاهماين چالهژرفاي از  ارقامخود به مدد آمار و كه چرا. كنماو را كامالً درك مي. گيردبرمي در
ة سر راه بازگشت، از برابر كلب. 20شكن استمخدر، ركورد خودكشي و مصرف مواد ايران در نرخ

                                                           
ايران در رأس  ،بر اساس گزارش سازمان ملل. معتاد به نوعي مواد مخدر است يك نفرايراني  از هر بيست نفر[...] « 20

» زنان ايراني«همچنين به . 2007ژوئيه  11، روزنامه همشهري »[...] .كنندة مواد مخدر قرار داردكشورهاي مصرف
  .مراجعه شود) اثري كه قبالً ذكر آن آمد(
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منظور او از . خواندمي »آنتيكبهمن «نشين كه آقاحميد او را انساني گوشه. شويميبهمن رد م
. اندخود را در حواشي جامعه قرار دادهكه به جاي متن،  ،توجه در خورهستند ي يهاانسان» آنتيك«

و يعي از محل فروش محصوالت طب ،كوهستان منزل گزيده استة كه تك و تنها در دامن ،بهمن
و موسيقي واقعي  د،دارمالحظه يي قابل كتابخانه. گذراندك دستي، امور خود را ميصنايع كوچ
اين آقاي محيط زيست كه چند سالي را در خارج از كشور گذرانده است، با اين در و . كندگوش مي

ساخت  دست و پا كند، و جوازآن در زدن توانسته است قطعه زمين كوچكي در نزديكي دركه 
بهمن عتيقه نتوانستم او را مالقات كنم، ولي به هرحال ة به خاطر بسته بودن مغازحيف كه . بگيرد

كه مثل  نداز پناهندگان سياسي سابق اكثر اين افراد،. از همانندهاي او را ببينمشماري توانستم 
يي دور افتاده از كشور، تهران را هم نتوانستند تحمل كنند، و در گوشه ،نيويورك و لندن و پاريس

  .گذرانندروزگار مي گريخته و» حبابي آبگينه« در
جا برايم گذاشته است گردم و پاكتي را كه وكيلم در آنهاي ظهر است كه به هتل برمينزديكي

مواظب «: انديادداشتي هم گذاشته. هاي نو با تصوير خميني استپاكت، حاوي اسكناس. يابممي
  . ».هستم در خدمت يدگر چيز ديگري الزم داشتا. دزدي كيف، مانتو، تلفن دستي و غيره باشيد

 . دو ساعت ديگر بايد به آقاحميد بپيوندم. روم تا بدهي خودم را به هتل بپردازمين مييفوراً پا
 

  زدهاي موازي، مارپيچ البالي جهانبايد از  يا چگونه» فوي روح كونگ«
  

ه عمالً تحت اشغال قواي در مركز شهر هستيم ك. اصطالح از آقاحميد است. درست حدس زديد
يا » ناكجاآباد«معني  »ناجا«. اين هم يكي از بازي هاي روزگار است. در آمده است» ناجا«
  !دهدهم مي را »ستانهيچ«

چندين كيلومتر مربع در قرق مأموران پليس، مأموران ضد شورش، لباس  تااطراف دانشگاه تهران، 
به خاطر ريش ) ن ها هم لباس شخصي به تن دارندگر چه آ(پاسدارها . است انو پاسدار هاشخصي 

ي اين هم خود نوع. نداراحتي قابل تشخيصشان، به آميزو رفتار خشونت سبعانهپر پشت و نگاه 
پاسدارها كه توسط . اردن ندوافكندن بر جان مردم نيازي به يراق و پاگاونيفورم است كه براي ترس

ها گوش. اندهاي ايست و بازرسي جا گرفتهقابل پستاند، در مشده ههاي ديگري دورلباس شخصي
  . ، مراحل نماز جمعه را قبل، در حين، و بعد از برگزاري، زير نظر دارند»ي واكيكتا«چسبيده به 

هاي ايست و نزديك يكي از پست. كند راهي نيستدر آن پياده  كه آقاحميد بايد مرامحلي به 
كنم به يك پاسدار نگاه مي. شود تا كسب اطالع كنده ميكند و از اتومبيل پيادبازرسي توقف مي

گاه ن. روسري من به زحمت روي سرم بند است. به همه سو در گردش است اشنگاه هرزهكه 
ة اتومبيل را شيش. پائين بياندازم نگاهكه  رودچشم غرهه مي. كندپاسدار با نگاه من برخورد مي

خاطرات سفر  .امسر لج افتاده. شومده و به او خيره مير دست تكيه داكشم و چانه را بپائين مي
      به تو حاليافكني آمده است كه طي آن پاسدارهاي انقالب با وحشت وقتم به سر پيشينغيرقانوني 

كه نزديك بود سر هيچ و پوچ مگر نه اين. كننددست از پا خطا كني راهي دوزخت مي كه اگر كردندمي
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ها دستگير شدم، و اگر به مفنگي اين كه به محض عبور از مرز به دست يكي ازنشالق بخورم؟ مگر نه اي
  شدم؟ در جا اعدام ميشايد هويت واقعي من پي برده بودند 

 ما آرام آرام به اتومبيل كند،مي وز وزخود » تاكي واكي«كه چيزهائي در پيكر در حاليپاسدار غول
كه  جهدچنان از جاي مياه ناگ است، با يك پاسبانآقاحميد كه مشغول مذاكره . شودنزديك مي

  : شودبخندي ملكوتي جلوي پاسدار سبز ميبا ل. دچار حريق شده است اتومبيلشگويي 
از چه راهي هزار معذرت، اين خانم بايد سر يك مريض بروند، ولي سركار پاسبان نگفتند  بابرادر  ـ

  ...بايد رفت به خيابان
  . جا توقف ممنوع استاين ـ

  . امچنان به او زل زدهدارد، ومن نيز هماز من چشم برنمي
   ...حجابش را رعايت كندخواهي جوازت را بگيرند، به مسافرت بگو ضمناً اگر نمي ـ

داند چگونه مردم اين پست فطرت مي. غضبمسخت در  و كنمام را ميزان ميمن بالفاصله روسري
  . آوردگاز، ماشين را به حركت درمي آقاحميد، پا به .را وادار به اطاعت كند

  ...چطور مي توانيد با اين همه نرمي و ماليمت با اين ها حرف بزنيد ـ
  . دارمحي فوي رو كونگة سابقخانم من نزديك به سي ساله كه  ـ

  :گويمچند روز بعد، به جناب سينما مي .زنم زير خندهمي
شان جداً قيافه. آورندترسبودند واقعاً  گرفتهرا  گذشته اطراف دانشگاهة پاسدارهايتان كه جمع ـ

  ! اندازدبه هراس ميانسان را 
  اصول مورد اعتقاد شما منافات ندارد؟  آيا با از روي ظاهر افراد قضاوت ـ
و . كنم ها نيست؟ من كه چنين فكر ميمگر ايجاد ترس، علت وجودي آن. ستفقط ظاهر ني ـ
. ر اين مورد نسبت به سفر قبلي من تغييري ايجاد نشده استد. آينداز عهده برمي خوبها هم آن

  :گويدخندد ميكه از ته دل ميرئيس در حالي
  . آيد دستگيرتان كنندكه شما هم بدتان نميمثل اين ـ 

هاي دستگير شوم تا بببينم در زندان 2006دسامبر  22خواست اين جمعه شايد دلم مي. درست است
هاي اطالعاتي اين فرصت را و سرويس »حقوق بشر«به جناب ضمناً . ردگذاسالمي چه ميجمهوري
  ! شتابندمن ب كمكبه سراسيمه  بدهم كه

  
  !درد هجران مناي  مادر

  

از چاي داغ، . كندها آقاحميد مرا جلو خانة دخترخاله پيرم از تاكسي پياده ميبا وجود ترافيك خيابان
. كشدبيرون مي ،پيوند با مرگ مشكوك مادرمدر يي مداركي دخترخاله، از درون جعبه .خيزدبخار برمي

از مرگ  پساز مرگ و  پيشجزئيات شوم  .روي داده است 1991دسامبر  22تا  19مرگي كه بين 
را  واقعيتافسانه است كه اين  :گويممي با خود اهناگ. من است يافتدر توان از ترفرامادرم 

به مدد  ،»هاي خونكناره ،ايران«چه را در كتاب هر آن. ه راكه افسان واقعيتنه  كندميكردني باور
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خواهم خداحافظي مي .دارمي رودر پيش واقعيتخيال و تصور آورده بودم، هم اكنون در جهان 
ها برايش هايي را كه در همان زمانخواهد يكي از نامهاز منزل خارج شوم كه او از من ميكنم، و 

  . فرستاده بودم بخوانم
كني از من تقصيري فكر مي. يه بودر اين نامه براي خيلي از چيزها مرا مورد سرزنش قرار دادد ـ

  . كنم حاللم كنطور است خواهش ميسر زده؟ اگر اين
او كه وصي قانوني مادرم بود، از منافع . آوردآلود به زبان مياين جمالت را با صدائي گريهخاله دختر
    به قاضي شرع  نپدريماة مثالً براي از دست نرفتن خان. ه بوددفاع كرد توان، در حد ،مادرم
دادم به جاي اگر من بودم ترجيح مي. هاي انقالب پايتخت، باج داده بودخوار يكي از دادگاهرشوه

. بودپدرم مي  ة بزرگداشت خاطرهاين رجحان به منزل. چرب كردن سبيل قاضي، خانه را ضبط كنند
مگر . گرفته بودوجودش را عشق به دموكراسي فراي، كه بندبند يعصر روشناكسي پيرو انديشمندان 

نه اينست كه در تمام طول زندگي، با بيداد و نابرابري و تعصب در نبرد بود؟ مگر در برابر ساواك و 
در  كرد؟خواري را تائيد ميدهي و رشوهبود؟ آيا اگر زنده بود اين رشوه دانشجويان برنخاستهة شكنج
چه را وظيفة در توان داشت، و هر آن هرچهيي كه به دخترخاله نوشته بودم گفته بودم كه او نامههمان 

به نوبة  ،مطرح بودم خود تنهااگر  باز و بود،دانست انجام داد؛ ولي من اگر بودم و امكانش خويش مي
در هر دو صورت، «كه و در پايان، نوشته بودم . دادمدانستم انجام ميمي» وظيفة خود«چه را آنخود، 

يي ديگر از هموطنان منظور مرا  جان هم مثل پارهخاله دخترلي و. ».ايرادي متوجه كسي نيست
 تواند در برابر وظيفه گريزناپذيرميي شود كه هر وظيفة گريزناپذيرمتوجه اين منطق نميو  يابددرنمي

حقيقت مطلق ديگري  د بادر تضاتواند ميي هر حقيقت مطلق«چنان كه ديگري قرار گيرد؛ هم
ي نمودار ژنتيك. است شده »ايرانيكوس«انسانِ  .ان.آ.ه، جزئي از دانگار مانويت آميخته با تقي. ».درآيد

  . باشد شگفتيي ميزهآ بايد او
 »ب« ةبه نقط »الف«به سمت راست بپيچد تا از نقطة  اول شت چراغ قرمز، انسانِ ايرانيكوساگر پ

 هر چند .داندكرده راه ميهر يك، آن ديگري را گم ،به سمت چپ بپيچد دومكوس برود، و انسانِ ايراني
تر در جديي امان از آن زمان كه پاي ره گزيني براي اموراما . باشد »ب«همان نقطه  ،پايان هر دو راه

را زمين و زمان و دوست و دشمن  دومي،و چه اولي انسانِ ايرانيكوس، چه  آن وقت است كه. ميان بيايد
  ي هولناك ئو گام نهادن در راهي به جز راه خويش را خطا داردمياند برحذر از راهي كه پيش گرفته

استبداد شرقي  گرفتار خود نبرد با استبداد شرقي، پيوسته درانسان ايرانيكوس  از اينروست كه. پنداردمي
  .».شديت بربر متوسل به ،پتر كبير براي رهانيدن روسيه از چنگال بربريت«. است

خواهي راستين، به زاديآ شرط ضروري به عنوانكه پدرم و عدم تعصب،  مداراجاي 
ستكار، اانسان ايرانيكوس، هر چند كوشنده، ر. ، در ايران سخت خالي استآموختدانشجويانش مي

گويي . متعصب است ،رگ و ريشه عمق صاحب قلبي رقيق، و روحي لطيف باشد، باز در، و فرهيخته
 اند و درآن، جا خوشآمدهر باطلي كه قرنهاست ايرانيان، خواسته يا ناخواسته، به آن گرفتاردو منشأ
يي به خاطر شرح پاره. سپارمميوجدانش  به دستبوسم و م را مياخالهدختر  .اند همين استكرده
اندوهي م و غ. پنداشتم بر من آشكار كردچه را مياو درستي آن. كنميات از او سپاسگزاري ميئجز
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  .شودجانكاه بر من چيره مي
: غلتمفرو مي پندارها آخرين و شامگاهان از اوج افتممي زمينبه فرازهاي دركه  بردمان سپيده

هاي كه در واپسين سال ي هستندهمان نامردمان رمداست كه سبب مرگ ما ديگر بر من آشكار
توان يك بار هم كه شده نميبراي . اش كنندتا سركيسه بودند را گرفته نشپيراموي، زندگ

 .الاقل به طور مستقيم .دانست گناهكاراسالمي را جمهوري
  

  صدا و سيما من و از اين پس، هر شب
  

كه به مناسبت آن توانسته بودم چند  برخوردارميي در هتل، از موهبت تماشاي بازپخش نماز جمعه
 ! زيارت كنمآن وقت  ورود تا بدورا از » پاسدارهايم«ساعتي قبل، باالخره اولين 
نه شناسم، و ميه او را ني است كه سخنران، ريشوي پير. كندميخش تلويزيون، كمي خش

و چنان  فرموددهد كه چنين از فتح مكه داد سخن مي پسرفتار پيغمبر در بيان . مبشناس او را مايلم
و  پرهيزگار باشيد الناس،ايه«، كه اهللاندرز به خلق سرشار ازآور و مالل ايست بس خطابه... كرد

به حضرت محمد تأسي جوييد تا در روز حشر، رسول  و رأفت و مروت پيش گيريد نسبت به ديگران
اين واعظ و  .».تعالي به شفاعت از شما برخيزدخداوند تبارك و  در پيشگاه اكرم به ياريتان بشتابد و

، روز اري از سردمداران حكومتبسي كهدر حالي. واعظ غيرمتعظ هستندبارز  قيدامص امثال او،
عدالت و پرهيزكاري  آمده، از مردم جان به لب ، اين واعظ فرتوتاندروشن به غارت مردم برخاسته

ضرب و زور و ي امنيتنيروهاي  همهآنكه  بودبراي شنيدن همين الطائالت ! شگفتا .كار استطلب
 ؟ شده بودندبسيج  ،دانشگاهيعني  معهنماز ججايگاه برگزاري  مام و كمال محالت اطرافت قرقراي ب

 خود دلبرانبا  كه هاييتماشاي سامورا. يك فيلم تلويزيوني ژاپني است. كنمعوض مي كانال را
از گوش دادن به مهمالت آن  انگيزتردلبه زبان شيرين فارسي، بسي  آن هم .صحبتندهمنشين و هم

هاي تلويزيون است با يكي از كانال ة مديرمصاحب. كنمعوض مي باز كانال. است خوانروضه
 . برّاق داردي يو موها نچرميي از جمله كتراحت، كه و  با لباسي شيكنگاري روزنامه

 )سيبيان و بيانيورونيوز، سي(هاي خارجي يك از كانال هيچ. كنمدوباره كانال عوض مي
 : دستاين  زا ستچيزي حاصل،و  نداخوردههاشور اوير، صدا و تص! كننددرست كار نمي

  .»[...]است ولي حصولراه حلي در شرف [...]نخواهد بود[...] شود كهبرآورد مي[...] در فرودگاه«
بر بيننده است كه كلمات جاافتاده را پر كند و مه و برف لندن و درماندگي مسافران گرفتار شده 

كه سخت نگران حال و روز  هاي داخلييكي از كانال ،IRINNكانال  بركتعاقبت به . را حدس بزند
دست به  وزندگي خود ناراضي هستند  وضعاز اكثراً آلمان مردم برم كه اروپاييان است، پي مي

افسردگي . كندمؤسسة آمار مربوط را ظاهراً فراموش مي مأخذ، و ذكرراوي،  خبرنگار. انداعتراض زده
بر  حقرحمت . جوان را گرفته استو دامن پير و  يافته است گسترشبه طرز روزافزوني در آلمان 

از دل و دماغ  هم ها آلمانيچه، . بالين بگذارم به آسودگي سر برتوانم ديگر مي الحا! فهيمة شنوند
  !فقط من نيستم كه اينطورماند و افتاده
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: برگ هتل كه يادداشتي است با سر. خوانماند ميهايي را كه زير در گذاشتهقبل از خواب، نامه
جناب  جانب و پيغامي است از. »خود را تجديد فرماييدة هتل خواهشمند است كه وثيق مديريت«
  .تماس بگيرم وفردا صبح به اين شماره با ا» دارد خواهش«كه  »خوش بگذره«

فعالً رئيس كل يعني جناب سينما، زيردست  ،وردست جناب حقوق بشر خوش بگذره،جناب 
و با صداي  فارسي و فرانسه به. خواهم ماند مرا با مادرمن امشب . خودش در انتظار، خوش بگذراند

 !چه بهتر خوب، .هاي خبرچينان بايد سوت كشيده باشدگوش. گويمراه ميبد و بي بلند
  

  2006دسامبر  23
  كز خريداپيش به سوي مر

  

  نم سر ميز شما بنشينم؟ اتومي ـ
   :گويندده و ميزي لبخندمخاطب من دو دختر جوانِ 

  .ميل با كمال ـ
حجاب و آنها نيم ساعتي بود كه بين سر بيبار نگاه شيطنت ،ميز مجاورروي صرف صبحانه،  هنگام

يكي بيست و سه ساله و ديگري بيست . خواهرنديما و س رزانهف .در نوسان بود امشانه افتاده برروسري 
وراحت هايي شيك اسلب. به نظر من كمي غليظولي با آرايشي  بسياريي زيبا با. ه استو چهار سال

 اما اغلب به تنهايي به همه .ساكن شهرستانند خود و با پدر و مادرهستند هر دو دانشجو . اندپوشيده
خواهند در آخرين روز اقامت در تهران، براي خريد به مي. كنندبه تهران سفر مي و از جملهايران، جاي 
  :گويندبا مهرباني مي. كنمها را همراهي توانم آنكه مي پرسم مي! روندببازار 

هاي شمال شهر تاكسي، راه بلندي !هميشه قدمش روي چشم است برخوردي مثل شماخانم خوش ـ 
برم كه مقصد، بازار تهران نيست، بلكه مراكز تجارتي بسيار شيك فوراً پي مي. گيردرا در پيش مي

اي آالمد، كيف و كفش، اجناس لباس زيره: شودها يافت ميدر آنكااليي نوع  هرتهران است كه 
زاراي . دمها برآهاي گزاف آنكه بتوان از عهدة پرداخت قيمتآنبه شرط ... كادويي، انواع بازيچه

در كشوري كه ميانگين دستمزد،  ...اصل و غيراصل 23قالبي، كريستيان ديور 22ايوسن لوران 21اصل،
را دارند؟ يعني كاالهايي توان خريد چنين  »خرپولها«كند چه كسي جز يورو تجاوز نمي 300از ماهيانه 

درصد  80تا  50مطابق آمار، بين . دهندكه درصد ناچيزي از جمعيت ايران را تشكيل مي هاهمان
دو دختر جوان كاالهاي سفارشي ديروز . در مركز خريد هستيم. كنندايرانيان، زير خط فقر زندگي مي

بر  و قدم زنان،. يابيمبگر را يشود كه ده دقيقه بعد يكدقرار بر اين مي. خود را بايد تحويل بگيرند
هاي رنگ وارنگ، هاي زنانة دكلته با پولكچهبا اشاره به لباس. شوممييي مغازه وارد حسب تصادف

                                                           
21 Zara  
22 Yves Saint Laurent 
23 Christian Dior 
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  :پرسمچين واچين و گل منگولي مي
  ؟ هم دارندها فروش اين ـ

قد و قامت ة كاري و رتوش، برازندهاي اپراي پكن را گرفته باشند و با دستلباس مثل آن بود كه
البته كه كره . اندها ساخت كرهلباس. درست حدس زده بودم .باشندروسپيان شانگهاي كرده 

زاده را در نظر دختران آخوندزاده و بازاري ترين»گستاخ«. ستسااقتصاد جهانبرد، معجزه آ! جنوبي
حداقل  كاشولي . اندفرط ذوق، به قدقد درآمدهد، و از انها را زير چادر پوشيدهآورم كه اين دكلتهمي
  ؟ي جهان واقع شده استكجا در كرهكشور  دانندب

  خواهيد؟ چي؟ چي ميـ 
  . كنمخود را تكرار مي سؤال

  ...ذاشتيمجا نميكه اين نداشتاگه فروش  .ديگه آرهخب  ـ
ي نه چندان عملته الب(بيني كلوديا شيفر عمل كرده است اش را به شكلدختر فروشنده كه بيني

 با ترشرويي، چشم به من  ،روسري هرمس و شهبانووار، و ، با موهايي رنگ زدوده)آميزيتموفق
اصالً . كندچندان شيك سؤاالت عوضي هم ميبا اين سر و وضع نه : خوانمفكرش را مي. دوزدمي
  : گيردز سر ميگوشي را ا گرداند و گفتگوي دركار دارد؟ سر به سوي دوستش برمي جا چهاين
  .كنمدل دل ميهي من  اما. هصيغه كن نوخواد ممي ـ
   .اسيه وسيله اشكه صيغه كردن واسهمثل اين ـ
   ...شم ولي آخه من ديوونه ـ

  : كندگهان صدايش را به سوي من بلند ميولي نا. كندپچ ميپچبا صدايي ضعيف، 
  خانم فرمايشي داشتين؟ ـ

بزن به چاك هاي تيتيش ماماني من، كاري لباسياه مرا چوب زدن و دستكه به جاي زاغ سيعني اين
   !و برو دنبال كارت

سيما و اهل شيراز است، گارسن كه جواني خوش. يابممي دو خواهر را در كافه ترياي طبقة باال باز
  . گويندها از زندگي دانشجويي خود در شهرستان ميآورد، و آنبرايمان قهوة ترك مي

بزرگ دانشجوي سال آخر هنرهاي گرافيك، و خواهر كوچك، دانشجوي سال دوم ادبيات  خواهر
. مانندمي رو متحي مات. دانندچه مي» سه ستاره«پرسم از اعتصابات و تظاهرات دانشجويان مي. است

 خير، روزنامه هم. رسدا نميهگذرد الزاماً به شهرستانچه در تهران ميخبر آن. در جريان نيستند
   .اصوالً زياد اهل مطالعه نيستند. خوانندنمي

  : پرسدفرزانه مي
  دانشجويان سه ستاره كدامند؟  ـ

برداري خود از رويداد هاي دانشگاه اميركبير برايشان مي گويم كه سرويس هاي انتظامي، در فيش
ه نشان ارتكاب ها سه ستاره، نقش بسته است بجلوي اسامي آن. انددانشجويان معترض را چنين ناميده

طبق اظهارات . عمومي، و ساير جرائم خالف اخالق حسنهدار كردن عفتيعني جريحه. معاصي كبيره
  :گوينددو خواهر، يك صدا ميهر  .هاي انتظامي، اين دانشجويان پيشينة قضايي دارندسرويس
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  . كرداشتند كه دانشگاه ثبت نامشان نميپيشينه د ؤاگر س. امكان ندارد ـ 
  . گويندنشجويان هم همين را ميدا ـ
اگر كاري به كار ... ها از دانشگاه استسازي براي بيرون انداختن آنپرونده. گويندراست مي ـ

ي به جا كه نژاد استاين روش احمدي... شودبرگزار مي دانشجويان نداشته باشند تظاهرات ديگري
تنها . آمدهجا به سرمان از اينگر حوصلهدانيد؟ ما ديمي! گيرددستگير كردن جلوي تحصيلت را مي

  . خالصه هر جا بشود... ولي تايلند، هند، چين. اروپا كه امكانش نيست. جاستآرزويمان رفتن از اين
  . ريزندچه در دل دارند را بيرون مياند آناين دو كبوتر زيباي مسافر كه تاكنون دور ايران را گشته

  :گويممي
  . ز زمان خاتمي تا به حال چندان تغييري نكرده استهمه، اوضاع ابا اين ـ
   .نژاد سعي كرد فشار را باال ببرد ولي موفق نشداحمدي ـ

ة قبل از خاتمي ها كمي بيشتر است، ولي ديگر اوضاع مثل دورفشار مأموران رژيم در شهرستان
چون براي سفر خارج، . البته در ايران(كنند يي كه امكانش را دارند مسافرت ميهاخانم. شودنمي

تقريباً . پوشند، هر جور بخواهند لباس مي.)دارد ...صدور پاسپورت احتياج به اجازه قيم، پدر يا شوهر
توانند به تحصيالت عاليه مي. كنندمي به زودي خودشان را از شر اين روسري كذايي راحت

و  هستسرخوردگي  ولي ناراحتي و. ها درخور اين عنوان نيستندهر چند كه تمام دانشگاه .بپردازند
يي گويم چگونه امكان گفتگودوزم و به خودم ميبر اين دختركان زيبا، چشم مي .يدرد زندگ
كه ؟ كساني تواند وجود داشته باشدشوراي نگهبان مي هايدايناسورو  اين دخترانبين  متمدنانه

از آن  حتّيو . ه در ايرانن .برندبه سر ميگويي در سال صفر هجري قمري، و در دياري خيالي 
 شان تواند باشد، زيرا همه مييار پيامبر اسالم هم ند حتّي شانسرزمين خيالي :نه در اين جهان ،بدتر

در همان حال اين دختران  .مش متنفرنداسال نوع حكمرانانش وبدون استثناء از عربستان سعودي و 
همايش ة پرسم در بارخواهر مي از دو .دانند حق خود را در گشايش به سوي ديناي واقعيات مي

كنند؟ از نژاد ترتيب يافت چه فكر ميموضوع هولوكاست، كه از طرف احمدينظرطلبانه در  تجديد
تند كه اين همايش، از شمار در عوض مطمئن هس. دانندولوكاست، هيچ يا تقريباً هيچ نميه

گويند كاري به مي. شوندميطول سال بر ضد اسراييل تشكيل  هاي متعددي است كه درهمايش
  . كار اين مهمالت ندارند

  ... و چه بهتر كه اعتنا نكنيم. چه بهتر كه ندانيم. كند وحشتناك استهر كاري اين آقا مي ـ
   :گويممي
حكومت و حكومتگران  ساختاراگر . در عين حال بسيار خطرناكنارساست و اين استدالل، كمي  ـ

  ز حقوق خود دفاع كنيد؟ را نشناسيد چطور مي توانيد ا
  :گويممي. شناسندخاتمي را مي

يك آخوند عوام فريب و متظاهر كه با شعارهاي توخالي، هزاران جوان را . شناختمشمن هم مي ـ
  . د، و بعد، به حال خود رها كردشانانبه خيابان كش

جالب  فرانسه برايشان. كنمموضوع صحبت را عوض مي .كنمانصافي ميكه بي به نظرشان
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دهم كه فرانسه  جواب نبودم ميلبي! خواهند بدانند كه رژيم فرانسه هنوز سلطنتي است يا نهمي. است
 خير ازولي . ميتران فرانسوا پنداشت و خدايي داشت به نامتا چندي پيش خود را بهشت روي زمين مي

الحق كه  .ج خواهد بودخبر بغرنچرا كه دركش براي شنوندگاني تا اين حد بي. گذرممي حرف هااين 
چندان چنگي به  كوبديقدر سنگ آن را به سينه ماسالمي اينجمهوري كهتعليم و تربيت بانوان 

در مورد مفهوم شهروندي بايد گفت كه براي بسياري از ايرانيان، و بويژه چنين، هم. زنددل نمي
تگوي تلويزيوني در فرانسه گف ناگاه به ياد يك .، هنوز معناي روشني ندارد»شهروندي«جوانان، 

دولت و مردم، «: گفتيران مياة دربار نگارعباس، عكاس روزنامه. شركت داشتم افتم كه در آنمي
  ».اعتنا هستندمتقابالً به يكديگر بي

جا نيست؟ و راز پس رفت و بازگشت دائم ايرانيان هم يافتم تا بگويم آيا خطر همينكاش فرصت مي
از رسيدگي  دولتيابم كه نه تنها زي بيش در ايران نگذرانده، بار ديگر درميچند رودر همين نيست؟

باز به قول عباس، . ندارند» امر عمومي« كارمردم نيز كاري به  كهغافل است، بل مملكتبه امور 
 همزيستي امور اما .مجاز هم وجود داردي ، منكراتهممنوع امور اين نيز درست است كه در مقابل

در  ز سوي حكومت،تحمل شدني اهايي آزادي. استمناسبي همزيستي نامجاز  اتكرو من هممنوع
خاصيتي دهد چه زير شمشير معلق و برّان شرع مقدس كه حكم قصاص و سنگسار و غيره مي

و از سويي، ) حكم شرع(نهادمند ي خشونت ناصوابفاسد و  تجمعدارد؟ انحطاط جامعه ـ محصول 
ي يها خشونتة خود زايند ...فروشي، اعتياد، خودكشيخوديي ديگر ـ سو ، ازتحمل تساهلي غير قابل

سقوط  هر راهديگر، طرف دهد، و از قانون، حكم به سنگسار زناكار مي طرف،از يك  .است ديگر
« به اين ترتيب،  .را عالجة داند، و نه شيوة پيشگيري را ميچرا كه نه شيو. گذاردرا باز مي اخالقي

حاصل فقر مادي و معنوي است، هم علت، و هم معلول سيستمي است كه  كه خود» درآمد آسان
كه، اگر حكمروايان، هر سرانجام آن. در آن، تابو و مجازات، عدم كفايت و فساد، پژواك يكديگرند

  .دانندعدول از احكامشان را جايز نميكنند، در عين حال را تحمل مي» ممنوعات«يي از چند پاره
  

  24»رياليتي شو«و سكس، نكاح منقطع 
  

  . كنمبراي دو خواهر بازگو مي صيغهشنود دو دختر فروشنده را در مورد وگفت
دانم مي. شايد هم دختره مي خواهد دست و بالش را يك جوري بند كند. فكر كنم يارو زن دارد ـ

 كه روابط جنسي كه به كار و كاسبي پر درآمدي تبديل شده ديگر هيچ نيازي به گواهي يا به
ي سكسي هاگذشته از فحشا، فروش ويدئو. ندارديا خطبه آخوند » جواز شرع مقدس«عبارت ديگر 

  . كنددر تهران بيداد مي
آورند كه البته خود را به صورتي درمي(گيرند ها هم از عمليات خود فيلم ميحاال ديگر زوج ـ

                                                           
24 Reality - Show 
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  ! رسانندفروش مي به ،توزيع» خصوصي«هاي و حاصل كار را از طريق شبكه) شناخته نشوند
يس مخوف ئآقاي شاهرودي، ر كه خصوصاً .به بار آوردپر سر و صدايي در كشور  يك مورد، افتضاح

 .زن سينماي ايرانة به يك هنرپيش است مورد، مربوط .سخت برآشفت نيز ي كشور راقضائيهة قو
كوشيد كه با تقلب، رفت تا از نظر هنري به مدارجي عالي دست يابد، ولي يار و معشوق او او مي

ي هنري او را بر سازي كند، تا بلكه آيندهچه به آن اشاره شد را در مورد او صحنهچيزي مشابه آن
 .فارس گريختبه امارات خليج، پول كالني به جيب زد كهآن معشوق رياكار، پس از آن. باد دهد

البته، . آن زن جوان گرفته نشدولي هيچ تصميمي عليه . شاهرودي غياباً او را محكوم به اعدام كرد
اين امر براي من هيچ  .».شده ضايعاو ديگر  و آيندة هنري در هر حال زندگي«خواهر،  به گفتة دو

بار جامعة ايران هستم، و اگر شاهد واقعيات اندوه ،سيسالهاست كه من از تبعيدگاه پار. تازگي نداشت
   .خبرم ها از امور، باواقعيات نباشم به اندازه آن بيش از بسياري از هموطنان درون مرز در جريان اين

آمدهاي ناگزير و پي بابيكاري و فقر روزافزون، : آور استسياهي تابلو سخت نوميدي
من همانند بسياري از ايرانيان، و  ..)اچاق و مصرف مواد مخدر، خودكشيفحشا، ق(ها ناپذير آن پايان

كه بدون وضع و اجراي مقررات جدي، اوضاع از اين هم  دانماز جمله شماري از مسؤولين امر، مي
كره ارض را به  حتّيكه ممكن است كشور، منطقه و يي بگذريم از بحران هسته .شودبدتر مي

گيري آگاهي سياسي مردم، مقاومت فرهنگي ي مدني، شكلظهور جامعه .سوي جنگ سوق دهد
اين همه، نه از راه با . ماهآنان را نيز دنبال كردة روشنفكران و هنرمندان از طريق آثار غالباً برجست

كه اين  تصور كنمتوانم و نه هم اكنون كه در محل هستم مي، دريابمتوانستم دور پاريس مي
 هم بدونآن. ها دست به گريبان استند به جنگ مشكالتي برود كه با آنتوااجتماع چگونه مي

در اين رهگذر از دست يك دولت . وجود داشته باشدسياسي ناپذير و واقعي ة خللاراديك  كهآن
  متحجر و ستمكار چه كاري ساخته است؟ و ساالردين

با رخوت و  ا،ام، كه پنهان وآشكاريي بالفعل وقوف يافتهام، به ابعاد مبارزهاز وقتي كه از ايران بازگشته
. خواندبه خويش فرا مييي كه تماميت جامعه را مبارزه. ستيز است در ،سستي مستولي بر جامعه

اما به شرطي . تفاوت نگذاشته است، ولي هنوز نوپاسترا بي كردكانحتّي شماري از سر بدانسان كه
هر «در آن  كه يستديار، ايران. تواند به بار بنشيندمصيبت بار پيش نگيرند ميي كه حوادث، سير

انگيز بروز نفرت اشكالي بسياره ، و مصاديق اين وضعيت، گاه ب»كشد ز آبكس گليم خويش برون مي
نگاري، يا ها، كسب و كار مبتني بر قبيحنشينفروشي باكرگان در شيخكالهبرداري، برده(كند مي

يي كه همبستگي انساني شود، مثلدوستانه آشكار ميي اصيل و نوعهاي؛ و گاه به صورت)پورنوي زنده
رند ايرانياني كه نيروي نوميدي را به نيرويي سازنده و بسيا .شودميچاه  به چاله سد راه فرو افتادن از

  . يستندكم ن بخشند،روح و روان آدمي را توان ميهاي اين موارد كه نمونه. اندكرده بدلاجتماعي 
كنم كه دست مردساالران حاكم را باز ها توصيه ميز خداحافظي از دختران جوان به آنقبل ا

  . غافل نباشند مهماز اين  نيز ها را تسخير كندقلب آنبناست ه در مورد مردي ك حتّينگذارند، و 
پدر و مادر ما ذهنيتي باز و روشن دارند و مواظب . ايمزده هايمان راواكسن ما خيالتان راحت باشد، ـ

  . آييم و هواي همديگر را داريمهم خوب به هم مي خواهرما دو . ما هستند
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فوراً صداي دخترعمويم . كنده بزرگ، دنگ و دونگ ميخروجي فروشگا دستي من جلو زنگ تلفن
است  سي سال. ها به نزد من استاز عزيز ترينكسي كه در اين دنيا . دهمناهيد را تشخيص مي

  . خبرمام و پانزده سال است كه از او بياو را نديده كه
   .دنشوسست مي پاهايم

  :گويدمي
  كجايي، هتل الله هستي؟ ! چقدر از شنيدن صدايت خوشحالم! خداي من ـ

  : دهدو ادامه مي
كه گذارم، در حاليتلفن دستي را سر جايش مي. آيمفردا به ديدنت مي. هنوز در ساري هستممن  ـ

  . امحركت ماندهعواطف و احساسات، بية از غلب
  

  كدام انقالبيون؟ !انقالبيون
  

بزرگ بانوي . است روف مرضيهمعة تران. رومدر صندلي پشت تاكسي فرو مي. »رفتم كه رفتم«
 1350از سال  اين ترانه. صداي لرزان پيرمردي ناشناسبا  .موي آواز ايرانبرفين اكنون ونكوروي 
اجراي . آيدبه سراغم مي هاغمياد گذشته .شده استي سو، دهه بعد از دهه، بارها بازخوانبه اين
  :گويماخم به راننده ميبا . گيردمي من از طاقت ، با صداي محزون مرد گمنام،ترانه
  جور خراب كنند؟اين توهين به مرضيه نيست كه ترانه اش را اين ـ
   .كنمگوش مي من توي خونهاصلش رو، خانم،  ـ

يا بهتر بگويم . مرضيه را واقعاً دوست دارد. نه. ها يا مجاهدين ميترسدنكند از لباس شخصي
  . صدايش را

  ...البته نه كامالً. بقيه برايش اهميتي ندارد. زن ماستة اين بزرگترين خوانند ـ
   .جا كه بود مال همه بوداين. از ما دزديدنش ـ

   :كنم كهتوجهش را به اين نكته جلب مي
   .ديگر حق خواندن نداشتبود  جا كهاين ـ

  :گويداندازد و به آرامي مييي باال ميشانه
را به رسمي حكومت ة واژ، منافقين چرا كه در شگفتم(خانم، راجع به مجاهدين عرض كنم كه  ـ 

 كردآدم راهش را گم . هكنهيچ فرق نمي. دارانمونعين زمام. ان، اونا راهشونو گم كرده)بردكار نمي
   !ان به جون همه كه افتادهبه همين خاطر! ش تمومهكار

كنم ر ميتصو. كندميكسره نفي و انكار نسل انقالبي را ي. است كم سن وسالكي راننده، جوان
  . نداردردني نه، وقت تلف ك. براي رأي دادن هم نرفته باشد

به مناسبت  هرجا البته. كنندن و عمل نميوعده مي. ندارن با همهيچ فرقي  زمامداراي ما هم ـ
كنه گوش مي آهنگخوره و آدم، سير و پر مي. بنده حاضرم افتهيبراه ساتي و مبارزات انتخاباتي، سور 

  ! خوابهمي تختخونه و گرده و برمي
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   ...ولي آقاحميد كجا و اين جوانك كجا. واقعاً كه تاكسيرانان تهران همگي يكپا نوچه فيلسوفند
، در تاكسي ديگري هستم و راه خيابان خالد مريم خانم ،دو ساعت ديگر، به اتفاق وكيلم

م در كوچه و خيابان، راديو با پرسش از مرد ...ايمرا پيش گرفته 13پالك  31اسالمبولي، كوچه 
  . كندحال و روز آنان را منعكس مي

آب . عين خيالشان نيست اصالً ؟به نظر شما تا حاال خوبست چند بار به شهرداري رفته باشيم«
هامون هزار كوفت و آخه اينم شد جواب؟ بچه! فقط ما كه نيستيم. نداريم؟ خوب نداشته باشيم

اسالمي، آزادي در جمهوري »...اگه شده آب فاضالب. ممرض بگيرن؟ بايد خودمون دنبال آب بري
  ...حقوق اساسي درآمده استة فريادرس، عمالً در زمرفرياد بي

  
  ...با من از مادرم بگوئيد

  

چشم انداز آپارتمان، . تر هستم، قدمي پيشمريم خانماز . گشايد، در را به روي ما ميمستأجر خانم
ها ساعت آنجا كه مادرم صبح. گذارمفرش اتاق وسيع پذيرايي ميپا به . را به دوار مي اندازدسرم 

شوم و رو به ديوار، خشك شده به آن نزديك مي... مبل كنار بخاري. نوشيدقهوه تركش را مي 10
. كنمرا حس مي مهاي ناراحت پشت سردر سكوت مطلق، نگاه. اشكباري با چشمان. ايستممي

ها حضور آن. رود چاي بياورداست كه مي مستأجر د خانمالب. صداي پايي است كه دور مي شود
براي چند دقيقه هم كه شده  حتّيتوانستم كاش مي. كندرا صدچندان مياحساس غياب مادرم 

يي در اين خانه، خراب ام، چون ديوانه»غير قانوني«در سفر بيست سال پيش بود ... بيرونشان كنم
سي و دو سال پيش از اين، مادرم، برادرم، و  .وانه كرده بودمشده بودم و مادرم را از فرط وحشت، دي

. ، زندگي ما بوداما هاپيش از اين مرگ .برديمجان پدر را از همين آپارتمان بيرون ميمن پيكر بي
  ... رومها ميشوم و به گذشتهچنان رو به ديوار، در خود سرازير ميهم. زندگي من

ة بود كه مادرم مرا براي ديدن زميني كه قرار بود خان 1960سال اواخر . دورتر و باز هم دورتر
  . ر آن ساخته شود بردد نجديدما

يي كانال تلويزيوني جديدالتأسيس آنتن ماهوارهة زير سلط ،و شهر باالدست. بود همحل، بيابان
  . يمكشي كردساخته شده بود اسباب سرخپس از آن به آپارتمان جديدي كه از آجر ... قرار داشت

ريزد، صداي پدرم، خواهرم، برادرم، مادرم، ها و صداها بر من فرو ميبهمني از رايحه
كه  من، صداي مادراني جوانخواهرم، عشاق ة گفتگوهاي آتشين، نجواي ماليم عشاق دلخست

ها، گرمي، داغي، ها، احساسها، زمزمهصداها، رايحه... هاي ساواكندفرزند دلبندشان در زير شكنجه
يي كه ولي زندگي. فرّار، زندگي شكننده انگيز، زندگيزندگي دل... زندگي، زندگي، زندگيشش، جو

  . شودهر بار بر مرگ چيره مي
ة روي به ديوار، و از خالل پرد. هاي من كه چون بخار بر هوا رفتندزندگي، زندگي من، زندگي

هاي پف كرده و آلرژي بر چشم ،بر موها. كنمهايم حس ميمهر پدر را بر شانه اشك، دستان پر
برد و از راز كائنات ما را با خود به ژرفاي اختران ميو آن روزهاي گرم چله تابستان كه پدر، ... امزده
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  ... ها پرده برنداشته استرازهايي كه علم هنوز از آن. گفتمي
يام و دهريگري خ. گراي حافظشناسي، فلسفه، هنر، موسيقي، عرفان شادمانياخترشناسي، باستان

ماركس، و نه ماترياليسم  ماده يي كوانتيك، خزعبالت لنينيسم، ديالكتيكتئوري نسبيت، جهان ذره او،
خوش فقر ها دست»ايسم«ديالكتيك انگلس، فلسفة ناشناختة ماركس كه به دست هواداران خطرناك 

سارتر، اروتيسم از ماركي  بيني بدبينانة بودلر، مفهوم عدم در فلسفةاست، جهان سلب اصالت شده و
و باز آن  ...دوساد تا هنري ميلر، عدد تناسب زرين ارسطو، عشق به زيبايي در دنياي لئونارد داوينچي

ام تا پدر و مادر را از مرگ گشتهازكه، فروريخته در خود، از پاريس ب 1974زدة زمستان شامگاه يخ
دو سال قبل از انقالبي . عد از او ترك ما گفتعشق ويران شدة پدرم كه دو سال ب. خواهرم خبر دهم

دانشجويان عزيزي كه دستگير، زنداني و صد . كه هزاران تن از فرزندان ايران را به كام مرگ فرستاد
و آن دانش آموزان دبيرستاني و دبستاني كه در جنگ ايران و عراق . صد به جوخه اعدام سپرده شدند

هاي من كه زندگي. يي كه ديگر نيسته ديوار، رو به زندگيرو ب .گسيلشان كردند هابه روي مين
. حال، پشت به ديوارم .چنديي يي به طول دقيقهسكته. ديگر نيستند، مرگ خود را ذره ذره حس كردم

- مستأجر خانه پاسخ ميحمائي، هاي خانم نوشم و به پرسشوار چاي ميماشين. زدهشق و رق و يخ
، و براي نهان كردن چهرة خانم مستأجر استنگاهم به . شنومميصداي حرف زدن خودم را . دهم

خويشتن ماشين وار من به ... اندازمدهم و شانه ميسر تكان مي. دردزدة خود از او لبخند بر لب دارم
اندوزد تا بتواند به خاطر رسيدن به رسد، و براي او زمان ميداد خويشتن مجروح و خشك شدة من مي

  . كند تجديد قوابازديد، يعني دزدي چند لحظه خلوت و تنهايي در اتاق خواب مادر، مقصود نهايي اين 
هر  !جا و هر كجابيماري تبعيديان اين اين! روان شكافتگي !انگيزفرنياي دلاسكيزوتو اي ! آه

خانم حمائي  .خيزمعاقبت، با عذرخواهي از جا برمي .شناسندكجاهايي كه ايرانيان خوب مي
  :پرسد مي

   .اينصاحبخانه شما خودتون! ييسؤال احمقانهعجب ... دونيد دستشويي كجاست؟مي ـ 
تر از قبل حمام به نظرم كوچك. كنمهايم را پاك مياشك. خندداز ته دل مي مستأجر خانم

به . هاي كف و ديواركاشي. سايمها ميدست به كاشي. اندكار گذاشتهي دوش ،به جاي وان. آيدمي
خيزم و دور خود از جا برمي. نشينمبندم و بر آن ميپوش توالت را مي در. مدهيه ميدستشويي تك

!... و اي دوش! اي دستشويي! هااي كاشي! با من بگوييد اي ديوارها. زنمزار ميدر اندرون ...چرخممي
ها از آن. دها بگويياز فرومايگي. با من از او بگوييد. ساعات زندگي مادرم با من بگوييد واپسيناز 

هاي ايران، كنارهكتاب ... كردند» خودكشي«ها كه او را از آن. باال كشيدند ش رابگوييد كه دار و ندار
هاي هولناك مرگ مادر را از نو ورطه. آوا به آوا .هواژبه  واژه. سطر به سطر. نويسمرا باز مي خون

هايم را چنان با غيظ دست .خاك بسپارمام كه سرانجام، او را به آمده ام، بازآمده. كنمزندگي مي
هرگز روي . استمتصاعد زنم كه گويي از هر منفذ اين خانه، سم مهلك قاتلين مادرم صابون مي

  . رستگاري نخواهيد ديد
سالهاست كه اين اطاق در تصرف . اتاق خواب او نيمه باز است در. آيماز دستشويي بيرون مي

. ايستمبي حركت در آستانه مي. رانمسر انگشتان، به نرمي به پيش ميدر را با . دانممي. ديگران است
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بايد خود . آيندام به ذهنم باز ميهاي هولناكي كه صدها بار در خيال ديدهبا يك نگاه زودگذر، صحنه
. مبنددر را مي. كشمدستگيره را مي. ولي حتماً. به آرامي. آيمرا از اين آستانه بركنم، وگرنه از پا درمي

  . توانم به سوي خاكسپاري مادر برومحاال مي. تمام شد. پيوندم، پسرش و وكيلم ميحمائي به خانم
. در بهشت زهرا، در سالروز تولدم، وعده داده بودم كه هر چه اشك دارم بر مزارش بيفشانم

  .الوعده وفا
  

  2006دسامبر  24
  ستارة تابان كودكيم

  

  : ناهيد است. زندتلفن زنگ مي
  . يباتوي البي هستم، فر من ـ

  . روماني عرق كرده، از اتاقم بيرون ميبدون روسري، با قلبي به تندي تپنده، و با دست
ة و همان چهر. جوگندمي يموهابا  به تن، رنگزيتوني با باراني . آن پايين. جاستناهيد، آن

را در آغوش او رها  خودم. اندو چروك، چندان بر آن كارگر نشده پاك و زيباي هميشگي، كه چين
 بر لب سكوت آرام او جاري است، و مهرة اشك بر چهر. دهمكنم و بي اراده هق هق سر ميمي
-اش ميشانهگودي در  و سرم را. دوران كودكية به شيو. اندازددستانش را دور سر من مي. دارد

  . سازماو خاموش مي گردن برام را كنم و هق هق گريهة او را استشمام ميبا ولع، رايح. گذارد
  . اتاق من. بيا، برويم باال ـ

من ة داستاني كه دخترعموي شاعر. اشانديشم، داستان مورد عالقهباز مي خاموشي درختانبه 
   .چگونه بايد به طبيعت گوش فرا داد و از آن الهام گرفتكه براي من دختربچه سروده بود تا بدانم 

ا كه عاقبت، من و و دخترعمويم ر. دهمو شيريني مي سفارش چاي. كنمهايم را پاك مياشك
  . كنمايم تنفس مياو به هم رسيده

هنوز لب به سخن  .دهدسر تكان مي. ي دارمخوشبخت احساس حدتواني تصور كني كه تا چه نمي ـ
  . چنان از ديده جاري استهايش هماشك. نگشوده است

  ه خاطر مجاهدين از من شاكي بودي؟ هاي مرا پاسخ ندادي؟ تو هم بولي چرا نامه ـ
  . ام، و از هم اآلن از سؤال خودم شرمسارمدر كنار او نشسته

نفي و . يي از تو به دستم نرسيدديگر نامهكه  خانم عموجانها؟ بعد از فوت كدام نامه! خداي من ـ
فكري توانست از چنين  چه طور! جان دلم! عزيزم ؟باشد كه تو به خاطر عقايد سياسي تو هر چهانكار 

  خطور كند؟  ذهن تو
  . مانيمگيرد، و تا رسيدن چاي، همچنان گره خورده بر جاي ميمرا در آغوش مي

ها را شود، فنجانپذير ميمراسم چاي، لحظة تنفسي كه طي آن، براي ما ايرانيان همه چيز باز امكان
  . شودكنم، و فنجان او سرريز ميلب به لب پر مي

  . جا بود سرم غر ميزدناگر مادر اي ـ
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  . زندلبخند مي
  . گويداز آخرين مكالمة تلفني خود با مادرم حرف مي

معهود، ة شنبولي سه. بعد، طبق معمول هميشگي براي چاي يكديگر را ببينيمة شنبقرار بود سه ـ
نبه است بدم شچه سه از آن روز تا حاال، از هر. ات تلفن كرد تا خبر فوت او را به من بدهددخترخاله

  . آيدمي
حال و براي عوض كردن . در جريان است. گويماز جزييات ناخوشايند اين مرگ مشكوك به او مي

  . امانگار كه هنوز پنج ساله. برد، شيريني را با دقت، به قطعات كوچك ميهوا
تواني تصورش يولي نم. خانه در اختيار بانوي سالمند بسيار مهرباني است. مان را ديدمرفتم خانه ـ

  . چرا... را بكني كه چه توفاني
. دوران كودكية انگيز در بيان خانشعري دل. خواندناگهان برايم شعري مي... كندتصورش را مي

  ... خالي بدون پدر و مادر اوة خان
  خواهي اشعارت را منتشر كني؟هنوز هم نمي ـ
  . خودم است دلفقط براي ! نه فريبا ـ
  پس من چي؟  ـ
  ... را، براي تو هرچه كه بخواهيچ ـ

  . نويسدوارش ميبچه شعرش را با دستخط دختر. برمام را به سوي او پيش ميدفترچه
  ... ستزيباخيلي . آورماين يكي را چه بخواهي و چه نخواهي در كتابم مي ـ

ديگر  گويد كه اكنونهايش مياز بچه. مقطع و صداي بم او را دوست دارمة خيلي خند. خنددمي
پسر كوچكش كه آخرين باري كه او را ديدم هفت ساله بود حاال خودش پدر . اندمرداني شده

شود كند، و ناهيد دو سالي ميبزرگ با همسرش در سوئد زندگي مي پسر. كودك هفت ساله ايست
  .كه او را نديده است

  : پرسداز من مي 
  ات چيست؟ برنامه ـ

برخي مسائل  رسيدگي به. خويشاناز بعضي ايران، و ة تن دوباريافدر. پدر و مادرمة زيارت مقبر
  . اداري، و سرانجام، شركت در مراسم صدمين سال تولد پدرم با اندكي تأخير

  :پرسداز من مي. آيندبه ياد مي ترچه تمام ها به ناچار با شدت هرخاطره
هاج و واج  ديه كند، و منخواست به پدر من همي وت بندي را كه پدروقت داستان گردنهيچ  ـ

  ام؟ مانده بودم، برايت تعريف كرده
  .وقتنه، هيچ ـ
 كنم درفكر مي. پدرت از يك همايش علمي در آمريكا برگشته بود. تو هنوز به دنيا نيامده بودي ـ

گفت اين براي ديدن پدر من آمده بود و مي .مدالي به او اهدا كرده بودند. بود پرينستون دانشگاه
ته چون بدون وجود برادر بزرگش كه اولين معلم و مراد او بود هرگز دانش آموخ. اوستسزاوار  مدال

مدال را به گردن  وت پدر. ايستاده بودنديكديگر سر پا روبروي . شدو رياضيداني كه اكنون بود نمي
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ن را به نيت او باز آ داشت و با سپاس ازو پدر من آن را از گردن خود برميانداخت، پدر من مي
كشيد و من طول آورم كه اين مراسم مدتي به ياد مي. كوچك بودم من هنوز. انداختگردن او مي
 يا كه گردن بند را بايددر حالي. گردن بند اختالف دارند آوردم كه چرا دو مرد، سر يكسر در نمي

  ! من مادرتو بدهند يا به  مادربه 
ها، بعد از فوت مادرم توسط يكي از مثل ساير مدال بد كه اين مدال همياناهيد وقتي اطالع مي

  ! شودناراحت مي سختمستأجرين خانه به سرقت رفته است، 
يي كه از پدر در نامهيي كه تعريف كردي، مهندس سودبخش را، كه به خاطر زندگيولي خاطره ـ

  . كنددست تهيه دارد خيلي مايل به ديدار توست، خوشحال مي
  ... زهرا يكديگر را خواهند ديدگويد در بهشتمي

  خسرو را هم خواهم ديد؟ كيآيا من همسر نازنين او  ماا
بعد از ! ايمولي هنوز جواز ساخت نگرفته. يك تكه زمين خريديم. خسرو در ساري گير افتاده استكي ـ

به روز  بايد روز. بيني كنيتواني پيشدر اين مملكت هيچ چيز را نمي. خريد باغ، قانوني گذراندند
  . بردمبه ساري مي ترا وگرنه به زور هم شده بود! كنمو حاال من در يك آلونك زندگي مي. زندگي كرد

  .شود به سر بردبا تو آلونك كه سهل است در ايگلوي اسكيمو هم مي ـ
  .خوانمد از رفتن او ده باري شعرش را ميبع
  

  دركوبه
  

  ها حلقه مكوبپرخاطره ةآن خانة بر در بست
  آن دار كهنسال، دگر تكيه مزنة تن خستبر

  هابر سر حوض قديمي كه در آن ماهي
  سرخ بودند و سپيد

  دگر دست مشوي! نه
  افتاده ز ديوار، گل ياس مچينة و از آن شاخ

  
  بستيمآن طنابي كه بر آن دار كهن مي

  ستتا كه ما را به هوا تاب دهد، پوسيده
  ستها زنگ زدهپرخاطرهة آن خانة در و دركوب

  و هزاران گل رؤيا
  ستاش، خاك شدهزير ديوار فروريخته

  
  آلود كه از عطر اقاقي پر بودبوي آن خاك نم

  افسوس، دگر! آه
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  از مشام دل و جان پاك شده ست
  بوي سكرآور آن شاخه گل يخ، به خدا

  ستجان، يخ بستهة در زواياي دل و گوش
  مادر كه گل مريم بودة بوي سجاد

  ستما رفتههمره باد، به يغ
  پيرة داية خاطرة كول

  كه از افسانه و شادي پر بود
  خود به همراه تن فرتوتش

  ستهمه در خاك شده
  

  چنار آن كهنسال
  كه تماشايش

  همه شب
  رؤيا و خيالة كشانيد مرا تا به سراپردمي

  قهر زمان، سوخته استة از ستم ـ صاعق
  هاپرخاطرهة دگر از خان

  ه است به جامن هيچ نماندة جز در انديش
  تابدويرانه فرو مية در شبانگاه كه مهتاب بر آن خان

  خوانندهاي گذران، باز مرا ميسايه
  

  گويددل من مي
  به عقب باز مگرد

  ها حلقه مكوبپرخاطرهة آن خانة بر در بست
  
 بايد بس. كندمي تيره و تاررا  جانة ولي حسرت بسيار، آين. خوراك نويسندگي است ها،گذشته ياد
كنترل اين حساسيت بيش : گويدناهيد راست مي. كشمبندم و نفس عميقي ميدفترچه را مي. كنم
پارك . بروم كمي در پارك الله قدم بزنم .ساده نيست مايي كه از پدرانمان به ارث بردهحداز 
  يك فراري نيستم؟  هر چه باشد، مگر من هم. گاه دختران فراري بودها وعدهيي كه سال الله

  
   شما هنوز نرفته ايد؟ ـ

ده، درست در همان زماني كه من دو دوست جوانم فرزانه و سيما هستند كه زيبا و آرايش كر
د كه چون بليط برگشت گير دهنتوضيح مي .آيندبيرون مي نخواهم وارد آسانسور شوم از آمي

  ؟ نوشمها بتوانم ليواني با آنمي. كننداند فردا حركت مينياورده
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  ... كنم فقط يك ليوانواهش ميخ ـ
  ... لطف كنيدبه من  اصل ولي به شرط اين كه آبجو. اشدب ـ

فرصتي براي اين كه سر و . ها ملحق شومشود يك ربع بعد، به آنقرار مي. خندنداز ته دل مي
از جناب است باز هم پيغام ديگري . دارمپاكتي را كه جلوي در هستند برمي دو .رويي تازه كنم

سه بعدازظهر تعيين كرده است و ميكه دوباره قرار ديگري براي فردا ساعت » وش بگذرهخ«
تم چنان تلخ است كه هر كسي را شود؟ اوقااگر قرار را تأييد نكنم چه مي. كنمخواهد كه به او تلفن 

زنم زخمي روي جلد مي» پيشي«كه لبخند اندوه باري به در حالي. به درك واصل كنمتوانم مي
  .كنم به نوشتنشروع ميو  ،كنمة يادداشتم را باز ميترچدف
  
  ريشي عاشق ايران و بانوان ايرانتا
  

كند، ام ميو روسري را كه دارد خفه. دهمقالبي مي پيوندم و سفارش آبجوبه دوستان جوانم مي
يك . ندزنهاشان چرت ميها در صندليلباس شخصي. تقريباً خالي است هتلالبي . دارمرسماً برمي

اين . نامعلومي چشم دوخته است ةقالبي است و به نقط يك آبجو نوشيدنخارجي هم مشغول  مرد
دل و «. شودبحث پرحرارت ما مي عطوفتوجه او م چرا كه. پايدالبته ديري نميچشم دوختن او 

  . برايش جالب است من ِ بدون روسري» جرأت
  توانم سر ميز شما بنشينم؟ مي ـ

  . كنمبه دخترها نگاه مي. پرسدآلماني مية نگليسي با ته لهجسؤالش را به ا
  . تا وقتي با هم هستيم چه اشكال دارد ـ

كند ـ در ـ خودش، خودش را چنين معرفي مي» عاشق ايران«كنم و هانس به يك صندلي اشاره مي
  . نشيندمقابل ما مي

دولتي فرهنگي  ن غيرچهل و چند سالي دارد و سرپرست يك سازما. معماري است اطريشي
تا حاال چند سمينار . تواند بدون آن سر كنداز وقتي كشور ما را كشف كرده است، ديگر نمي. است

فرهنگي در محل برگزار كرده است، و قصد دارد به زودي هنرمندان ايراني را به اطريش دعوت 
ة العاديز را و پويايي خارقانگنوازي اين مردم شگفتدر ايران قبل از هر چيز هنر را و مهمان. كند

گونه شكي نيست كه اين بانوان براي او جاي هيچ. نسل جوان و خصوصاً بانوان را دوست دارد
تر براي ما با آب و تابي هرچه تمام. ايران هستند كه عامل تحولي خواهند شد كه مردم خواهان آنند

شده بود يي هاي اولين بار گرفتار بسيجيكند چگونه بانوان، با چنگ و دندان، او را كه براتعريف مي
بعد از پايان شرح ماجرايي پر آب و . اش را ضبط كنند، نجات دادندخواستند دوربين عكاسيكه مي

  : كند كهگيري ميرنگ و مزين به كلماتي به زبان فارسي چنين نتيجه
   !زيباييد و شجاع و رزمنده. ايدالعادهشما فوق! هاخانم ـ

  . اندازندرسند نگاهي به من ميبه نظر مي نگرانكمي  از جسارت هانس، ان من كهدوستان جو
، كه چرتشان پاره شدهها، لباس شخصي. امام را جمع و جور كردهدر اين فاصله، من روسري
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دهم كه به عاشق ايران و بانوان ايران قول مي .زنندروند و در گوشي با هم حرف ميرژه ميمقابل ما 
  .كنيمو از هم خداحافظي مي. ت بيابم، در يكي از همين روزها او را دوباره ببينماگر فرص

نگ بزنم، سر و صداي تلفن كنم تا به آقاحميد زام را روشن ميبه محض اين كه تلفن دستي 
  : جناب خوش بگذره است. شودبلند مي

  پس براي فردا ساعت سه بعدازظهر موافق هستيد؟. شب بخير ـ
 !غيركه تصميم باشماست، والاينمگر نه  ـ 

  
  2006دسامبر  25
  فقراة برنام

  

هاي خود را انتخاب كشد تا گلبيش از نيم ساعت طول مي. بردفروشي ميآقاحميد، مرا به مغازة گل
هايي از زنبق و گاليول و مينا براي پدرم، دسته گلي براي قبر تاج گل! گل سرخ براي مادرم: كنم
جمالتي . در مقبرة خانوادگي پدرم به خاك سپرده شده است مادري ةر افراد خانوادام كه مثل سايدايي

چون . به جز براي دسته گل سرخي كه مال مادر است. نويسمها نقش شوند، ميرا كه بايد روي روبان
گويد كه آقاحميد به من مي. كنيمدهم و حركت ميپول گلفروش را مي. اول بايد او را به خاك بسپارم

  . ها پرداختم معادل حقوق ماهانة يك معلم مدرسه استولي كه بابت  خريد گلپ
  خواهين كه با اين حقوقا، نسبت به هزينه، بتونيم زندگي آبرومندي داشته باشيم؟چطور مي ـ

  : پرسداز من مي. چه جواب بدهمام مانده
  برنامه چيه؟  ـ
  !نهست لمشككساني كه براي زندگي آبرومند، دچار  ديدار از ـ
  شين؟از دست فقرا خسته نمي! بازهم فقرا! آها، فقرا ـ

ي گرد و غبار. رفتگران سخت گرم كارند. هاي پايتختشهر، يكي از حومهحركت به سوي اسالم
گويم اين گرد و غبار و آلودگي، هوا را به آقاحميد مي. ها در چرخش استغليظ بر فراز اتومبيل

  . غيرقابل تنفس كرده است
  ! رفتگرانِ مكانيزه ما را نديدينة انس آوردين دورش ـ

شهرداري در دست انجام بود، زمان كه در مركز شهر، تعميراتي آن دهد كه در و توضيح مي
  . بگيرد صورتتر در اختيار رفتگران گذاشته بود تا كار حمل زباله سريعيي هاكاميون

به دو دقيقه و دو دقيقه  كردنمي ها با سرعت بيست كيلومتر در ساعت حركتاين كاميون ـ
 شيدن وكبا بيل خودشون زمين رو رنده مي كاميون، دنبال بدو بدو هم هارفتگر. شدنخاموش مي

   !مكانيزهرفتگري گذاشته بودن  اسم اينو
عالم اين صداي آرام و ماليم و اين استعداد در پرداخت تراژي كميك . اماز خنده روده بر شده

  . تمام و كمالنري است هاحميد، نزد آق ، دروجود
نظافت  آوري وي واقعاً مكانيزه براي جمعيهاراسته كه در فرانسه ماشينشما، آيا  خانم، بالنسبت ـ
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  وجود دارن؟  امدفوع سگ
  . در زماني كه شهردار پاريس بود هستيم ، بله، اين را مديون ژاك شيراك ـ
ي توجه بفرمايين كه به نظر من اين نوع ابتكاراتو ول. گيرينشما ظاهراً دست كم مي اين موضوع ـ

سواد يا كم سواد دولتمردي كه بتونه واسه افراد بي! ترين درجه تمدن تلقي كردبايد نشان عالي
ايجاد كار براي تحصيل ة عرضما  دولتمرداي! نابغه است ،مدفوع سگآوري جمع ، ولوتوليد كار كنه

  . هم بشنرفتگري  به ها حاضرتحصيل كرده اين اگه حتّي. ها را هم ندارنكرده
چرا . هاي بامزه مايه خنده شودوانگهي چه بهتر كه با اين حرف! كند؟ نه چندانآيا كمي اغراق نمي

  ! شكن خواهد بودبراي من سخت روحيه» فقراة برنام«داند كه كه با شناختي كه از من دارد مي
هاي يكي ديگر از شخصيت ،»قوام«كه آيا مايلم پرسد راند و ميآقاحميد، ناگهان آهسته مي

  :را بشناسم» آنتيك«
  .سرپرست يه مركز ترك اعتياده ـ
   جا رفت؟شود همين حاال به آنمي! البته كه مايلم ـ

يمي او را صفحات قدة و با آهنگي از مرضيه كه آقاحميد هم. و اينك ما رو به سوي كرج داريم
ة ن كودكي در باغ يكي از دوستان پدر و مادرم در كرج، با خاطرهاي دورادر ذهن من خاطره. دارد
  .شودام آميخته مياريس در حضور بانوي آواز گذراندههايي كه در پشب

هاي ؛ برجرنگ كند ديوارهاي بلند و سفيدتا چشم كار مي: شويمزندان قزل حصار رد مي از جلو
اين زندان مدرن كه يادگار دوران شاه  .اي زندانهآسا؛ و صفي طوالني در مقابل دروازهديدباني غول

شده بود و دوران زندان  قطعيها بود كه حكم محكوميت آن شده است، مخصوص زندانيان سياسي
كمي بعد  1988جا بود كه قتل عام زندانيان سياسي در سال در همين. كردندخودشان را سپري مي

مجاهدين از عراق به  داخل ايران انجام ة ين حملاز آتش بس جنگ ايران و عراق، و به دنبال آخر
   .گرفت

شود تا راه رفتن به چهار باغ ديوار زندان است متوقف ميكه هم ملّيآقاحميد در نزديكي بانك 
  . را جويا شود

  توانم با شما پياده شوم؟ من هم مي ـ
  . جا جاي آفتابي شدن نيستنه خانم، اين ـ

برداري از زندان اوين به كند كه جرأت او براي عكساظمي فكر ميآيا او هم مثل من به زهرا ك
دانم كه آقاحميد از گذشتة سياسي من باخبر وانگهي چون نمي. بهاي جانش تمام شد؟ قطعاً چنين نيست

  .هر چه از من كمتر بداند براي خودش بهتر است. كنمهايي با او احتراز مياست يا نه از چنين بحث
  

  »دان ناشناسمعتا« در محضر
  

جا ولي مقصد ما اين. كنيم تا به مجتمع بهداشتي امام زمان برسيمده كيلومتر ديگر رانندگي مي
ترين در دورافتاده حتّيبايد به يكي از مراكز انجمن معتادان برويم كه در سراسر كشور و  ،نيست
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زنداني سابق ايراني  فروش وو مواد معتاد دولتي توسط يك اين سازمان غير. روستاها شعبه دارد
هاي ها مشقت در آمريكا و سپري كردن چند سالي در دوزخ زندانشده است كه پس از سال تأسيس

دكتر ( 25ب.بمعروف به » معتادان ناشناس«او كه خود با روش . آن كشور به ايران بازگشته است
كز ترك ااولين مر ازپيش يكي  از چنگال اعتياد نجات يافته است، سيزده سال) باب و دكتر بيل

» درماني گروه« همان اين روش، چيزي به جز. اعتياد به اين روش را در ايران افتتاح كرده است
  .در آن، يك قانون است صحبت كردننيست كه 

  : گويدآقاحميد به من مي
نامين، ذارين و من رو فيلسوف ميشما كه اكثراً سر به سر من مي. كندـ اين روش، عالي كار مي

  ! ذارينال دارين به معبد بزرگ فلسفه پا ميحا
اين شيطان سابق كه . ، خود به تنهايي درمانگر، پزشك، پرستار، و فيلسوف است»قوام آنتيك«

شده است و  بدلخويي يك بره يي به نرمهشتزد، به فركتك مي لزن و فرزندان خود را به ضرب بي
نشئگي،  ،پيش از اين. اندجا همه نشئهآن حميدآقا به قول .و تنها او نيست. رسدبه داد ديگران مي

ي هاكشيد، ولي حاال به مدد سماع و جادو و جنبلاعتي چند بيش طول نميس وبود  26كراكة نتيج
دولتي و  صددرصد غيراين مركز،  .شود، حاصل ميمسلمانان با مذاق انطباق آنو اتي، وارد

  .صددرصد خودكفاست
هاي خودروييده، يكي هاي باير، و شهركفروشي، زمينساندويچ گاراژهاي تعميرات اتومبيل،

و . پيچيمبه راست و چپ مي. گرديمبرمي. ايمما راه خود را گم كرده. شوندپس از ديگري ظاهر مي
واقع شدني عريف ناتيي معتادان ناشناس است، در منطقه مأمن يي كهخانه .رسيمباالخره به مقصد مي

هاي داير و باير با جا، خانه هاي مسكوني و زميندر آن. ه شهر است و نه روستاجايي كه ن. شده است
داند دود، و نميبه پيشواز ما مي» قوام آنتيك«. يي با همديگر پهلو به پهلو هستندنظمي شادمانهبي

ياباني خاز بابت ناهمواري  و. نشاني احتماالً نادرستدراز و  از بابت راه دور و. چگونه عذرخواهي كند
آهني قرمز رنگي را ة خورده، دروازبا كليدي درشت و زنگ. زده نيستيخالي وكه چيزي جز گل

هايي با نوشته مزين به آنگذاريم كه ديوارهاي قدم به درون انباري سرپوشيده مي گشايد و مامي
غيرممكن از آثار هنرمندان ناشناس  گريزايران، به طور عام،  در. ت استمضمون عشق و معنوي

، دفتر مركز. مالحظه كنيم هم به طور خاص، آثار معتادان ناشناس را توانيممي ، و ما حاالاست
تق و لق با ي الشتك، ميزبيك مبل زهوار در رفته، نيمكتي پوشيده از جاجيم و  مبلماني دارد شامل

الي ارزان ق. ترين درجه مشغول سوختن استار، و يك بخاري زغالي كه در باالروميزي گلديك 
پرور از ها و جمالت روحيهو نيايش ها و كلمات قصارتمثال ،و بر ديوارها. داري بر زمينقيمت وصله

  : قبيل
ارگي، بشكم، طمعخست، خشم، : از هفت گناه كبيره احتراز كنيد«» .به كعبه عشق خوش آمديد«

                                                           
 25 B.B : Doctors Bob and Bill. 

26 Crack 
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براي « ».برگزينمخود را  زندگي نوع توانممي منم كهدانم كه تنها مي« » .شهوت، تكبر، تنبلي
تا خود «» .نخواهم دادبه دست ابلهان  خود راعنان زندگي  من« ».موفقيت بايد اراده داشته باشم

  »...تواند بر من آسيبي برساندكس نمينخواهم هيچ
يي به ديوار، نصب شده است؛ و در يك تمثال عظيم از اميرالمؤمنين علي با پونز در گوشه

عالئم ماوراء طبيعي، و  و از حضرت مريم در جوار تصاوير »سبك نائيو«يي به نزديكي آن، تابلو
مهربان و ي به سيماي جذاب حضرت علي با چشمان. كعبه قرار داردة خان ي ازيي با تصويرسجاده
ة ين چهر، همتنها تصوير آشنا در اين ميانه،براي من . خيره مي شوم ،چون كهرباي سياهي محاسن

هنوز  ست، و، كوتاه قد و چاقالو»قوام آنتيك« .ي استيراناة خيل هنرمندان ناشناختتة زاد و آميزرمز
ولي كالم او  .دارد مشكل ات،كلماداي  در. كندي با حركات .مخدرهاي اعتياد به موادتحت تأثير سال

او پس از رهايي از . اوستهمت عالي  محصولاين مركز، يي برپا. آوري روشن استتبه طرز شگف
شوهر  ملكخانه كه  .كرده است، اقدام به گشايش اين مركز ب.ببه مدد روش » خويش دوزخ«

مساحتي در حدود دويست متر مربع دارد و صاحب باغچه و استخري هم هست، به دست . خواهر اوست
 پذيرد، و اينمي يك سالي است كه زندانيان سابق را نيز» كعبة عشق«اين . خود او نوسازي شده است

هاي ايران لبريز از معتاد است و چرا كه زندان. نيستمباهات مقامات مملكتي البته ماية  نامر چندا
رو شده  هروبمفتضحانه ي شكستهاي دسته جمعي بانظام مبتني بر دستگيري و مجازات اعدام. موادفروش

 است؛ و به همين سبب وزارت كشور در صدور اجازة مراكز مخصوص ترك اعتياد تسهيالتي در نظر
مركز، سي نفر تحت مداوا  در اين .به ويژه آن كه اين كار، توأم با موفقيت نيز بوده است. گرفته است

ها شصت ساله است و جوانترينشان يازده ترين آنمسن. اندها هفده تا سي سالهاكثريت آن. هستند
  . مانتو هفتادهزارة طول اقامت، عموماً بين بيست روز الي يك ماه است با هزين. ساله

  : قوام آنتيك مي گويد
  . دهندكساني كه استطاعت پرداختن اين مبلغ را نداشته باشند كمتر مي ـ

  :دهد ادامه مي. برادران محروم خود ابا داردة او از دست رد زدن به سين
ولي ما دست نياز به سوي . آيندمعتاديني كه از نظر مالي توانايي بيشتري دارند به كمك ما مي ـ

  ... كنيمدراز نمي يهيچكس
ولي  اند؛داغون و درهم شكسته. كنندچشمي يا بربر مرا نگاه مي شوند، يا زيرهايي كه وارد و خارج ميآدم

   .اندكساني هستند كه از مجازات جستها از هاين. العاده مؤدبتميز و فوق
نداني بشوند بسيار بشوند و شالق بخورند و ز خدر، دستگيرمجرم استعمال موادبه  كهاين امكان

زند، اين احتمال مييي و سياسي هاي رسانهنمايش به خصوص در زماني كه پليس، دست به. بود
و چه بسا است؛ اعدام  حدتا  مخدرمجازات فروش مواد .شودتر ميها زياددر مورد افرادي مثل آن

  . دار آويخته شوند انظار عمومي بهدر  هاآن كه رفتامكان آن مي
ار، بزهكمعتادان «، »كنندكه جامعه را آلوده مي اوباشيپاكسازي «، »اراذل و اوباشيري دستگ«

رسند، و عمليات كار به چاپ ميهاي محافظهاز عناويني هستند كه در روزنامه» سرطان جامعه
طلب، هاي اصالحاما از سوي ديگر در روزنامهو . كنندآميز نيروي نظامي را توجيه ميخشونت
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 مناسبة گونه سياست و برنام از فقدان هراني هستند كه جرم شناسيا  و شناسانن، روانپزشكا
قربانيان آن  آفتي كه. شكايت دارندايران زده است ة براي جلوگيري از علل آفتي كه بر جان جامع

ان به اند؛ صدها هزار تن از آنان در زنداعدام شده هزاران موادفروش. اول جوانان و بانوانندة در درج
حال، پيوسته بر تعداد ولي با اين... شوندمخدر نابود ميبرند؛ و هر ساله چندين تُن موادسر مي

اندركاران ها از دستهمان كارشناسان است كه شماري از آنة و اين عقيد. شودمعتادان افزوده مي
ظاهر او سابقة ده . پيونددبه ما مي »روز درمان«رضا، برگزاركنندة  .پليس و وزارت بهداشت هستند

الغري مفرط، : اعتياد به كراك بوده است شكه پنج سال اعتيادي. دهدرا نشان مياعتياد او ة سال
- روشن، جمله اشولي انديشه. مغمومو  فروغبينگاهي  و ي كرم خورده،يهاصورت، دندانگي خشكيد

   .و درست است ش بجاصحيح، و گزينش كلمات شسازي
د يرسدستم ميكتابي دم  من هر. مندمعالق مطالعهولي خيلي به  يه ندارم؛تحصيالت عال! نخير ـ

   .خوندممي
ختي بشخوجاي . افتدبه گريه مي احساسة غلب از خوانَد كه آدمچنان مي برايم اشعار شاملو را
 پيروزشعر بر اعتياد  آيا سرانجام،. دارد انجري كشورهاي  مخدر در رگمواد به قدراست كه شعر نيز 

  ؟ شدواهد خ
روش او . دارد كه گويي با يك بچه سر و كارزند تأمل با من حرف ميبه كندي و  چنان رضا

  .كنديح ميرمنسوب به باب و بيل را برايم تش
. يابيمميدردهاي خود، درمان  انداختنو با در ميان  توجه داريد؟ با گفتن،. همه چيز در گفتار است. گفتار ـ

بايد به بدبختي ! خواهدميگويا ي شنوا و زباني گوش. ان تقسيم كرد؛ ولي درد را نهتوشادي را به سادگي مي
اعتياد، چيزي جز يك معلول . تا به علل رسيديد تر كاوفرو، هر چه را وجود خودژرفاي خود اقرار كرد؛ و 

  ... نيست
  پس علت كدام است؟  ـ
كلمه اسالم را نيز به كار [، ايمان ]بردرا به كار نمي» دين«رضا هرگز واژه [گم كردن معنويت  ـ

خدايي . دهيمدهيم، و خدا را از دست ميدهيم، ايمان را از دست مياميد را از دست مي. ]گيردنمي
   !دارد آشيانرا كه درون ما 
رواني ـ عرفاني رضا هاي پيچ و خم. و را از گفتن باز دارما حرفش را قطع كنم وتوانم به سختي مي

به روي عالقمندم كه او ولي من وقت چنداني ندارم و . زنداو دامن مي شورشر و پر  سخنان به
  . زمين برگردد تا چيزي دستگيرم شود

 ،كراككه بي عرض نكردم: گويدمي به من خود ربا نگاه شيطنت با رنگاارسد، و آقاحميد به داد من مي
   ؟بيشتر نشئه است

   .از تو بپرسند مايلند يق دارند كهخانم سؤاالتي دق. نفسي تازه كن! رضاجان ـ
) ميليون نفر 6الي 4(راجع به تعداد معتادين ) و منابع دولتي(ها كند كه برآوردهاي روزنامهفكر مي
اصلي تراژدي، ة كند كه ريشكردن معنويت، آيا فكر نمي گمدقيق است؟ گذشته از  حدتا چه 

دامنگير تمام اقشار جامعه شده  ،قوام آنتيك كه به گفته ،مسائل اجتماعي ـ اقتصادي است؟ اعتياد
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گيرد؟ و اگر مواد كاران، زنان و جوانان نمي، بيتهيدستاناست، آيا بيشترين قربانيان خود را از ميان 
  برد؟وضع سود مي اين از كه بايد ديد كيستنمخدر، ارزان و فراوان است آيا 

ترين نقاط كشور نيز دور افتاده در خدر، اكنونمواد م. هاستبه نظر رضا، آمار معتادان بيش از اين
كاري و بينوايي از علل مهم اعتيادند؛ ولي از افسردگي و دلمردگي درست است كه بي. كندبيداد مي

نق رو را »خأل ضد آمپول«رضا ة يي كه بر جامعه مستولي شده است نبايد غافل بود، كه به گفت
  . بخشيده است

. كندي را در ماوراء الطبيعه جستجو مياين افسردگاصلي د و علت رورضا از اين هم فراتر مي
 »االو«ة حرفدليل آن همين بس كه از سي نفر معتاد تحت درمان اين مركز، نصفشان داراي 

  . غل آزاداشمصاحب يا ... غيره يعني مهندس، مدرس و. بودند
تومان، و كراك و  رشش هزاو  چهارهزاز، دوهزار،حشيش و ترياك و هرويين به قيمت گرمي 

  . تومان، در دسترس قربانيان است سي هزارتا  بيست هزارشيشه از 
  ! المللي قرار داردمافياي بين سود،پشت اين قاچاق پر  ـ

  . كنمولي چندان اصرار نمي. كنديماين توضيح سرهم بندي شده مرا قانع ن
پردازند ها ميشوند چگونه به آنميحران ناشي از كمبود مواد مخدر وقتي افراد تحت مداوا دچار ب

ها ة اول، اين قديميشود؟ هفتز خودداري ميها نيكه حتّي از دادن قرص آسپرين به آندر حالي
ضرب اگر الزم باشد خشم، درد، فحش، . گيرندخود مي بالهستند كه از نزديك، تازه واردين را زير 

براي اين كار بايد ديگري را چون خود دوست . دكننها را هم تحمل مي، استفراغ و ادرار آنو شتم
  ! يبدار

  . گاهو شام صبحگاه: شودآغاز مي گفتارة مرحل ،دگي كندااعالم آمكه فرد تحت درمان، نآبه محض 
توانند نماز، و پس ها كه ميبراي آن. است سحرگاه، بيدار باش. است نظممساعت،  همچونزندگي 

و سرخپوستان  )chaman( ت كيششامل نيايش موبدان طبيعو اجباري كه جمعي از آن نيايش 
   !آمريكاي جنوبي است
  . داشته باشنديي را لقمه بلع وانتالبته براي كساني كه . و بعد هم، صبحانه

مبتني بر ي خرده درمان(و در فواصل آن، مكالمه . ب.بكلمات قصار روحيه ساز  ايراديم ساعتي ن
 ...)و فحش شنيدن و غيره يعني كتك خوردن(تازه واردان » تمشيت«ن به ، و به دنبال آن، تن داد)گفتار

و بعد از ناهار، . پردازند تا وقت ناهارپس از آن، ساكنان به رفع و رجوع كارهاي خانگي و روزمره مي
نيايش گروهي، . تردرماني كمي طوالنيـ و به دنبال آن، گفتار . ت نخستين بعدازظهرااستراحت تا ساع

چنان با الهام از سرخپوستان هم(نيايش واپسين صرف چاي، رقص سماع به هنگام غروب،  تنفس و
چه ده روز اول، كتاب، فيلم، بازديد و مالقات و هر آن. فتن، و سرانجام، خاموشي و خ)آمريكاي جنوبي

  .است ممنوع ،را مختل كند بيماران در حال ترك اعتيادتمركز 
  : پرسماز رضا مي

  هستند؟ » ييعهيماوراء الطب«سال، از جمله احمد يازده ساله نيز از قربانيان كودكان خرد ـ
  : دهدبا اندوه پاسخ مي
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  ). مواد فروشاني كه قرباني والدين خود هستند(گوئيم مي »موش«ها ما به آن ـ
مادر، به جرم فروش مواد . رفت براي مادرش كراك گير بياورد خودش گرفتار آن شداحمد كه مي

اين پسر، در اين . كند اقدامثبت نام پسر او در مركز  به قوام تصميم گرفتو زندان افتاده بود، به 
   .كس را ندارددنيا هيچ

سرخپوستان آمريكاي جنوبي، درمان ة عيدتوانست خطور كند كه روزي ابه خاطر چه كسي مي
  درد معتادان ايراني شود؟

  !آييهمي ن اي بانگ باد كه فرا گوش م! بزرگ خداوندگارا
  .بشنو !يتو اي كه در من جان دميد

  .آيمميبه سوي تو ت فرزندي از فرزندان چونانكه من 
  [...]نيروي تو مرا بايد . مو ناتوان ناچيزمن، 

  [...]به من معرفت آموز 
  هايي را كه در اندرون درختان و درس

  [...]يي ها تنيدهدر دل سنگ
  

  زنان، قربانيان صف اول
  

مركز ترك اعتياد بانوان اززني چهل ساله كه شصت ساله به نظر مي آيد،  ،فرشته خانم به همراهي
و شوهرش مرده است، . كنيمديدن مي واقع استتر آن بخش شرقي دركه در همان حومه، ولي 

  : كار استدخترش شوهر كرده است، و پسرش بي
  . اند و غيرمعتاد» پاك«هر دو  ـ

ترك اعتياد  فرشته خانم شود كهمي ين، و يك سال كراك، يك ساليئبعد از ده سال ترياك و هرو
برد كه يي بزرگ و دو طبقه مياو ما را به داخل خانه. »به لطف خدا كه دست او را گرفت« .گفته است

. انددر آن، سي زن و دختر از چهارده ساله تا سي و هفت ساله در سالن بزرگ و پر دودي گرد آمده
، همان )ديني و كلمات قصار امثال و حكمشمايل ائمه، . (است» قوام آنتيك«مركز دكور، همان دكور 

سرپرست كه زني است شصت ساله، . »ب.ب«سازماندهي و همان روش درمان گروهي معروف به 
هاي شكسته و چهره. گذاردتنها مي ترك اعتياد مركز ساكنتنومند و خوش مشرب، مرا با زنان 

جوانترها . جوو گاه پرخاش ياغييا گريزان،  حيران، هايي مات وغليظ، نگاهي هايآشفته، آرايشهاي مو
براي چه نسبت به سرنوشت . دهنداب قرار ميتمرا مورد خطاب و ع ،هم به محض عبور از آستانة در

  ام؟ ام؟ آيا خودم هم قبالً معتاد بودهها كنجكاو شدهآن
  ! چيزي دستگيرت نميشه هيچوقت عوضي، دكترايتو هم مثل اين ! معطلي نبودي؟ پس ول ـ

ربع ساعت، وقت الزم است تا بتوانم نزديك به يك. گويمة برحق خود ميمن از خواست
حاضرند جواب مرا بدهند ولي من هيچ . اندازندها را باال ميشانه. ها را آرام سازمجوترين آنپرخاش
تواند سرگذشت خود را برايم بگويد؟ مي .ها چهارده سال داردجوانترين آن. نخواهد شد حاليمچيز 
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  . كننددنبال ميروال، سايرين هم گفتگو را بر همين . سرگذشتي ندارد
با يكي از افراد خانواده ! شهل يه بازي شروع ميهميشه مث. تنها سرگذشت ما همين مواد مخدره ـ

  . كه و شيشهكرا هم آخرش. حشيش و ترياك و هرويين. يا يكي از دوستان كه خودش معتاده
  د است؟ م هم يك اين ـ
  ! شيمي و بعدش آزاد. يه تزريق. اندازهمي راهگذشته از اين، مخت را خوب ! مد نيست؛ بازاره ـ
  ؟ چطور آزاد؟ ـ
   ! حاج خانوم فهمي يعني چينمي ،»نزني« تا! هشدي حاال حاليت نميدي ـ

شماري اند، و برخاسته يا خرده بورژوا هانبورژوازي ميهاي افراد تحت درمان، از محيط. هرهر خنده
آموزان دبيرستاني، دانشجويان دانشگاه، كارمندان دانش. هايي بسيار مرفه هستنداز خانواده هم

. دشوار مالي نداشته استة قبل از اعتياد، مسأل يكهيچ به جز سه نفر،. حقوق بگير، دو مادر بيكار
ز هايي كه ايزهانگ. اندها، به خود فروشي كشيده شدهة آنمها، يا تقريباً هة آنپس از اعتياد، هم

شود، گرد محور پوچي زندگي، شكست در عشق، فقدان سرپرستي سوي جوانترها به ميان آورده مي
خالصه، نياز به فراموش كردن اطرافيان، آخوندها، . زند، يا مسائل تربيتي دور ميالزم پدر و مادر

  . آيدت يا ايمان، به ميان نميا، معنوييي از خدكلمه... والدين، آموزگاران
، )با مواد مخدر مختلف از جمله كراك گذشته است اشزندگيكه سه سال (فرزانه پانزده ساله 

ست و تمام عيار اش كه يك بازاري »احمق«داشته است، ولي پدر را دوست ميي تهيدست كپسر
  . گيردكتك ميفهمد، آن پسر را به باد هيچ چيز به جز پول نمي

رنگي كه زير روسري به پيشانيم به صورت كاغذهاي شفاف آبي . يك ضرب، با اسيد شروع كردم ـ
  ! چسباندممي
ي هيچ به كلّي از مرحله پرته و ولي«مادرش معلم است . نشئه بودهميشه سر كالس، گويد  مي

  .».دمكاشكي كرده بو. بندازم تو چاييش اسيد يه روز نزديك بود. حاليش نيست
دخترك پس از آن كه پدر و مادرش او را به عقد نامزدش درآوردند، حاضر شد به مركز . هرهر خنده

  . ترك اعتياد بيايد
  . به هرحال قبل از اين هم با او خوابيده بودم ـ
  او هم معتاد است؟ ـ
  . نه ـ
از . كنمه ميرو به سوي نيلوفر هفده سال. ولي در اين پاسخش چندان نشاني از اعتقاد نيست ـ

... او و برادرش، همزمان، مصرف مواد مخدر را با هم شروع كردند. پر اوالدي از شمال استة خانواد
از دست زندگي، از دست پدر، مادر و خانواده اش خسته ... و او باالخره يك روز از خانه فرار كرد

  !شده بود
ها و شب سطح پايين؛زها، كار اداري رو: دوداز صبح تا شب مي. فتاد سال گذشتهسنش از هبابام  ـ

  . كنهميمادرم هم اينور و اونور خرده كارهايي . تاكسي
خاطر اينست كه او را گير جا بودنش به اين. تنها عشق اوست. مواد مخدر را خيلي دوست دارد
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  . اندانداخته
سي را كه كشد، و هر كشود، پشت سر هم سيگار ميكم تكلم برايش دشوار ميحاال ديگر، كم
ة پايين او را به طبق. بحران شده است دچار: گيردشود به باد فحش و ناسزا ميبه او نزديك مي

 .با چشماني درشت و سياه و پوستي شيري رنگ .تابان جاست زيبا چون ماهدختري در اين. برندمي
  . بيشتر ندارد رسد؛ ولي شانزده سالبيست ساله به نظر مي. شربا دارنداش ظرافتي هوخطوط چهره
  . كندة نامعلومي را نگاه مينقط. كنمل ميااز او سؤ

  ! دختر من است ـ
چهل و چند ساله است؛ ولي پيش از . دهدت به جاي او پاسخ ميروي من نشسته اسهزني كه روب

  . موعد، پژمرده شده است
  . با من شروع كرد و همبازي كوچولوي من شد ـ

بختش را نگونسار به ژرفاي دوزخ فرو افكند ـ  تيرههولناك كه دختر ة ـ اين واژ» همبازي«با ذكر 
ص پا روي پا انداخته و و با تشخّ است، حركات او توأم با ظرافت. آوردبر لب مي حزينلبخندي 

گويد خود او نيز دچار افسردگي مي. مسلط استبر آهنگ صداي خود  زند وحرف مي لحني متينبا
از  بيش از اين، و به ويژه. سوق داده بودخودكشي  او را بهد بار كه چنوخيمي افسردگي  .بود

زهره سي و هفت ساله،  .از اين پس جز به خاطر دخترش زنده نيست. گويدهمسرش، چيزي نمي
از دهمين بارداري خود، به موادمخدر . و يازده شكم باردار بوده است است، صاحب هشت فرزند

. بيمار شدبعد هم يك بار، و سپس دو بار، سقط جنين كرد؛ و  ...طاقت او طاق شده بود. روي آورد
و جاي خالي  گفتاو ترك خانه و كاشانه . مادر شوهرش زن ديگري براي شوهرش پيدا كرده بود

  . به خاطر فرزندانش ناچار شد كه برگردد اما. خانواده را با ترياك پر كرد
  وجود دارد؟ولي در ايران قرص ضد بارداري كه  ـ
  . هولي كسي نبود منو راهنمايي كن .ممكنهله ب ـ

سه فرزند دارد و سه بار هم . هفت ساله است، و در چهارده سالگي ازدواج كرده استوترانه سي
و  شوهر و مادر شوهرش كه هر دو ترياكي بودند او را به اين راه كشاندند. سقط جنين كرده است

قهاري ، عاشق پسر كارفرماي خود شد كه ترياكي سيما كه پرستار است .كردنديي تبديلش به برده
  .بردبه كراك پناه  گفت، سيمابعد كه او سيما را ترك  و. بود و سيما را هم معتاد كرد

يابد، پدر و موادمخدر كه به محيط خانواده راه مي. بيش شبيه يكديگرندوها كمتمام سرگذشت
هاي كشور چنين در رگمخدر، اينچرا مواد. العكسيا ب. كند و فرزندان را قربانيمادر را گرفتار مي

عدالتي، گويد علت آن، بيرنگ دارد ميي پوستي شير كهي يماهرو كما جريان دارد؟ مادر دختر
  . برد؟ زورگوها و دوستانشانچه كسي ازاين جنايت بهره مي. ويژه فقر معنوي استه فقر مادي، و ب

  ...ي هستنمواد از دم،خودشان  ـ
  :كندگيري مياو چنين نتيجه. خندندسايرين مي. زندحرف ميرك، سركش است كه اين دخت

   .بگيرنرو  مواد جلو خوانراستي راستي ميشه كه اونا هر كاري كنن ما باورمون نمي ـ
  ! همه شون عملي هستن... بعضياشونو ببينينة كافيه قياف ـ
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ام روحيهو بي محزونطرز هولناكي كه به در حالي. خيلي از اجراي نمايش خود خوشحال است
اي قادر مطلق كجا  !برخيزد؟ خداكيست كه در كشور من به دفاع از اين زنان . كنممي شانترك

  . داشتم امروز به تو باوركه  خواستاي؟ چقدر دلم ميپنهان شده
  :نويسمتاكسي، تندتند در دفتر يادداشت خود مي اخلد

. شنونديكسان نمي نداي او را امامردم . باقي مانده استبه صورت وسواسي  دياراين  خدا در
كساني كه قصد كشت او  شمار رو به كاهش، وخواهند عاشقانه به او بپيوندند كساني كه مي شمار

در  تا دارنداو را سان كردن دگرة انديشبسياري  ).جوانان(است فزوني يا گريز از او را دارند رو به 
و  كيشان و طبيعت ن سرخپوستانادست به دام كهآنولو  ببخشند به او يي انسانييك كالم، چهره

 بيا و. به ما آموخت آخوندحكمروايي  كه استدرسي  اين :دين، قاتل معنويت است .شوند يانيوگ
  . نه در آسمان و ندانم چه زمان ،بخشي اكنون معنهم  و جاينهم را زندگي خويش

  
  نبال يك آخوندددربدر به 

  

  :شوميادآور ميآقاحميد  بهل، در اتومبي
قرار بدهم  اطبخمها را خواست يكي از آنمي مدل. اميك آخوند نديده حتّيكنون اقامت تا بدواز  ـ

  چه كرديد با جوانان ما؟! الهي اي مرد حقوق: و بگويم
وله هاي دودي اتومبيالي ضد گلبايد اونا رو پشت شيشه! آفتابي نشنطبيعيه كه در تهران ! خانم ـ 

  ! تنگ شده تشريف ببرين قم دلتون براشون حداين  ولي اگه تا. جستجو كنين
قدرت دولتي غايب،  .چون آقاحميد در اين موارد اهل شوخي نيست. گويداين را جدي به من مي

جمهوري مستضعفان، رئيس! نيست ة واقعيتالزاماً هم اما اين،... حكومت تعطيل، زمامداران مجازي
او چندي  .دهدكند و وعده و وعيد ميجا، نصيحت مينوردد و  جابهكشور را در ميطول و عرض 

، گفت 2005وهفتمين شهرستانگردي از زمان انتخاب خود در سال پيش در كردستان طي بيست
در ... ها دادوضع اقتصادي هم وعدهة و در زمين. يي براي جهان باشدكه ايران اسالمي بايد نمونه

: غافل نماند» بزك نمير بهار مياد«خرمن و سرهاي در شهر رشت نيز از وعده 2005بهار ة آستان
سي ايجاد ... هايي كه اقدام به استخدام جوانان كنندميليون دالر به شركت پانصدپرداخت مبلغ 

 103 ريختن... ي در گيالنآموزشمجتمع  60تأسيس يك واحد پتروشيمي و ... هزار شغل جديد
... هاي اين دريانسل ماهيبازسازي به درياي مازندارن براي  زه از تخم درآمدهتاميليارد ماهي 

... يك تاالر شهر... ديدم ـ تراموايي براي شهر رشتـ ببخشيد خواب مي... »ستراموايي به نام هو«
  ...! رسيدگي به شكايات مردم از وضع بهداشت و غيره... رفع آلودگي از سفره هاي آبي

با ديدن . خواندمپاريس  در بازگشت بهجمهوري را آقاي رئيسيي ي افسانههاخبر اين وعده
اهللا كه در شهر رشت به دور او گرد آمده بودند به خود گفتم كه نژاد در ميان خلقهاي احمديعكس

اند به هايي را كه جامة عمل پوشيدهدر سفر بعدي به ايران حتماً بايد به استان گيالن بروم تا وعده
 روي كاغذ ،كنم كه حتّي اگر نقشة تأسيسات تراموايي را كه وعده داده استتعهد مي. چشم خود ببينم
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  . گاز بگيرم م را در دهانهاي خود زبانبه من نشان دهند، به عنوان پشيماني از بدگويي هم كه شده
ارند، سياست قدرت قرار دة بسياري از كساني كه در داير حتّيناگفته نماند كه همگان، 

به . كمال خود رسيده است حدگري به چرا كه ناشي. گيرنداقتصادي دولت را به باد مسخره مي
 !اندهاي دوران انتخاباتي، دود شده و به هوا رفتهدرصد وعده 90مطبوعات ايران، ة نوشت

  
  درايوين سينماي كرج كريسمس درناهار 

  

خواهد كند، ميدآقا در همان حال كه دارد رانندگي ميحمي. ابتدا در سكوت، و سپس توأم با موسيقي
 يئهايي از لوترانه: دمدبيي در من جان تازه 1970و  1960هاي سال» تاپ«هنگ مدد چند آبه 

گويم خوش سليقه است و با او سر صحبت از مي. دارد شهن كه خيلي دوستوآرمسترانگ، و لئونارد ك
. كندها هستند؟ با ماليمت، حرفم را قطع ميي مورد عالقة او كدامسينماگران ايران. گشايمسينما را مي

 از كيهيچ بهكند و هاي ايراني را تماشا نمييك از فيلمرود و هيچوقت به سينما نمياو هيچ
آيا حميدآقا تنها هموطني نيست كه در برابر هنر هفتم ايران كه ! ندارديي عالقهسينماگران وطني 
  ؟ استتفاوت اش بر سر زبانهاست بيآوازه اين همه در جهان،

خيلياي ديگه هم مثل من . كنمطوري فكر ميتنها منم نيستم كه اين. انتقاد دارم ،تفاوت نيستمبي ـ
شناسم و ميبهتر از همه آدم بايد پول بده و غم و غصه بخره؟ بدبختي محيط رو خودم . كننفكر مي

خودم هنرپيشة  !تمام و كمالميه سينماي  تك و تنهانده خودم ب ه،از اين گذشت! برممي باهاش به سر
. يعني اكثر اوقات. شمموقع گرفتاري، يه پا سينماگر مي .خودماونم هنرپيشة مورد عالقة . خودم هستم

درصد  90! يي ندارمچاره. نه اين كه دوست داشته باشم! رسهمي تاده روزي  به منشمار فيلماي 
كنيم؟ كنين توي زندگي روزانه به اندازة كافي فيلم بازي ميفكر نمي! و دارنها همين وضع رايراني
شه سر در هاشون مياز فيلملي كه اقبعرض كنم خانم كه خود سينماگراي ما از اين همه است نخدمتتا
اگه پول داشتم فيلم ! هزار تا سناريو به فكرم برسه وكافيه من خودمو توي آينه نيگا كنم . نميارن
  . بردمميجايزه هم . يه فيلم تراژدي ـ كمدي فراموش نشدني. ساختممو ميخود

ما بر روي آسفالت، عبارت است از  ناهار. كندگويد و اتومبيل را كنار جاده متوقف مياين را مي
  : گويمبه او مي. مغز گردو، پنير تبريز، سيب، نان و چاي

   .شدس از اين بهتر نميكريسم ناهار... غان استپيامبران و م غذاياين  ـ
  . دهمخود را فرو ميي ساندويچ مغز گردوة و آخرين لقم

كه » فرزند سحر«شه به اسم دونين كه به زودي فيلمي ساخته ميمي. گفتينمي مغمبر و ااز پي ـ
ودش رو يعني نقش امام خزندگي  يي كه بزرگترين نقشاميدوارم هنرپيشه فقط شرح زندگي امامه؟

  . كنه بعد از تموم شدن كار فيلم قاطي نكنهرو بازي مي
  و چرا بايد قاطي كند؟  س؟خوش شانة كيست اين هنرپيش ـ
 سينيكنن ديگه جزو قداداي امام رو درميارن فكر مي امامخانم، تمام كسايي كه از زمان فوت  ـ

اله كه اين فعالً سيزده س .رو هم بازي كنهمرد بزرگ واي به حال اون كسي كه نقش اون  .انشده
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، چه برسه به دارنخود گنده بيني ة سينماگراي ما عقد ها وهنرپيشه اكثر! اسفيلم در دست تهيه
   ...براش نگرانم جداًمن ... كسي كه به جلد امام رفته باشه اون

  .خندمبا صداي بلند مي
  ؟ ستكي هنرپيشه اين ـ
از  كه سينماگرا، اونا رونامي هاي گمهة هنرپيشمثل هم. در نقش پدر انقالب هيه آدم گمنام اينم ـ

  ... انتور زدهاقصي نقاط كشور 
ايد؟ نقش پدر انقالب درخشاني ساخته شدهبراي چه نقش  خودتان كه دانيدمي آيا حميدآقا، ـ

  !نيما يوشيج ن،كشورما شعري
 ه كه بدونخيلي بيشتر از اينا ارزش قائل شاعرابراي  چاكر شما !شدين مث بقيهكه  هم شما خانم ـ

   !اداشونو در بيارهمث ميمون شعر  طبع
  .رسمدارم به هتل مي جنابانآن  بايك ساعت زودتر از قراري كه 

  
  عذرخواهي كنيدشما بايد از مردم 

  

فقط جناب رئيس، يعني جناب ! قدر خبري نيستاز جناب حقوق بشر در مالقات با مقامات عالي
از . د نفري از اعضاي سابق مجاهدين حضور دارندبه همراه چن» خوش بگذره«سينما و جناب 

   .خوانندشانمي» خوار وزارت اطالعاتمزدوران جيره«مجاهدين،  مسئوالن ارشدكه ها همان
از . شناسمرا خوب مي مجاهدين اعضاي سابقاين بعضي از . كشندمرا ميانتظار هتل، در البي 

او با همان خونگرمي . من بودة و عالقخيلي مورد احترام  كهانگليس ة كردجمله يك تحصيل
شود؛ و از مالقات من در ايران اظهار ل يكي از دوستان مشترك مياسابق، از من جوياي احو

قطور در باب  جلدبزرگي حاوي سه ة رئيس، بست ،پس از سالم و تعارفات معمول. كندخوشوقتي مي
 و چندجا تنگ كن » هديه«ين و من هم ا. گذارددر اختيار من مي را سازمان مجاهدين خلق

  . گذارمپاي خودش ميجلوي او را خرواري 
من به سختي وقت خواندن كتاب . داشتنخواهم  وقت خواندنش را اما. مممنونخيلي جداً . خيرن ـ
كتابيست كه خواندنش بر من واجب  همآن. يابمرا مي» پيغمبراسالم به روايت اصحاب :السيره«

مرد بزرگي . بتوانم از حضرت محمد دفاع كنم دوآتشه، بايديك ئيك آدم الچرا كه به عنوان . است
دارد و روي بسته را برمي. انداسباب زحمت او شده ،كه اكثر روحانيان اسالم پناه به جاي خدمت

   :گويدمي كالم را به دست اعضاي سابق مجاهدين دهدة رشت قبل از آن كه و گذاردصندلي مي
به هر . هايي در انتظار شما خواهد بودسورپريزمطمئاً . بياندازيدگاهي به آن نشما  با اين همه، ـ

نگار و نويسنده از نام و اعتبارتان به عنوان روزنامه كه مجاهدين داديد اجازهخودتان شما حال 
كه در انگليس پناهنده  هاآندو تن از  .كنمبه اعضاي سابق مجاهدين نگاه مي. كنندبرداري بهره

بسته تحويل مقامات ايراني  كتو  اندكردههاي مخفي سوريه دستگير بودند را سرويسسياسي 
از اين  غيررسمي وهاي رسمي زنداني اوين هستند و براي ديدار خانواده، يا براي مالقات. ندا داده
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 .بخش استبسيار رضايت) خودشانة گفتبه (شرايط زندگي آنها در زندان . خروج دارندة اجاز، دست
ها سال پيوندشان با آن حدود سيديدار دوباره با خانواده، مخصوصاً با والدين سالخورده كه بيش از 

در حضور من  است كه قرار استاز موضوعاتي  هااين... بيداري فكري در قبال سازمان ...قطع بود
نامندش مي» گرايانهپديدة فرقه«چه آن مفصل تحليل و تشريحبه ها آن .به آن پرداخته شود

ـ ي مستتر در مبارزة سياس بستگي فكريآن  به م،از خود نظرصرف من در همان حال، و .پردازند مي
در زندگي مگر خود من پانزده سال، . استكشيده كه نزديك به سي سال طول  كنمفكر مييي نظامي
كه الزمة  مهمن به اي وقوف؟ البته با نكشيدمرنج  يك بعدي بودن ذهن،از  اتي سرسختانة خود،مبارز

خط قرمز  .استفراموشي خود اكثري ازباط و حدضان ي ازآماده بودن براي حداقل ،اين نوع زندگي
كه به بهانة مبارزه، ولي البته نه آين. خواستة برحق مبارزه رعايت نشود جا كهآن ؟كجاستعبورناپذير، 

خود هستند آيا دير زماني ولوژي مجاهديني كه تا اين حد دلبستة ايده ئ. هرچيزي قابل توجيه باشد
 اين در برابر لي حاال،و. امهاست كه بر اين عقيدهاند؟ من سالخط قرمز فراتر رفته اين نيست كه از
 تسليمام حرفي بزنم، يا تا مبادا بر خالف قراري كه با خود گذاشته بندمميزبان  خود مخاطبين

  . وسوسة پرسش شوم
مقاومت ايران استعفا ملّي خواهند بدانند كه چرا از شوراي ميآنان برعكس، سخت كنجكاوند و 

  :آنها سؤال يي است كهپاسخ من به همان اندازه كليشه. امو چرا استعفاي خود را علني نكرده ماداده
جا جاي مناسبي براي وانگهي اين .توان در چند جمله خالصه كردچنين تصميمي را نمي ـ

   :دهدچند صفحه كاغذ را جلوي چشم من تكان ميناگاه، رئيس . تشريحش نيست
  ايد؟ مسعود رجوي را خواندهة آيا آخرين اطالعي ـ

. دهمتقريباً گوش نمي. خوانداطالعيه را مي .گويم نهدهم و ميسرم را به عالمت نفي تكان مي
كه ديداري تنها افتم و ، دستگاه امنيتي فرانسه مي28ت.اس.افسر د ، آن 27هريناگاه به ياد سروان مو

 »اجبارياحضار ب«عبارت در نامه،  وت مرا احضار كرده بود .اس.د. با هم داشتيم 1995در سال 
انجمن (ثبت رسمي انجمن  ارتباط بادر يي »دوستانهگوي گفت« اين احضار، تنهاة بهان .آمده بود

 29التون خيابان نه 7 ةشمارة به درون خان پاهنوز . بودپاريس در شهرباني  ،)بنياد محسن هشترودي
بعد از عبور از يك راهروي . كندهدايت مييك آژدان باشي مرا به زيرزمين ساختمان  ،نگذاشته
سقفي كوتاه، و به  بايابم خود را در دفتر كوچكي مي، هايي تنگ در دو سوي آنلولس باباريك 
   .كشدانتظارم را ميه يجا جناب سروان موردر آن. هاي نئونالمپ غرق نوركننده خيره نحوي

   :گويمبه او مي
! رسيدنمي هم ساواكبه فكر  حتّيشما  حقير مسخره وسازي صحنهجناب سروان، واقعاً كه اين  ـ

ما گوي از حاال بهتان بگويم كه گفت! ايد جناب سروان؟ كور خواندهترسانيدبچه ميكنيد فكر مي

                                                           
 27 Mouier 
 28 Direction de a Sécurité du Territoire   رپرستی امنيت سرزمين ـ س 
 29  Nélaton 
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  . دوستانه نخواهد بود
جا ماندم تا ببينم نآ. محل را ترك نكردم منولي  .شده بودي يخ جناب سروان، به كلي سنگ رو

يي بيش مجاهدين بود، و ثبت انجمن، بهانه متوجهاو تمام فكر و ذكرش . قضيه از چه قرار است
 اما. تهيه نديده است از اين نوع ييسازيبراي من صحنه كه حاال تا جناب سينما اقل،حد .نبود
تحليل و تشريح  پس از. است منة روحي تضعيف شوند،يدتر ميم شدكه دم به د ،مالت اوح هدف

توانستم چگونه مي .رودمي» دوست و ولينعمت مجاهدين« ،سراغ صدام حسين گرايي، بهمسألة فرقه
 ن صدام مگروچيي لولو خورخوره وجودرجوي و ارتش پوشالي او معتقد باشم؟ با رأي  به استقالل«

ستون «، حامي »جنگ ايران و عراق آزگار هشت سال«توانستم ميچگونه  »مستقل بود؟ شدمي
هم چندان اش به نگاه من كه آننگاه خصمانه. زندپرده ميرا بي شهايحرف! باشم» پنجم صدام

  .استثابت مانده دوستانه نيست 
هاي عراقي كه بر كشور ما بمب آن به خاطر .شما به مردم ايران، كلي عذرخواهي بدهكاريد ـ
كرد كه شهرهاي ما را ميخواهش  صدام س ازلتماا ابكه رجوي خائن شد در حاليخته ميري

  : روماز كوره در مي و آوردرا به جوش مي جناب سينما خونم! بمباران نكند
، بله! بكشد وجدل ولو اين كه كار خودمان هم به جنگ !خواهيد از جنگ حرف بزنيم؟ بزنيممي ـ

. ي داشتدفاع موضعطي دو سال اول، ايران  درست است كه بله،. بود متجاوز صدام درست است كه
ولي . مدشپشتيبان دفاع در برابر متجاوز مي ،رغم مخالفتم با رژيمبله، من هم اگر در ايران بودم علي

 ، ديگرواقع شد هم كه مورد قبول صدام 1982 در سال بعد از پيشنهاد آتش بس سازمان ملل متحد
تنها من نيستم . خميني، براي كشور مصيبت بار بود و به خاطر دل بنا بر ميل ،يرانگرادامة اين جنگ و

 و آشكارا هاست با صداي بلند،هايشان، سالهم نه دست پايينيآن، رژيم انسر. گويمكه اين را مي
  !كننداذعان ميهمين را 

گفتگوهاي تلويزيوني خود  او در يكي از. به رفسنجاني اشاره دارم بدون اين كه اسم او را بياورم
او را به باد  خصوصاً در مورد جنگ ايران و عراقكه  ،رو به گروهي از جوانان 2006فوريه  19در 

گفت كه او بود كه آتش بس را به امام خميني تحميل و مباهات ميپرسش گرفته بودند، با فخر 
 .را به مسخره گرفت» !كربال هرافتح قدس از «شعار مطلوب خميني  ،طور نيمه آشكارحتّي به. كرد

 آمده بود خاطراتي هايدفترچه صفحات آخردر  كه خودش هذيان آلودهاي نوشتهدر مورد در عوض، 
 كه البته. ماند، الل شده ميداد قرار هاآن در اختيار جهنم جنگسرباز به ان كودك فرستادنكه پيش از 

   :كهمثالً اين. افاضات ديگري هم داشتد رفسنجاني در آن سخنان خو !الل بماند هم بايستمي
از حاالت عرفاني بتوان خاطرة خوشي است كه از جنگ دارند؛ تا هر  ضبط ،يكي از وظايف داوطلبان ـ

ها اين دفترچه ازقرار بود به گفتة هاشمي رفسنجاني،  ...كرد هيي تهصورت[...] مالقات با شهيدان  نظير
خواهد شد  تأسيسكه به همين مناسبت هي تابخانة باشكوتا در ك يديك فرهنگ جنگي فراهم آ«

يي يافتم كه كه در بچه ها را در كنار پسريكي از اين دفترچه 1984من در سال . »!دننگهداري شو
   .خون غلتيده بود در جبهة عراق

  : نشينمروي صندلي خود راست مي
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 هاي مننوشتهو ند، اهة من نبودوقت مورد عالقچون صدام، و اعوان و انصارشان، هيچي مستبدين ـ
شد هاي عراق با كودكان ايراني ميافشاگري رفتاري كه در زندان به هاسال من. شاهد اين مدعاست

. كردمميها، افشاگري ها از طرف حكومت به جبههفرستادن آندر مورد  گونه كههمان .پرداختم
من نكبت و رذالت جنگ را . شدندساني هاي انهزاران كودك خردسال، گوشت دم توپ، و مين پران

ستاد خوب به خاطر دارم كه به چه نحو دلخراشي، . كردم لمسميدان جنگ ديدم و آن را  خود در
. گذاشتميسربازان ايراني را با غرور تمام به معرض نمايش تلنبار شدة  فرماندهي ارتش عراق، اجساد

هاي صدام از ايرانيان به نام آري ژنرال. حشرات. دهايي كه مثل حشرات بر اثر گاز جان داده بودنآدم
امواج « را به» حشرات«ي نگاران، كلمهمترجمان عراقي در مقابل روزنامه .كردندياد مي حشرات
را منظامي صدام  امنيت سازمان من منجر شد كهمكرر هاي اعتراض. كردندترجمه مي» انساني
كشتار  1988ولي تا سال  .يمبود 1984سال  در هنگام آن در. زير نظر بگيرد از پيش بيش

براي كدام نتيجه؟ . ها به صدها هزار تن رسيدچنان ادامه داشت و تعداد كشتهبا گاز هم »حشرات«
  چه كسي بايد در محضر مردم ايران عذرخواهي كند؟ من يا آن كساني كه مسؤول اين كشتارند؟ 

 دوباره كشتارستان. استتر كرده يدشد را هايمشقيقه ضربان ، پرجوش و خروش منة ادعانام
گيج و منگ  و جا كه خيره چشم به آفتاب دوختم تا مگر كورنآو . شوددر نظرم مجسم ميعراق 

يي كه چون غنايم جنگي بر هم هاي كودكانهنعش: هاي هولناك را از خاطر بزدايمشوم و صحنه
نگار مجالت جنجالي به من پيشنهاد زنامهآورم كه چگونه يك روبه ياد مي. انباشته شده بودند

ايراني در كنار هموطنان خويش ي زن«: با اين شرحرا داده بود  انتشار عكس و مطلبي چشمگير
مرا ديده بود كه . ».دارندهايي است كه سربازان در بازوبند نامهزانو زده و مشغول خواندن وصيت

خبر، از من هايي كه بيي براي چاپ عكسمبلغ هنگفت. گريمنالم و ميلرزم و ميچگونه مي
 از دركيي از همكاران را كه زدة پارههاي شگفتآورم نگاهبه ياد مي! كردگرفته بود پيشنهاد مي

شهرت من به  از آن پس، ديگر. از اين پيشنهاد، عاجز بودند انزجار مننفرت و از ناشي خشم 
نگاري، روزنامهحرفة با ي احساساتي منافوش خدستو رنج  زود خشم و نگاري زودروزنامه عنوان

 تأكيدنامناسب پيشنهاد سازمان ملل  نكات بررئيس به دنبال عذر و بهانه است و  !تأمين شد
  : ورزدمي
  . بودي ظاهر شتازه صدام هم چندان با اين پيشنهاد موافق نبود و قبول ـ

  : كندگيري مينتيجه چنينو باالخره 
! كندرا توجيه نمي هابودن آن در خدمت دشمنو مزدوري مجاهدين،  ،ضوعمو ايندر هر صورت،  ـ

هاي مگر شما فيلم. هستدا يوكامالً گ ندبعد از برافتادن رژيمش منتشر شدههاي صدام كه بايگاني
   ايد؟نديده صدام مربوط به مالقات فالن و بهمان را با كارگزاران

  . من استردن سراسيمه ك شو قصد گرفته استمرا به رگبار 
شده  ها تبديل، و به ويترين قلّابي آندست مجاهدينآلت به خواهيد قبول كنيد كهچرا نمي ـ

خود  نامبه  تا اين حديي كه حساب باز كرده بودند؟ شما نامي كه داريد،ها روي اعتبار نكه آ ؟بوديد
   .مغروريد
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  : روممي از جا در
من شجاعت . اشت كه بايد وارد شورا شويذمن نگة يقمسعود رجوي، هفت تير روي شق! نه آقا ـ

   .وگرنه اآلن جلوي شما ننشسته بودم. داشتن عقايد خودم را دارم
نگاهي سرد كه كامالً مناسب . شودنگاهش دوباره خصمانه مي. است ابداً تحت تأثير واقع نشده

اند در غرق شدهسال گذشته در اعماق ذهنم تصاويري كه طي سي  .حال و هواي اين گفتگوست
چروك خورده از درد كودكي كه بازويش زير ة چهر: هايم در حال برخورد با يكديگرندس پلكپ

يي و سال، از جمله دختر شانزده سالههاي جوانان كم سن هجناز. شودو خاكشير ميكاميون، خُرد 
ديده بودم و گويي جز وز صبح قامت معتاديني كه همين امر. اندي حلق آويز كردهبه جرثقيل او را كه

  ...يي از خود نيستندسايه
  . گيرممله را از سر ميحدوباره . شده استتر به چشمم آمده است؟ نگاه رئيس نرمآيا اشك 

شمار ميليوني،  بان يفقر، سنگسار، معتاد: فقط يك سؤال. من هم به نوبة خود سؤالي از شما داشتم ـ
هاست هايي كه سالات خليج فارس، و ساير بدبختيها، فروش دوشيزگان باكره به امارروسپي
  مجاهدين است؟  ها هم بر گردناينتقصير ... دازندپرمينگاران ايراني به افشاي آن روزنامه

  . نه ـ
يا يك اوست؟  داقتاز صحاكي اين جواب، . مانممات و مبهوت مي. ابي آرام و محكمجو
واقعي و شخصي رئيس  ارزيابي مقاصد. تي نداردشناسانه است؟ براي من اهمية ظريف روانمحاسب

  : مگويآيد؟ ميبه چه كار مي
يكي از اعضاي . باشد خاتمه يافتهكنم گفتگوي ما فكر مي. از صراحت شما در پاسخ متشكرم ـ

  :گويدمي مقدمهبيسابق مجاهدين كه مدتي است لب به سخن نگشوده است 
   ...ممكن بود... گري مجاهدين نبودبه نظر من اگر افراطي ـ

  :كنمپرخاش مي
   !تر از آش نشويدة داغشما كاس ـ

بايست نمي. خواهد شدراهي اوين  ، دوبارهعضو سابق. شرمسارمخود ة ، از گفتبعديك ثانيه 
گفتم كه شايد به خود مي اما در آن زمان. طلبمامروز از او پوزش مي .كنمفراموش اين موضوع را 

 كردم خطر زنداني شدن منچون فكر مي. از او عذرخواهي كنم ندان اويندر ز ي پيش آيد كهفرصت
  .ملموس شدرايم دن بخطر به زندان افتا اين يكي از مواردي بود كه .هست نيز

بر بندي خود هستند به اتاقم خلق كه هنوز در بسته هاي مربوط به سازمان مجاهدينكتاب با
. كنندبينم كه از من طلب بيعانه ميشتي از طرف هتل ميدر اتاق، يادداپاي طبق معمول، . گردممي

بايد تكليفم را با مديريت هتل  .دارم سختسردردي  و كفرم در آمده است. رومفوراً دوباره پائين مي
كند كه انگار با دزدان سر گردنه سر و كار له با مسافرين خود چنان رفتار ميهتل ال. كنم يكسره
  . دارد

  . شومترين كاركنان هتل روبرو ميتصادفاً با عوضي
خواهيد از اين هتل بروم؟ پاسپورتم را بدهيد اين كار را در عرض اين اخطارها براي چيست؟ مي ـ
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  ... امهاي بازاريتان به تنگ آمدهاز اين نامه. دهميك ثانيه انجام مي
  ... خانم، من كه مسؤول مديريت نيستم ـ
راه انداخته  قشقرقي بهكه خودم بدانم، بايد بدون اين ...يد ببينمپاسپورتم را بده! خانمخانم بي ـ

  : گويدو كارمند عوضي هتل با صداي بلند مي. آيددوان بسوي من ميآقايي دوان. باشم
   ...دونم اين خانم چشونه، نميديانيآقاي  ـ

العاده ، و رفتاري فوقي صميميهاي زاغ، لبخندهتل، خوش سر و بر، با چشمداخلي ، مدير ديانيآقاي 
كارمند جاي . كارمند عوضي را وارسي كندخواهد كامپيوتر مي. داند چه طور عذرخواهي كندمؤدبانه، نمي

 با حيرتآورد و سر خود را باال مي. زندو او ناگهان جلوي كامپوتر خشكش مي. دهدخود را به او مي
   .كنمم؟ دخترشان هستم؟ تصديق ميآيا با پرفسور هشترودي نسبتي دار. كندمرا نگاه مي

دانند مي. اندپيوستهبينم كه به مدير هتل كارمندان هتل مية در محاصر خود را در يك لحظه،
كنند؟ من از خود پذيرايي مي در هتلدانند كه دارند از چه مسافري يپرفسور هشترودي كيست؟ م

  . دانم خود را كجا پنهان كنمشرمساري نمي
 خانم شما بايد. دانيد پدر شما تا چه حد مورد تحسين من بودنمي! جان بخواهيد منخانم از  ـ

از اين به بعد هر . ند كردههايي مثل پدر شما را فراموش نخوابدانيد كه مردم اين مملكت انسان
اً بدا. امجا يا خانه يا به تلفن دستياين! چه شب و چه روز. فرمايشي داشتيد به خودم زنگ بزنيد

  !يد نفرمائيدترد
هاي پائين دست هتل از دست حسابداري مني كه فقط. دانم با لطف آقاي مدير چه كنمنمي

 كه خيالم راحت باشدكند او تأكيد مي. كنمزده، از او سپاسگزاري ميخجالت !تلخ شده است ماوقات
  ! هاي كذائي محتوي اخطار مديريت را نخواهم ديدديگر پاكت

در صلح، اللهي دارند، گرايش حزب با رؤسايي كهكه ظاهراً (تكنوكراتي ن، مهربا ديانيو آقاي 
كه پسرعمويش به خاطر اين. شخصاً پدرم را ديده است. گويداز خاطرات خود مي) كندهمكاري مي

  . هاي پايتخت بودمدير يكي از دبيرستان
  . او بود ضعتواداشت قرار داده بود  از براو كه حافظ را ة چه مرا تحت جاذبآن ـ

توانم حواسم حاال ديگر مي! متشكرم جانپدر . نجات من خواهد بودة شتفر دياني،از اين پس آقاي 
  . ها و مجالتي كه روي ميز تلنبار شده است كنمرا جمع خواندن روزنامه

  
  جمهوري اسالمي از خالل مطبوعات داخلي

  

ة قطعنام. بودخواهد  2006دسامبر  24مورخ ة بررسي مطبوعات من شامل بيست روزنامه، و ده مجل
 ساختآوري حساسي كه ممكن است در سازمان ملل عليه ايران، تحريم مواد و فن 1737شماره 

تيترهاي اصلي بيشتر  ،كريسمس عيد نژاد به مناسبتبمب اتمي كاربرد داشته باشد، و پيام احمدي
  .دهندها را تشكيل مياين نشريه

پيام : پرداختاگر عيسي مسيح زنده بود، قبل از هر چيز به فساد زنان مي نژاد،به نظر آقاي احمدي
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از قرار معلوم . م مقدس را الگوي رفتار خود قرار دهنديبود كه مراو به مسيحيان جهان اين مي
نژاد شدن فقط در انحصار روحانيون نيست و آقاي احمدي عيسي مسيح »پسر خدا«، يا سخنگوي خدا

  !باال روابطي ويژه و ممتاز دارند عالما بهم » غيرروحاني«
حق  قوياً برنويسان، سر مقاله. القولند جهاني متفقهاي ها در انتقاد از تحريم و فشارتمام روزنامه

هاي و طبيعي است كه روزنامه. دارندتأكيد يي مدني هستهنيروي در دستيابي به مسلم ايران 
  . داشته باشند ترجويانهمعروف به اصولگرا گرايشي پرخاش

ة ل روزناماوة سرتيترهاي درشت صفح) امام و رهبرية كل جبهدبير(اوالدي اظهارات عسكر
 ترين دموكراسي جهان،سالم اسالمي،به نظر عسكراوالدي، جمهوري. دهدرا تشكيل مي» ابرار«

سين ح .كناره بگيرد) تي.پي.ان(يي هاي هستهسالح عدم تكثيرة از معاهد هرچه زودتر بايد
، خواستار قطع هرگونه رابطه و مذاكره با سازمان كيهانمحافظه كار ة شريعتمداري، مدير روزنام

ديپلماسي «برگرفته شده و عنوان آن » بازتاب«اينترنتي ة يي كه از سامانمقاله. انرژي اتمي است
انتقاد  )دو حكومت خاتمييعني (هاي قبلي حكومتبلندپروازي است، هم، از عدم » ماجراجويانه

ة در پروند ملّيها منافع آنة هم اين كهاخالقي، ة نتيج. ليفعي حكومت يماجراجواز  ، و همكندمي
به نظر بازتاب، از همان ابتدا . به خطر انداختند ،آن همه زحمت به دست آمده بودا كه ب يي را،هسته

سوده كردن خيال ايجاد جو اعتماد و آ: نخستگيري موضع. گيري وجود داشتامكان سه موضع
ة يي غيرنظامي، با قبول سازش و ادامهسته فعاليتسازي كند كشورهاي غربي، ولو به بهاي 

هاي عدم تكثير سالحة با ترك معاهدسازي، عدم قبول روند اعتماد و آرام :دومگيري موضع. مذاكره
  . امتياز گونه دادن همه :سومگيري و موضع. ييهسته

اين ، حالولي در عين  !بست فعلي شده استتواني در گزينش، منجر به بنمطابق نظر بازتاب، نا
 اعتماددر مورد انتخابات شهرداري، روزنامة  .كندراه حل معجزآسايي پيشنهاد نمي گونهسامانه هيچ

ي يكاران افراطي، ديگر معناطلبان و محافظهكند كه شكاف بين اصالحادعا مي) »اصالح طلب«(
خواهان و بين جمهوريشكاف شناسند؛ و آن نمي شكافين پس مردم بيشتر از يك از ا چه،. داردن

 كنند و ازكه از احساسات مذهبي سوء استفاده مي است) به قول راوي اصلي(پوپوليست » فريبانعوام«
   .دانندچيزي نميداري مملكت دانش

  . ندكارانمحافظه انتخابات،ة دنحكم آمار و ارقام، بر بهمعتقد است كه  كيهان اماو 
سه «دانشجويان ة ها برحسب گرايش خود، مسألي، روزنامهيدر مورد سر و صداهاي دانشجو

ة خواهند و رشت، از وزير آموزش توضيح مي»طلباصالح«هاي روزنامه: كنندرا تحليل مي» ستاره
 بزرگ رفتار كارهاي محافظهروزنامه! دهندخود هستند، مية سخن را به دانشجويان كه نگران آيند

هنگام به  »سه ستاره«دانشجويان از سوي  شهايعكس سوزانيده شدن در برابرنژاد احمدية منشان
  . دهندمورد ستايش قرار مي را اميركبير از دانشگاه بازديد

در دانشگاه تهران را، با رفتار  2004دسامبر  6جمهوري سابق در ، رفتار خاتمي، رئيسكيهان
وقتي كه  2004در سال . كنددر دانشگاه اميركبير مقايسه مي 2006دسامبر  11نژاد در احمدي

همه دانشجويان، خاتمي را مورد اعتراض قرار داده بودند و خشم خود را رو در روي كسي كه آن
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ابراز كرده  »دانشجويان هشيارند، از خاتمي بيزارند«با فريادهاي  ها داده بودهاي پوچ به آنوعده
از نيروهاي  كرده بود كه شديد نشان داده بود و  دانشجويان را تهديدواكنشي تمي ، خابودند

نژاد در ديدار خود از كه احمديدر حالي. دانشگاه كمك خواهد خواست از هاآن انتظامي براي اخراج
يي آنها حتّيدانشجويان معترض، «كيهان، اظهار داشته بود كه ة روزنامة دانشگاه اميركبير، به گفت

و اگر  آب و خاكندها فرزندان اين نبايد نگران باشند، اين هيچ هاي مرا آتش زدندكه عكس
   .»آن در جاي ديگري استة مشكالتي هست ريش

 يمشو، از مرگ جمال كريمي راد، وزير دادگستري باخبر مي»حوادث«و » جامعه«هاي در ستون
 ميان دردر تصادف اتومبيل كشته شده است، و وزير دادگستري . خواندندمي» هيوال« او راها كه خيلي

غرق خون،  آمبوالنس به موقع نرسيده بود و وزير، چرا كه. او را كشتند كهاست اين شايعه رايج  مردم،
بند است و انسان، موجود ناچيزي  زندگي، به هيچ به راستي كه. ي افتاده بوددر نزديكي بيمارستان

جمال . صلح شركت داشتمراجع به ژنو در نشستي در كه  افتممي 2006ژوئن  24به ياد  .است
با همراهي سعيد . اسالمي در كميسيون حقوق بشر بودت نمايندگي جمهوريأراد، رئيس هيكريمي

وزير، از اعتراض جناب. كه مستقيماً در قتل زهرا كاظمي دست داشت، مرتضوي، دادستان تهران
ا او حضور مرتضوي ر. هاي غيردولتي، سخت برآشفته بوداعضاي سازمان ونگاران روزنامهة پارچيك

ايراني ـ كانادايي را  نگارو اتهام دخالت او در قتل روزنامهكرد در هيأت نمايندگي خود توجيه مي
يك «داد و خواستار لي ايران را مورد انتقاد قرار ميداخنست و دخالت بيگانگان در اموردانادرست مي

دكترين «وزير درصدد تشريح در پايان، جناب. بودحقوق بشر ة ر زميند» دگرگوني عميق فرهنگي
كس از اين دكترين كذائي در آن زمان هيچ! برآمد» ييهستهباب انرژي نژاد در ة دكتر احمديويژ

خود  ة به نوب هم امروزه آخوندهاي قم ؟بودند ها تا اين درجه كودنسوئيسييعني . سر در نياورد
مارس  6باالي  بلندة ادعانام .يده اندفهمجمهوريشان چيزي نميدكترين رئيس از اذعان دارند كه

مسؤوالن كشور ما بعضي از «. بود جهتقم به همين شهر اهللا العظمي يوسف صانعي در آيت 2007
عوامفريبي، » !نداو نوميدي عذاب دچاركرده افراد تحصيل! باشندفعلي  در مقاماتبايست هرگز نمي

 مكرراً پايه بلنداين آخوند  سخنانكه در  بودندعباراتي  ،شدهاهاي اقتصادي عمل نعدهلياقتي، وبي
يي شديداً انتقاد نژاد در پروندة  هستهاز مديريت احمدي سخنراني خود،او در پايان .نددشآورده مي

   !كندمي
 كهحال آنبود،  سردر آوردهجمهوري بود كه از دكترين ويژة رئيس مرحوم وزير اين تنها پنداري كه

   :پرسيدكه مي ه بودعاجز ماند )Temps(» نتا«سادة خبرنگار روزنامه سؤال از فهم هوشمند همين وزير
   و فعال حقوق بشر چه فكر مي كنيد؟ 2003شما در بارة شيرين عبادي، برندة جايزة صلح نوبل سال  ـ

   :در جواب گفتوزير مرحوم 
كند و يك زن ايراني است كه در ايران زندگي مي خانم، اينولي . سؤال شما را نفهيمدم كه من ـ

  ! كندمي سفرهم  خارجبه 
انوار  غرقشما را  خداوند كه ، اميد استايدنائل آمده وصال حقاكنون كه به  !جناب وزير

اگر بنا بر باور شما جهنمي در كار باشد  كهگو اين. روشن كندساخته و ذهن مباركتان را خويش 
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   .خواهيد فرموداطراق جا نآ مديدي در در آن افتاده و مدت بعاليحتماً جنا
را جلب  هاي پايتخت توجهميس زندانئاكبر سياقي، رچشمگير علية ب، مصاح»همبستگي«در 

كنترل او نيست، در  درزندانيان سياسي است، ة ويژزندان اوين كه  209گويد بخش او مي. كندمي
كساني كه  ،دهدميولي در عين حال توجه  .باشدنبايد چنين  به لحاظ اصول و قواعد، كهحالي
او اذعان دارد كه در بخش  .زندانياني معمولي نيستنددهند در معرض خطر قرار ميكشور را  امنيت

. وخيم است، و بايد در قانون جزاي اسالمي اصالحاتي به عمل آيد شرايط، بسيارزندانيان خردسال، 
سن مسؤوليت «گويد مي باز اما .كنندگان منشور حقوق بشر است تصويب در شمارزيرا كشور ايران 

، كند كه براي اناثو ذكر اين نكته را هم فراموش مي» جزائي براي افراد ذكور، پانزده سال است
  .نه سال قمري، يعني هشت و اند سال شمسي است اين سن،

ن توسط شوهر يا برادر به خاطر مسائل قتل زنا«: خوانماين خبر را مي خشم،در همان روزنامه، با 
 ديه يداهللا به خاطر پيدا كردن عكس مرد ناشناسي در كيف خواهرش او را به قتل رساند، و: »ناموسي

  .و به پنج سال حبس تعليقي محكوم شدا! صرفنظر كنندشكايت  تا ازخود داد  والدينرا به 
خانمان بيي خوانم در مورد زنالعاده يي ميوق، رپرتاژ اجتماعي ف»طلباصالح«، روزنامة »اعتماد«در 
روزنامه نگار، در  ي است كه در آن،عنوان رپرتاژ» مريم، گدا نيست« .شهر، حومة جنوب تهراندر اسالم

 به عذابكه روح آدم را رپرتاژي . بارة زن جواني مي نويسد كه با دو فرزندش در خيابان زندگي مي كند
  . اليم گرفتار مي سازد

هايي هستند كه اهالي ، بيشتر دلواپس بدبختي»ابرار«كار مانند هاي محافظهس، روزنامهبرعك
ي يابيم كه جواناطالع مي» حوادث جهان«در ستون ! مغرب زمين با آن دست به گريبانند

. ساندرسوئدي نامزد خود را به قتل ي دختر .استراليائي معلم خود را به ضرب كتك از پاي درآورد
  .يي در هلنديك قاتل زنجيرهي دستگير .ار، در ژاپن ارباب خود را كشتزني خدمتك

ثابت كرد كه در به ضرب و زوري آيا نبايد ! نياورند؟ چرا آورندي مياخبار خالصهچنين چرا 
دهد؟ با اين تفاوت رخ مي فتداچه در ايران اتفاق مينآجهان از مابهتران حوادثي به مراتب بدتر از 

از چنگال ، خون مقتولة دي، نمي توان با دادن »منحط«مابهتران و در اين غرب  كه در جهان از
  .عدالت گريخت

روند  راجع بهگزارش كنفرانسي كامل خودش را به ة ، دو صفح»سرمايه«اقتصادي ة روزنام
 گسترشدر حال يي  نگران كنندهفقر به نحو . داده است ، اختصاصايرانة فقر در جامعگسترش 

چه  اگر .آقاي رادفر استاد دانشگاه و مهمان سرشناس اين كنفرانس است گفتارمضمون ،  اين .است
زندگي مي كنند، پژوهشگر مذكور بر اين عقيده درصد مردم، زير خط فقر 50گفته شده است كه 

ها به واكنش پژوهشگران، براي تشويق دولت«زيرا  هاست،بيش از اين حتّياست كه درصد واقعي، 
  .».گرفتن خط فقر گرايش دارند به پائينپديده، هميشه  ندر برابر اي

از  )رودطلب به شمار كار يا اصالحتواند محافظهيي كه برحسب مقاالت ميروزنامه(» خبر«
عدم كنترل از . آورداند سخن به ميان ميشكايات افراد بسياري كه قرباني جراحي پالستيك شده

 .زندميپالستيك ي جراح دست به رسدهر كس از راه مي: تشده اس افشا شديداًسوي وزارت بهداري 
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يي از مجالت به عناوين پاره از انديشيدن. يضمانت موفقيت هيچيو ب آور،سرسامهاي هم با نرخآن
دماغ  چونتمام زنان و دختران ايراني در رؤياي دماغي «: نويسندمي كهتوانم خودداري كنم نميغربي 

  ! »...كلوديا شيفر هستند
» محمدحضرت «ة شوم كه بانك سپه، اولين شعبروزنامه مطلع مي همين در ستون اقتصاد

خوانم و باز هر چه مقاله را مي! بپردازد »مبرانهاپيناب فرهنگ « گسترشكند تا به خود را افتتاح مي
الم كند اع 30تصورش را بكنيد كه مثالً در فرانسه بانك سوسيته ژنرال. برمره بجايي نمي ،خوانممي

ميل  خوب،«! است فرهنگ حواريون افتتاح كرده گسترشجهت » عيسي مسيح«ة كه يك شعب
يوحنٌاي  اندازپس ؟ حساب32قديس پترُسيا  31حساب جاري پولُس داريد چه حسابي باز كنيد؟

  !نه چندان واهللا گويم؟پرت و پال مي» !داريمهم  33قديس
  . بردروي سامانه مي هرنت اينتل دارد قرآني چهل زباناينت: ، براي مسلمين مژدة بزرگي دارد»ابرار«

نوشته شكوفايي اقتصاد هند و چين  به طرز درخشاني ازكه » دنياي اقتصاد«روزنامة اقتصادي 
انه دويست هزار يايران سال ،گفتة نمايندة الهيجان به. تازدميهاي كشاورزي ايران كاستيبه  است،

شده از سوي  تعيينبهاي هزار دالر بيش از  ششصدقيمت آن را  كند وتن برنج از تايلند وارد مي
كرده است  درججمهوري يي به رئيساين روزنامه، نامة سرگشاده. پردازدمي ،سازمان جهاني تجارت
هاي غير كارآمد و سياستي به افشا و كشاورزي رسيده است انكارشناس تن از كه به امضاي چهل

اه شاهرايران « :عبارت پاياني است، با اين كشاورزي پرداختهة در زمين دولت نادرستمديريت 
  .».گشايدگسترش فقر را مي

   خوريم،بر ميتوجهي  قابلمقاالت بسيار به  ،زنان بابطلب، در هاي اصالحو اما در برخي از روزنامه
 كار،هاي محافظهروزنامهعكس، به. ايران گان زنو نويسند هاهشاعرو  هايي از شهبانوانويژه چهرههب

  :مرخوبر مي كيهانمثالً به دو مقالة زير در روزنامة  .دارندبر نقش زن تأكيدي ديگرگون 
كه  پردازدي به بيان اهداف مييدرآمد بلند باالپيش. اول در خصوص زنان بسيجي استة مقالـ  

دامني در اكهاي حجاب و پ، و تدوين سياستزننيروهاي داوطلب » دكترين«تدوين  عبارتند از
 .پردازدها ميفعاليتسپس مقاله به شرح . م مباني خانواده بر اساس اصول انقالب فرهنگييكتحراستاي 
اثر حجمي و  415با دريافت ( شناسي و تبيين حدود و حقوق زنان در كل كشور كنگرة فاطمه برگزاري
ت فرهنگي، جشنوارة سرود و هاي جانبي، نمايشگاه محصوالآثر ادبي، و برگزاري همايش 5881هنري، 

در قالب طرح نسيم ) جلسه 466909(هاي قرآني برگزاري جلسات هيأت .ها و مقاالتشعر، و چاپ كتاب
با موضاعات (منطقه در كل كشور  31هاي فرهنگي سياسي در نشست .نفر 85738انس با حضور 

فناوري . ملّيزنان و همبستگي . زن و دفاع مقدس، دولت و انتخابات، امر به معروف و نهي از منكر
                                                           

 30 Societe Génerale 
31 Saint Jean 
32 Saint Luc 
33 Saint Mathieux 
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، شخصيت مسائل روز جوانان. وردهاي انقالبدستا. يئنهضت حسيني و فرهنگ عاشورا. ايهسته
   !)شناسي حجابآسيب. رهبري و واليت. ازدواج، خانواده و مقام زن. و منزلت زن

از  ه شكوههم؟ بعد از آندانستيمو نمي پس زنان شهيد هم داشتيم... ن شهيدناو تجليل از ز
  .خيالم آسوده ديگر حاالهاي ديواري، شهداي زن در نقاشي خالي بودن جاي تصاوير

 هايراهكارقرآن و « تحت عنوانجواد حسيني،  به نام استشخصي  به قلم كيهاندوم ة مقال
ميرزا جناب  !نيست اوست، و جز هزن  بود، وزن  همانا منشأ فساد، البته. »مبارزه با مفاسد اخالقي

ازدواج و تشكيل خانواده ة يي زمينبدون ترديد اگر در جامعه«: آغازدموعظه مي زير،، به شرح ويسبن
گونه كه اسالم خواسته است فراهم شود، گناهان برخاسته از غرايز جنسي به صورت آسان همان

عفتي خواهند رفت كه از سالمت كن خواهند شد و تنها كساني به سمت جرايم جنسي و بيريشه
زن و مرد به قواعد  در قبالقرآن «  معتقد است كهجناب آقاي حسيني  .».واني برخوردار نباشندر

براي پاسداري از حريم پاكي و جلوگيري از انحرافات، رعايت ضوابطي  [...] فرموده رفتار متقابل امر
هاي يها و عشق بازرا در روابط مرد و زن ضروري دانسته و آزادي مطلق و بدون قيد و دوستي

يي و تلفني نامناسب را روا طور ارتباط نامهامروزي را ناپسند و مردود شمرده است، و همين متداول
اسالم صحبت كردن زن و مرد را در موارد ضروري و در جريان رسيدگي به كارهاي . داردنمي

ش كرده است كه است، اما براي پيشگيري از پيامدهاي سوء احتمالي، سفارزندگي اجازه داده ة روزمر
هاي بزرگ از يك شوخي نابجا و گاه جنايت[...] گري و طنازي سخن نگويند زنان، با ناز و عشوه

ها يك هاي فراواني در داخل كشور موجودند كه بر مبناي آنپرونده. گيرندارتباط ناروا شكل مي
هاي ديگر ، و يا قتلگري يا به طنازي حرف زدن باعث ارتباط نامشروع و سرانجام قتل شوهرعشوه

در  البته( مجازاتهزار سال ة ، خدا وعدرمكرّ ديثاحمطابق احسيني، آقاي به نظر  .».شده است
 .جزاي آن زن نيز همان است .».مردي مي دهد كه به زني به جز زن خود دست بزند آن به) جهنم
استاد ! ايت شده استرع مساوات اين حديث،ا كه درو حقّ هزار بار نمي شود يك بارگويند  باري،

چه اسالم اگر واقعاً آن« : گيرند، چنين نتيجه ميغاز آنند هما خودة پايان مقال ، درقلمدست به 
 بيچاره. ».عفتي نخواهد شددرمورد عقد موقت سفارش نموده به خوبي اجرا شود كسي دچار بي

  !واي بر ايران! اسالمبيچاره ! محمد بيچاره! قرآن
 34بيوگرافي حضرت رسول، نوشته ماكسيم رودنسون» محمد«ي كتاب حسين مردكاين كاش 

 ايشانآيا  .كمتر توهين كنند ،ننابه ز و الجرم قرآن،به و  محمداقل به ال تا فرمودندطالعه ميرا م
 آداب و رسومي بود كه كردنكن براي ريشه يقيناًقرآن  تعاليم«رودنسون ة به گفتد كه ندانمي

 آقاحسيني ؟ آيا»آمدندنمي موجوداتي داراي استقالل رأي بشمار ،هازن ويژههبافراد، و  هامطابق آن
د ندان؟ و ميتجديد فراش كردسال فتح مكه، پيامبر دو بار يعني د كه در سال هشتم هجري ندانمي

بود و در اوج  كهولتها بزند؟ پيامبر كه رو به دست به آن پيامبر گذاشتندن زن نافرمان، كه اين دو
 ، ياجاي پيامبربه اگر آقاي حسيني البد. بود اقدام اوتنها  ،كرد؟ طالق آن زناناقدامي  چه ،خارافت

                                                           
 34 Maxime Rodinson, Seuil, « Points Essais » 1968, 1994  



  
   111                                                                                       در بازگشتم از ايران

حسيني آيا آقاي . دفرمودنو زن را كاه اندود مي، حتماً آندندهاي او بودبگوئيم واكس زن نعلين بهتر
» برَضَ« لعكه فدهد نشان مي ، در آمريكا،خانم الله بختيارختي د كه تحقيقات زبانشناندانمي

ترك «ه است معني شد تعبير» زدن، شالق و تنبيه«كه به ) راجع به زن ناشزه 34چهارم آيه ة سور(
  دهد؟ را نيز مي» كردن

مادر تمام  ،جهل«! خود كرد فرمانترك كردن، يعني كاري كه پيغمبر در قبال دو زن نا
ني به درك واصل حسيآقاي  كه جناببهتر آن. كردتكرار مي هموارهاي كه پدرم جمله :»دردهاست

نژاد به خود احمديآقاي  حال كه بگذاريد! فرمودمي چنين ،زنده بود شايد اگر حضرت محمد .شوند
 ،بنام زنان هم، آنمن هم براي اولين و آخرين بار، دهد سخنگوي حضرت عيسي شوداجازه مي

  ...شوم محمدسخنگوي حضرت
هاي فرهنگي از اين نوع، فعاليت كثرت گواهاي اصالح طلب، هة فرهنگي، وجود روزنامهدر زمين
   ...است در پايتخت

فستيوال كتابخواني، قصه، . تئاتر با آثار برتولدبرشت، ويرجينيا وولف، آرتور ميلر، و تولستوي
نمايشگاه نقاشي، از جمله آثار نيكزاد نامجو، . »پيامبر«نام ه كنسرت سمفونيكي ب وموسيقي  ،شعر

 سينما از جمله در باب ييهاكنفرانس. است آمدهكه سري به ايران  نشين،با استعداد نيويوركنقاش 
  ...35با حضور كلود شابرولي كنفرانس

كه بقول برخي  ،كيهانروزنامه ة سرمقال آوردن براي خاتمه دادن به اين بررسي مطبوعات،
اي به نام مخمصه« قاله،سرم عنوان. بسيار مناسب و گوياست ،است »سخنگوي رژيم«ناظران، 

  . است »ايران
  

  :متن مقاله
  مخمصه اي به نام ايران 

  )يادداشت روز(
  

. گيري آمريكا در منطقه ظاهراً مبتال به نوع خطرناكي از بيماري گيجي شده استم تصميمنظ
در دهان  چه نفهميدهنآ اماها به طمع بلعيدن يك راحت الحلقوم به خاورميانه آمده بودند آمريكايي

سال از آغاز اين ديوانگي  5حدود . گذاشتند اكنون چيزي نمانده كه راه نفسشان را هم بند بياورد
روند و از به هر راهي كه مي» مخمصه«گذشته است و حاال مقامات آمريكايي براي خالصي از اين 

  .ايران: دهندجويند فقط يك راه چاره به آنها نشان ميهر طبيبي كه مدد مي
گركشي آمريكا به منطقه بيش از هر امر ديگر حوزه نفوذ ايران را گسترش داده و منطقه مانور لش

هاي نه چندان دور، ايران صرفاً به داليل ايدئولوژيكي و زماني در سال. آن را وسعت بخشيده است
دتاً با اي را از نيروهاي مبارز منطقه كه عمهاي مؤثر و سخاوتمندانهبدون هيچ چشم داشتي حمايت

                                                           
35 Claude Chabrol 
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در  حتّيآن روز بعضي . حاكمان مستبد و مرتجع كشورهاي خود در نبرد و كشاكش بودند، آغاز كرد
گذاري عقيم ارزيابي حوش سرمايهوهايي را بلند پروازانه و چيزي در حولداخل ايران چنين حمايت

اكنون هيچ رژيم . دانستندهاي منطقه را بيشتر از نفع آن ميكردند و ضرر در افتادن با رژيممي
و » كوچك«هاي آن گروه. هاي آن لرزان نباشدخودكامه و غرب دوستي در منطقه وجود ندارد كه پايه

ترين شد اكنون اصليكه زماني كمك به آنها چندان بذر در نمكزار افشاندن خوانده مي» ايهحاشي«
  .كندياين اصلي است كه در تمامي نقاط منطقه صدق م. اندبازيگران منطقه

اين . در افغانستان مجاهدان مورد حمايت ايران گروهي قدرتمند در ساخت دولت و پارلمان هستند
  . مجاهدان همان كساني هستند كه آمريكا فقط به كمك آنها توانست بر افراطيون طالبان پيروز شود

لنگر «شوند اكنون حكم مجاهدين افغاني كه به طور سنتي متحدان وفادار تهران محسوب مي
در . در افغانستان را دارند و دولت كرزاي بدون همكاري و همراهي با آنها ديري نخواهد پاييد» ثبات

تمامي كساني كه اكنون در عراق بر سر كارند . تر استتر و پيچيدههعراق اوضاع به مراتب جالب توج
غ آمريكا از صدام تحت دريهاي بيدر هنگامه حمايت ـ ترين نيروهاترين تا معتدلاز راديكال - 

كدام از كشورهاي سني منطقه تقريباً همه حاكمان فعلي عراق آن هنگام كه هيچ. حمايت ايران بودند
  .هاي دراز در آن روزگار گذراندندحاضر به پذيرش آنها نبودند به ايران پناه آوردند و با آرامش سال

و تمامي صحنه آن را به كنترل اين ظرفيت بزرگ اكنون فقط تا حدودي در عراق فعال شده 
ثباتي در كمي آن سوتر در لبنان ايجاد هرگونه ثبات يا كنترل هر نوعي از بي. خود درآورده است

اهللا به عنوان متحد بزرگ ايران فقط با استفاده از بخش كوچكي از گرو اراده ايران است و حزب
بكشاند و اكنون با كليد زدن دور ترين ارتش خاورميانه را به شكست ظرفيت خود توانست مدعي

سياسي درون خاك لبنان بنا دارد حق بر زمين مانده شيعيان را در اين سرزمين  فعاليتجديدي از 
آسياي ميانه، حاشيه (توان بسياري نقاط ديگر را هم در سرتاسر منطقه مشخص كرد مي. اعاده كند

جان شده آن مناطق سخت كمرنگ و بي كه اميدهاي آمريكا در...) جنوبي خليج فارس، فلسطين و
  .و در همان حال ايران به سبب قدرت يافتن متحدانش، نقش اصلي را از آن خود كرده است

به اين ترتيب چندان دشوار نيست دفاع از اين مدعا كه آمريكا با بازي ناشيانه خود صرفا بر 
در چنين شرايطي ايران به . عرصه مانور تهران افزوده و دست خود را در مقابل آن بسته است

نگرد كه براي رهايي خود بايد سركيسه را شل كند و بسياري ياالت متحده به مثابه گروگاني ميا
ي ها در حال گام برداشتن به سوتوان ديد آمريكاييميامتيازها واگذار نمايد و اين اتفاقي است كه 

  .»يك در عراقچرخش استراتژ«اي به نام آنند البته تحت عنوان محترمانه
خواهد پاي در جاده امتيازدهي به تهران بگذارد و از سوي ديگر چاره ديگري آمريكا از يكسو نمي
چه تا به حال آمريكا انجام داده اين بوده كه براي مهار ايران به آن. پيش پاي خود نمي بيند

اند با ، چين و روسيه توانستهبسياري از كشورهاي منطقه و باالتر از آنها اروپا. امتياز بدهد» ديگران«
ارزش و عمدتا هاي بياغتنام فرصت، ترس آمريكا از ايران را مستمسك قرار دهند و بابت همكاري

  .غيرموثر براي مهار ايران از آن امتيازهاي بزرگ بگيرند
كند برخي كشورهاي منطقه را عليه عالوه بر اين آمريكا براي رهايي از اين مخمصه تالش مي
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هايي هايي مانند تشكيل هالل شيعي را بايد در راستاي چنين تالشطرح بحث. ن بسيج كندايرا
بر ايران » ايفشار فرا منطقه«اند، توليد ها يك پروژه دو ضلعي كليد زدهدر واقع آمريكايي. ارزيابي كرد

بر » ايار منطقهتوليد فش«سازمان ملل متحد و در همان حال  امنيتاز راه انجام اقداماتي در شوراي 
  .هاي مختلفايران از طريق ايجاد بحران در روابط آن با برخي كشورهاي مهم خاورميانه به بهانه

هاي خود پيش گرفتن چنين رفتاري از سوي آمريكا بدين معناست كه كاخ سفيد با همه كارت در
رباره ايران را از روي ميز اي دطور كه خود بارها گفته هيچ گزينههمان. كنددر مقابل ايران بازي مي

سازي بگيريد تا تهديد به وگوي مستقيم در صورت تعليق غنيخود حذف نكرده است، از پيشنهاد گفت
هاي خود را براي ما كارت«: سازان، اين استتي سؤال پيش روي تصميمدر چنين موقعي. حمله نظامي

  ؟»ايمكدام روز ذخيره كرده
  مهدي محمدي

  
 وميوه، شيريني  .دي. وي. بينم كه يك دستگاه پخش ديگردم با تعجب ميرميوقتي به اتاقم ب

 هواي مراواقعاً جناب پرفسور، تو هميشه «. مديريت در انتظار من استفائقة  تقديم احترامات ، باگل
  .دوزمچشم مي ،امگذاشته رسديددر كه روي ميز كنار تختخواب،  ،پدرم عكس نازنينبه . »!داري

. كنمسازمان مجاهدين خلق را باز مي هبزرگ محتوي سه مجلد راجع بة اب، بستقبل از خو
فقط عبارتي با حروف ريز در پائين صفحه اول آمده . فايدهبي. گردمبالفاصله به دنبال نام مؤلف مي

چطور به خاطر آقاي رئيس خطور كرد كه ممكن ! »بررسي توسط گروهي از پژوهشگران«: است
  نيم نگاهي بياندازم؟ حتّي الهويه استمجهولآن ة نويسنداست به كتابي كه 

   .فردا ساعت هفت بعدازظهر دنبال شما خواهم آمد ـ
با  پس دهم كهجواب مي .گويداست كه پاي تلفن اين را به من مي» خوش بگذره«جناب 
  . كنند و ببرندبار  را خود جاگير وهاي مجهول المؤلف كتاب تاد نكاميون بياي

  !بروندخيلي مانده اين آقايان از رو  هنوز !دخندمي
  

  دسامبر 26
  به ديدار تو مي آيم

  

شب گذشته، خطوط ي خواببد در اثر. حميدآقا سر ساعت هشت صبح، جلوي هتل منتظر من است
  . اندشده ام كشيدهچهره

   .نگران نباشيد، همه چيز حاضر خواهد شد ـ
حميدآقا . عصباني هستم. اندروبان پيدا نكرده. حاضر نيستي هيچ چيز. رويمگلفروشي ميبه 

 خودش او كنم،مي نديد »ورزشي حجاب مجتمع«من از يي كه در فاصلهكند كه پيشنهاد مي
   .كارها برودة دنبال هم
   !ينازنين انسان چه .حميدآقا
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 ،دومة به طبق. فروشي واقع شده استبراي دختران، در صد متري گل حجاب مركز ورزشي عمومي
 در حال نوشيدن چهار زن كه يكي از آنها چادري است. مي روم اداري در آن قرار دارند، رفاته دك

  . از اين در و آن در گفتن هستندچاي و 
  هاي ورزش بياندازم؟ نگاهي به سالن توانممي ـ
  جا سينماست؟ اين هواسه چي؟ مگ ـ

زن چادري فوراً . گي و بلوز و شلوارروسري رن با. آرايش كرده .جوانترين آنهاستة از ناحيجواب، 
  : كندنطقش را كور مي

  !كه نيست منوعم ديگه، بس كن ـ
مركز، يك سالن بزرگ است و چند . خواهد كه مرا همراهي كندو از يكي ديگر از همكاران خود مي

ار كنندگان قرهاي ورزشي در اختيار مراجعهآموزش ژيمناستيك و ساير رشتهة برنام. بسكتبالة حلق
  . م دارندها آزاد است، ولي دختران دبيرستاني و دانشجو حق تقدخانمة ورود براي هم. دارد
اگر به دنبال سالن ورزشي براي پرورش اندام و وسائل مربوط به آن هستيد بايد به بخش  ـ

  . تعدادشان در تهران كم نيست ولي خيلي گرانند... غيردولتي برويد
، با آن عنوان پر طمطراق و »دفتر مجتمع ورزشي حجاب«ازگشت به كنم، و از باز او تشكر مي

معمولي يي ديگر رفتاري و عده نديي بدرفتارجا هم مثل هتل الله عدهاين. شومتوخالي، منصرف مي
در  ،»معموالً«و » معموليت«و  »معمولي« ها در اين ديار چه مفهومي دارند؟واژه وانگهي،. دارند

ش را جمعه، دانشگاهروزهاي يا  بشود، »دفتر حقوق بشر« اشپليس مخفي تريكي از دفا كشوري كه
انجام سمه تعالي ب ،راآن كار و ضد ي هر كار شو زمامدارانكنند كشور تبديل  دبزرگترين مسجبه 

  دهند؟
گير نيامده است، حميدآقا چون روبان. اندها را آماده كردهتاج گل. گردمفروشي برميگلة به مغاز
من از همه چيز، كم و بيش، براي زيارت . را با حروف سياه روي كاغذ معمولي نوشته است اسامي

و ناهيد، دختر عمويم، طبق قرار در هتل منتظر من  سودبخشمهندس . است بهشت زهرا آماده
  : ويدگدهد و ميبزرگي به من مية ناهيد، مرا بر قلب خود مي فشارد، بست. هستند

بابا را ترك  تختوقت ميز كنار مان كتاب مثنوي مولوي است كه هيچاين ه. تولدت مبارك ـ
آيا بعد از فوت او به دنيا . نديدمرا  ضياءمن عمو . هايم جمع شده استاشك توي چشم .كردنمي

به  فوت شده بود ـقبل از تولد من  او كهـ  و پدر بزرگمم بزرگي ولي عمو. يادم نيستآمده بودم؟ 
چهار پسر اسماعيل هشترودي  كه بينپدرم . اندن كودكي من باقي ماندهن دوراناعنوان قهرما

  ! گفتمي بسيار كوچكترين بود، از عمو ضياء فرهيخته
 ،ضياء. به شعر و ادب و عدد و فضا را در من ايجاد كرد عشقاين عمويتان ضياء بود كه  ـ

36رآل الوكه اشعار پئي ضيا عمو .مشوق اصلي او بودنيمايوشيج را كشف كرد، و 
را از  37و آرتور رمبو 

                                                           
 36 Paul Eluatd 

37 Arthur Rimbauld 
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مارسل پروست را به » در جستجوي زمان گمشده«حافظ، و ضياء بود كه ديوان. خواندحفظ مي
را د اقتصاة ضياء بود كه در ايران، اولين كتاب تخصصي در زمين. برادر كوچكش محسن هديه كرد

  :گويمبه دختر عمويم مي .نوشت
   .اين افتخار، از سر من زياد است ـ

   :گويدكه دست مرا در دست خود مي فشارد ميدخترعمويم در حالي
   .زيادي حرف نزن! هيس ـ

 در. زهرا هستيمراهي بهشت .نيز سخن گفتن است سكوت اومن ي ارب .كندمي سداند و حاو مي
كه  سودبخشنزديك است اشكم سرازير شود كه ناگاه مهندس . درونم توفاني خموش برپاستان

  : پرسدكند و مييدآقا نشسته است، رو به سوي ما ميبغل دست حم
فرانسه  آيا مادربزرگ شما زبان. امكردهخانم ناهيد هشترودي، اين سؤال را از فريبا خانم هم  ـ

   ...كه دفرمائي؟ چون مالحظه ميدانستمي هم
يش در خصوص استاد خو نغزهاي نكتهدر پي مهندس فقط . شروع كردند شان بازاي! اي بابا
يعني . اندازمهايم را باال ميكنم و شانهاو را نگاه مي. شوندهاي دخترعمويم گرد ميچشم. است
دخترعمويم صدايش را صاف . دارد مخصوص به خود راهاي سؤال است ونازنيني  شخصكه اين
   .كندمي
به زحمت حرف چون فارسي را . وددانم بلد بآذري را مي .كنمفكر نمي دانست؟ميفرانسه  ساسا ـ

  ! زدمي
تسليتي به زبان فرانسه براي ة ولي طبق اطالعاتي كه به دست آمده است، گويا پرفسور، نام ـ

  ...مادربزرگ فرستاده بود، به خاطر فوت
بينم افتم و ميمن هم به خنده مي شااز خنده. خنده زند زيرمقاومت كتد و ميتواند ناهيد ديگر نمي

زبان هاي كاستيآيد و ظاهراً كمي از نمي صدايش در سودبخشآقاي . خنددحميدآقا هم يواشكي مي
عمويم سر بر شانة من خم كرده است و در گوشي، با صداي  دختر. استناخرسند  من مادربزرگختي شنا

دانستم كه يكي آيا مي. خاطراتي كه من هرگز نشنيده بودم. گويدهاي خانواده ميبم و گرم خود، از ناگفته
يي مقدمهتا كند از پدرم خواهش مي 1969در سال  هاي اول انقالب،داران معروف سالزرگ عمامهاز ب

   :گويداو در جواب مي، و بنويسد شهايبر يكي از كتاب
 پرخالي و قلبي ي خداي شما چماق به دست است؛ و خداي من دست. من ساخته نيست ين كار ازا ـ

  : گويدهيد در تفسير خود ميو نا .مرا معذور داريد. از عشق دارد
  ! ييحرمتيچه بي. كردندي متهم مييخداعموجان را به بي ييعدهانگيز، هاي غمبيني؟ طي اين سالمي ـ

آزادمنشي است، و ، به نظر او جوهر ايمان. ست به راستي خداشناس و آزادهي ادخترعموي من زن
 و كردة رشته فلسفه است،تحصيل .ته باشدتواند وجود داشيك از اين دو، بي آن ديگري نميهيچ

 نم دخترعموي نازنين. كندداري ميخود دروني،ولي از انتشار تأمالت  .خوش قريحه شاعري است
گويد كه با خنده مي. چون خون در رگ او جاري استنوستالژي،  ياها گذشته ياد دارد؛ و شگرفحساسيتي 

   .است اردچها، هشتروديهمة بيماري  ،»ادبغم«درد به 
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   !است ين كفرا ي؟يخداعموي من و بي ـ
كاري عشق  از سر جز نوش كرده باشدالهي يي از درياي كه قطرهآن« :گويدمي قول پدرم ازو 
شناسم و خدائي مي نهمن جز اين عشق . انسان عشق انسان است به اما همانبعد خدائي . كندنمي
   ».ناپذيراستتصورالهي ولي نفْس  .به تصور آورد ي رااله هاينشانه توانب شايد .چيزي از خدانه 

انديش تنها يك تاريك«: پايان آن چنين بودخود گفته بود كه هاي سخنرانياين حرف را در يكي از 
اختراع كرده  را كه فراخور حال خودي يدهد، و خدابرا  ناپذيرتصور به خود حق تصور كردنِ تواندمي
   ».كندتحميل ي به ديگر است

يي ل كرده بود كه از شاگردانش نوشتهپدر را براي خانم دبيري نقهاي گفتهدخترعمويم اين 
  .پدر خواسته بود ة براي استفاده در كنفرانسي در بار

با وقتي  و هاي درخشان قرن بيستم ايران را به شاگردان خود بشناساند،خواست چهرهاين زن مي ـ
   :كه ترودي خداناشناس بود، مشكل را به اين ترتيب دور زدكه هش مواجه شدمدير دبيرستان  عتراضا

به دانش آموزان خواهيم گفت كه شايد هشترودي به خدا اعتقاد نداشت، ولي بزرگترين رياضيدان «
   »...كشور

  : گويدكند و ميدخترعمويم مكثي مي
ز هر چيز، تداوم ياد براي اين خانم دبير مهمتر ا. مقاومت فرهنگي مردم ما مرا مجذوب خود مي كند ـ

   .كوشند آن را از خاطره ها پاك كنندبزرگان اين سرزمين بود كه زمامداران به عبث مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  



  
   117                                                                                       در بازگشتم از ايران

  فصل سوم
  باالخره خاكسپاري مادر و اداي احترام به پدر 

يدگي رسها خوب به آن ظاهراً كه قرار دارندي ساية درختان در تميزند و زهراهاي بهشتروراه
نزديك به بيست سال  .آسوده بخوابندتوانند مردگان، سرانجام مي. خاموشي است جاهمه. شودمي

يي شده بودم ناپذير دسته هاي عزاداريپايان امواجگورستان، غرق ة پيش، به محض عبور از درواز
سران و من، ههاي لرزان مادراو تحت فشار تن، پيچيده در چادر سياه. آمدندت شهدا ميياركه به ز

، مجبور شده بودم راهي از آن »در ميدان جانباختهسربازان  و قهرمانان« ، اين خواهران اين شهدا
شهدا، در ة چشم. كردماحتراز مي» عاشقان امام«اهللا هاي حزبين حال از دستهر عد. ميان بدر برم

زهرا بهشت. »سالم و ميهنراه خدا و ا« خون شهيدان نشانقرمز رنگي بود به  عگورستان، پر از ماي
ام هاي ديگر اين كتاب نوشتهآن سال ـ به همان شكل كه در قسمت .از شهر هم شلوغ تر بود حتّي

 قانوني به ايران رسانيده بودم تااي بلوچستان، خودم را به طور غيربا شترسواري، و از طريق صحرـ 
نمي تواند  چيز هيچكس و هيچ« :كهزمزمه كنم  شرامي برايآبه  حاضر شوم وبر سر خاك پدرم 

هراسان شده  ديوانگي مناين از  كههم  ممادربراي را  گفتهين ا ».باشدعشق من و تو ة مانع وعد
تواند مانع چيز نميكس و هيچهيچ« .تكرار كرده بودم لرزيدبخود مي من دستگيرياز ترس و  بود

هاي من به همراهي يزتواند مانع گركس و هيچ چيز نميهيچ. من و پدرم شود انهشقاهاي عوعده
   .».ما شودة شد محاصره تو در شهر

ور پنهاني بايست به طة خود ميدر خان در كشور خود، و در شهر زادگاه خود، ومن در آن سفر، 
. نيست مادرم زنده امروز ديگر... نهان نگاه داردبايست مرا از چشم همگان زندگي كنم، و مادرم مي

همين  ،هرگز نخواهد خواند او كهكتابي ، »هاي خونايران كناره«فوت او، در چند سالي بعد از 
اشك  آبياري مزار توست به ،عشق منبه تو مادر، اي دين من، «: وعده را به مادرم هم داده بودم

 خانوادگي،ة مقبر درِ! درآمده ام، مااينك، و ...  »...بيايمتو  كه به ديدار... كنمسوگند ياد مي. چشمانم
دل  اين و حاال. كنمدر را با فشار باز مي. هايش هم شكسته استشيشه ي ازيك. است نشده قفل

  ... آشغالگرد و غبار، ته سيگار، . شكندمن است كه مي
  : گويدپچ ميبا پچ سودبخشمهندس . دارددخترعمويم مرا نگه مي

   ...جا پناه آورده باشندخانمان به اينبيهاي بايد آدم ـ
از  كه روي سنگ قبر راة هايم گرد و غبار نوشتاشك. افتممياز پاي  ممرمرين مادر بالين كنار

   ».سايهاي  مرگ من مرگ توست« :پوشاندمي ،پدرم گرفته شده استيكي از اشعار ، »سايه« شعر
از خاكستر شده است يي آميختهدرد درون خود را، كه اينك  حاصلاز سر غيظ، به كف دست، 

   :شوممنفجر مي. يمرگديگر نمي .كندمرگ را پنهان مية واژكه  غريباندودي . كنممي پاك ،و گل
   !ها شده استته سيگارداني و محل ، زبالهپدر و مادر منة مقبر ـ

ة ترا ساي وقتهيچعشق تو جان، مادر «: گويمبا زمزمه به مادرم مي. كندناهيد، مرا از زمين بلند مي
   »؟اينوشتهكه چيست اين ... دانستنميخود 
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  . كنندحميدآقا كه ناپديد شده بود برگشته است، و دو جوان او را همراهي مي
   .در ماشين چاي هست. ببريد تانخانم را با خود ـ

سه فنجان چاي . كشندكه مرا با خود به بيرون مي است سودبخشبه دخترعمويم و مهندس خطابش 
كه به  ،حميدآقاوقفة بيرفت و برگشت . و يك شيلنگ آبداغ، قند، قاشق، يك سطل آب، چند جارو 

 و پر پاكيزه. ايمحاال دوباره در مقبره .دهددستوراتي مي كنانپچاند، پچآمدهدو جواني كه براي كمك 
سنگ قبرهاي پدر و مادر ة شداكي وي حروف حكر با نازها ها و دسته گلتاج گل .گل شده است از

 از اودانم به چه زباني كنم و نميهاي حميدآقا نگاه ميبه چشم. اندشده خمم و دو داييو پسرخاله 
 ،»بيگانه«ي شما .بال رهانديدروز صبح، مرا از آننازنين كه  اي مرد از شما سپاس. قدرداني كنم

تر از درخالة وصي، از دخترخاله خانم دكتر، از  نزديك .خويشان من به منيدتر از بسياري از نزديك
دريغ  هاي مادي و معنوي و پشتيباني بي از افراد خانواده مادري كه شخصاً مديون كمك بسياري

  .پدر و مادرم بودند
شود، من نيز فاتحه جا بلند مي وقتي از. خواندزير لب فاتحه مي ،دخترعمويم كف دست بر قبر مادر

  :خوانمرا چنين مي
  آفتاب سالمي دوباره خواهم داد به

  ن جاري بودم به جويبار كه در
  هاي طويلم بودندبه ابرها كه فكر

  من به رشد دردناك سپيدارهاي باغ كه با
  كردندگذر ميهاي خشكاز فصل
  هاي كالغانبه دسته

  هاي شبانه را كه عطر مزرعه
  آوردندبراي من به هديه مي

  .آمدم. آمدم. آمدم
مهربانانه و  ما كه پدر و مادرشاعر عزيزي ر را، شعر فروغ فرخزادة بقي .شكندمي يمصدا در گلو

دخترعمويم با صداي بم و موزون خود، . ، به ياد نمي آورمداشتندچون دختر خود، دوستش ميهم
  .دنبال مي گيردكالمم را 

  كردبه مادرم كه در آيينه زندگي مي
  ...و شكل پيري من بود ـ
  من دختر عمويم: از ـ

زهرا گنبد طالئي آرامگاه خميني در چند كيلومتري بهشت. ايمبا اتومبيل، راه تهران را در پيش گرفته
بسيار انند مواردي م« :گويمخود مي با. شوندمي ناپديد ،آلودهيدر مه هاگلدستهگنبدها و . زندبرق مي
. من و دخترعمويم در اتاق هتل تنها هستيم ».شودارادة يك مرد، منجر به تراژدي مي ،در تاريخ

  : دارم حضرات قرار با هم و كمي بعد هستم، متأثركه از زيارت قبرستان  داندمي. دلواپس است
   ...تو بايد... نبايد خودت را بيش از حد خسته كني ـ
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  . كندميو آن وقت است كه او با احتياط چند سؤالي از من . كنمرا آسوده مي خاطرش
   رفتارشان چطور است؟ ـ

  : دهمبه او نشان مي، مجاهدين خلق استدر بارة ام و نشان نبيي پژوهشگرانخامة  اثر را كههايي  كتاب
ولي حرفشان را . خيلي هم مؤدب هستند... كنممن هم گوش مي. ين استكرشان همفكر و ذ ـ
  ...طورمن هم همين... زنندمي پردهبي
 ساير... جنگ تن به تن است) با ماليانجنگ مجاهدين  شمنظور(ها جنگ آن. طبيعي است ـ

   دقيقاً كجاي كاري؟ تولي تو خود... چه بهتر. نيستند ر آن دخيلد مردم
. اماز اميدهاي بر باد رفته. از اميدهايم. زنمخودم با او حرف مياتي هاي مبارزاز سالهيچ پرده پوشي، بي
  . دستگيري مريم رجوي پس ازخودسوزي مجاهدين در پاريس  لبريز شدن كاسة صبرم در پيتا 
و اگر صورت كار، است؛ استراتژي درست  ند،ها اكثراً نادرستتاكتيك گرچه گفتممي ها با خودسال ـ

اين ة هم چقدر دوست داشتمدانستي كاش مي. استمعتبر  كار، ، ماهيتردجاي بحث داخيلي 
... نويسمميرا  مخاطراتي ولي روز. دارم فاصله گرفتناحتياج به . چيزها را براي مدتي فراموش كنم

   .گذرانمخودبازيابي را مية فعالً دور. زيزعدخترعموي 
  . گويمآخرين جمله را به زبان فرانسه مي

حال با اين. امنخواندهبه فرانسه  هم يك سطر حتّيهاست كه الفريبا، همه چيزاز يادم رفته، س ـ
به روانكاوان آمريكايي از علم فيزيك  اين اصطالح را. آشناست» خودبازيابي« اصطالحگوشش به 

ة در بازگشت به حالت اولي اجسام استت ، بيان خاصي»خودبازيابي«در فيزيك،  38.اندعاريت گرفته
حالت  انسان است در بازيافتو در روانكاوي، بيان خاصيت . خود پس از تحمل ضربه و شوك 

 توان الزمآوري و جمع از سر؛همه چيز  آغازيدنها و با واقعيت او يا دمساز شدن .نخستين خود
   .برونهاي جهان پرخاش مقابله بابراي 
  : كنمرسد راجع به مريم رجوي چه فكر ميپمي
مجذوب او واقعاً  و .افتادهو  مندهوش اليق،، شفاف، فروزنده ،زيبا يافتمزني او را هنگام آشنايي،  ـ

  ... ششناختمنمي ولي ديگر .مندهوش اليق وچنان زيبا، زني يافتم هم را او ،ترك هم هنگام. شدم
  : گويدناهيد زير لب مي

به قول  .استفسادة مايپرستي چرا كه بت. روح او آشفته و پريشان شده است. ها متغيرندانسان ـ
  ...آوردپرستي مطلق فساد مطلق ميها بتدانشما فرانسه

  
   عشق مگر همهخدا چيزي نيست  به راستي كه 
  

را » مركز آموزشي و فرهنگي محسن هشترودي«، با اتومبيل، راه سودبخشبه اتفاق آقاي مهندس 
از مملوتابلوهاي . ي با جلوبندي رنگ وارنگيهامغازه. كنيماز سراسر تهران عبور مي. در پيش داريم

                                                           
38

Resiliency تفاوت فلز در مقابل شوك و ضربه   
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هاي چشمك زن المپ. يتابلوهاي نئون. هاي ديوارينقاشي. هاي تبليغاتيتابلو. حروف ريز و درشت
. لولدميها ن، و الي اتومبيلباتوي پياده رو، وسط خيا ا،همه ج ت،و جمعي .چشمكتهاي و رو چراغ

گذردتي كه از البال ميجمعي .عيتي كه با هر جم. جمعيتي سراسيمه. كوبدتي كه پا بر زمين ميجمعي
  .كرده است گم تي كه رهجمعي. تي كه ركابزن استجمعي. پردصداي بوق از جا مي

ة نقاشي چهر. رسيمذريم و به يك ساختمان عظيم آجري ميگها مياز پل. گيريماتوبان را پي مي
يي ت ساختمان، به تصوير چهرهشپ. نماي طرف ورودي را پوشانده است) نقاشي ديواري البته(پدر 

 .شودمتوقف مي اطاعتيتاكسي در مجاورت خيابان . الدين رومي مزين استاز موالنا جاللمتين 
از يكي بردر دفتر مديريت،  .اندو رضا ـ به پيشباز ما آمده اسعب:  مسؤولين مركز آموزشي ـ برادران

در . شناسمو عكس كوچكتري از آخوندي كه او را نمي .نصب شده است از پدرم بزرگي ديوارها عكس
در  )ايعلي خامنه خميني، و(اسالمي جمهوريپيشين و كنوني رهبران هاي عكس ،صدر دفتر مدير

بعد از صرف . خواستميكاري جرأت شاه چنين زماندر  .دنرسظر ميكوچك به ن مقابل عكس پدر،
 كردكه با او مصاحبه مي ييهااز استاد خود و شب، پدرم ي سابقانشجو، دعباس، خيرمقدم و چاي
  ... كه ضبط صوتي به همين منظور خريده بودگويد، و اينمي
ناسبت صدمين سال تولد پرفسور كتابي كه به مة طور كه در مقدمد؟ همانييفرمامالحظه مي ـ

 تأثيرمرا تحت ي كه بيش از هر كس، آن، بزرگترين راهنماي فكري منآمده استايم منتشر كرده
  .درخشندمي شچشمان و. كندستايشي فروگذار نمي هيچ از عباس .بودپدر شما  ،خود قرار داد

من  .كنيمميسالن كامپيوترها شروع از  .پردازيممي دبيرستان به بازديد ازبعد از فراغت از ناهار، 
هاي او را ببينم و لمفيتكه ها، و ها، سخنرانيعكس، همراه پدرفراغ بال، يابم تا با فرصت مي

ة انديش. عدم تعصب: ورزدتأكيد مي او هاي مورد اعتقادارزش برمركز محسن هشترودي،  .بشنوم
هايش هاي يكي از آخرين سخنرانييي از بخشهاز خواندن پار .و برخورد انتقادي. ييگراتجربه. باز

  . دلرزنامه آمده است، تنم مي يادبودكه در 
تعصب مذهبي،  كه جمع كنيدتان را حواس[...] بندد تعصب مذهبي، راه را بر پژوهش علمي مي«

  : كندي، عارف آذري قرن چهاردهم ياد ميو از محمود شبستر ...كندمتحجر نشما را  ة روحي
  گر بدانستي كه بت چيستمسلمان 

  .»پرستي استيقين كردي كه دين در بت
  : و در ادامه

   »...خود بر ديگران، قابل قبول نيستة تحميل كردن عقيد. هر كسي را محترم داشتة بايد عقيد«
پيشرفت تكنيك و صنايع «: ستخوب و بجا چه در اين دوران وانفسا كه نقل قول ديگريا اين 
است، به همان ميزان، ضامن صلح و  يقدر كه موجب وحشت و نگرانهمان ،يو جنگ يفضاي

كاش كه زمامداران جهان  يا. ها با يكديگر استانسان يو برادر ياميد ما نزديك. است يهمزيست
 يول[...] رسيدند كه علم و هنر بهترين راه گرد آوردن مردم به دور هم است ينيز به اين نتيجه م

ها آن يبرا ياتم يهاخواهند بمبياكثراً با اجبار، م ،ييانشمندان هستهبينيم كه از ديم! افسوس
دانست كه با اختراع ديناميت، ينوبل نم. ط شوندها بتوانند با استفاده از آن بر مردم مسلّبسازند تا آن
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دوران ما انحراف  يهابزرگترين مصيبت زا ييك[...] ناخواسته باعث مرگ هزاران نفر خواهد شد 
   »...است يدر جهت اهداف نظام علم

  :گويمكه كنار من ايستاده است مي سودبخشدر گوشي به مهندس 
 اين. دار فانيو محيط در اين  يعني انسان .واقعيتبين دو  است بلكه تعامل. آينه نيست شناخت، ـ
   ...اشي از انوار آسماني نيستنيندي تجربي است؛ و افر

  .خواهد جمله را تكرار كنماز من مي التهابو با  آوردگير ميكاغذي  پارهفوراً  مهندس
  ! نيستپدرم  ازباشيد كه اين جمله  توجه داشتهولي  ،بله ـ
، حتماً از او باشد اين جمله را نوشته هماگر كس ديگري ... من مطمئنم كه جمله از اوست. چرا ـ

   ...كردهنقل قول 
 قريحة شگرفبعد از مادربزرگم كه از  .دهمسر مي كنم خندهكه به دخترعمويم فكر ميدر حالي

  ! ديگران شوديسي از به رونو ميشل فوكو متهم ، همين مانده كهخبر بوديمبيآموزي در زبان او
و مهندس با دلخوري پاره . كنم مطلب را با نگاه به او تلقين مي ...كمي كوتاه بيائيد لطفاً مهندس،آقاي 

   .كندروي ميز رها مي راكاغذش 
از بيانات استادش قبل از فوت خطاب به دانشجويان دانشگاه  عباس. رويمطبقات باالتر مي به

و من اميدوارم كه هميشه در كنار شما و در ياد شما [...]  ستدر شما«: گويدتهران، با من مي
   ».باشم
  :دهدادامه ميو كند يي درنگ ميلحظه

   .ما را ترك نكرده و هرگز ترك نخواهد كرد او ـ
. ايستنديجا برپا مدانش آموزان، يك. در كالس سال دوم راهنمايي هستيم. زنيمها ميسري به كالس

  سؤالي ندارند از من بپرسند؟ . كندها را به من معرفي ميآنه است، بيست و سه سال تقريباًكه  شاندبير
  يي از علوم، مسلط هستيد؟ شما بيشتر در چه رشته. بله ـ
   .شودمن از رياضيات هيچي حاليم نمي! ييهيچ رشته ـ

  . برددست باال مي ،اخگربه درخشش چشماني  باآموز دانشيك . خيزدها برميصداي خنده
   آقا اجازه هست من يك خاطره از پرفسور هشترودي نقل كنم؟ ـ

  . هاشاگرديهاي هم، و صداي خندهعباس آقاشكاك ة قياف
چون او را ديده بود و هميشه از . بزرگم از پرفسور هشترودي دارديي است كه مادرمنظورم خاطره. نه ـ

   .جا ثبت نام كردهمين مادربزرگم بود كه مرا اين. زنداو حرف مي
  . مهماندار پدرم در كرمان بود 1973آموز، در سال مادربزرگ آن دانش

پدرتان از همه . دروي زمين هم نشسته بودن حتّيگفت كه سالن كنفرانس پر شده بود و مردم مي ـ
از  هر دفعه كه. مادربزرگم خيلي او را دوست داشت. از ادبيات. از هنر. از علم. زدچيز حرف مي

  . كنمكند من گريه ميخاطرات پرفسور صحبت مي
  : پرسماو مي با تعجب از

  گريه چرا؟  ـ
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   .شوندديگر در دنيا پيدا نميهايي مثل او گويد آدمچون مادربزرگم مي ـ
همين مگر . بودند بسيارند، و بسيار خواههنوز انديش، دانشمندان انسان. كندمي اغراق بزرگمادر ـ

   هاي آينده نيستيد؟خود شما هشترودي
. كندآموختن ميه عشق ب باببه دبير در مرحوم پدرم را توصية  در خاتمه، استفاده از فرصت، با عباس
  . آموختن براي آموختنيعني 

   .فرماييدئنم كه شما هم همين توصيه را ميممن مط ،خانم ـ
 پسر .آموز را ببيندتواند مادربزرگ اين دانشمييا آ ضمناً به دنبال آنست تا بداند كه »خانم«ولي 

   .طورهمينمن هم . افتاده است تاوتكبچه از 
  . كندزندگي مي ولي مادربزرگ در كرمان ـ
  . روممي كرمانبه فردا  ينهم مناتفاقاً  ـ

   .».گيرد آن بهرهاز  گونهداند چبكه  خواهد يافترا ن كسي آ بخت،« گوينددرست است كه مي
آموزشگاهي است  ،كه دبيرستان محسن هشترودي بخشي از آن است فرهنگي و آموزشي مركز

كه  هستندهاي دولتي ها و دبيرستاندبستان :اول. در ايران سه نوع مدرسه وجود دارد. خصوصي
از جمله مشكل . مشكل است دچارها آنة پرورش در ادارووزارت آموزش. رايگان باشنداصوالً بايد 
هاي ديد، و رو به خرابي بودن ساختمانهاي ج، كمبود محل)آموزشگر و مربي(نان كمبود كارك

  . شودسوزي و غيره ميمرگباري از قبيل ريزش سقف، و آتشموجود كه همواره موجب تصادفات 
و عليرغم تشريك مساعي  گويند،مي» نمونه« راهاي نيمه دولتي كه آنها و دبيرستان هادبستان :دوم

از  پرترهاي تجهيزات غيركافي، كالس. دارندني امكانات، وضع چندان بهتر از لحاظپدران و مادران، 
  . درصد تعداد الزم است 40تنها  معلمان، گنجايش، كمبود معلم تا حدي كه گاه تعداد حد
تنها اين دسته هستند كه از درصد باالي قبولي . ي خصوصياهها و دبيرستانستاندب :سوم

در هاي فرهنگي و ورزشي مؤثر در شكوفائي نوجوانان فعاليتو امكانات بيشتري جهت  برخوردارند
زار تومان، براي ه 60هزار تا 20آموز براي مدارس دولتي بينة يك دانشساالنة شهري .اختيار دارند

از جمله دبيرستان (هزار تومان، و براي مدارس خصوصي  150هزار تا 70نمونه بينمدارس 
  . هزار تومان است 500ميليون و يكهزار تا  600بين )هشترودي

هزار تومان براي  400تا 200از . كنندگان متفاوت استتدريسة انيحقوق ماه قياس،همين بر
  ! بخش خصوصي در )يا بيشتر(ميليون تومان  يكهزار تا  600از و بخش دولتي، كنندگان درتدريس

 .كندتغيير مي آموزان،دانشبر حسب  حتّيكه شهريه بر حسب مدرسه، و  امبردهنكته پي به اين من
در تمام شئون زندگي  ،زني معمول در بازارممكن است عجيب به نظر برسد، چانهزيرا هر چند 

ميزان شهريه به درآمد و موقعيت . نه كرده استرخ پرورش،وآموزش در عمومي ايرانيان، از جمله
بايست كه مي شاستعداد پركه براي فرزند  شنيدم اعتمادقابل از شخصي . دارداجتماعي خانواده، بستگي 

كه چنين مدارسي اصوالً رايگان هستند، شد، در حاليآموزان استثنائي ثبت نام ميدانشويژة در دبستان 
ملّي، » قهرمان« آنشهيد يا  اينهاي حال، آقازادهو در همان. ه گرفتندمبلغ هنگفتي به عنوان شهري

  .رايگان ثبت نام شدند
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آن .آيدهاي پايتخت به شمار ميز بهترين دبيرستانا هشترودي، دبيرستان دكتر ،به گفتة مسؤوالن
ممتاز  دائر بر وپرورشاز طرف وزارت آموزش هگواهي صادر شد غرور،با  در تائيد گفتة خود،ها 

مدارسي را كنندگان اداره ،هاگواهي آيا چنيناما ! بسيار خوب. دهندنشان مي بودن اين دبيرستان را
پس  مصون خواهد داشت؟ مسؤولين امورخشم و غضب  آتش از ،سكوالريسم هستندمدافع  كه
ظارت ني آموزش با شعائر اسالم بر انطباقوپرورش كه بايد خبرچينان وزارت آموزشآن  يندكجا

، ستيزي  غرب بهكودكان ايراني را  هاي درسي، خصوصاً كتاب تعليمات ديني،كتاب آيا كنند؟
  كنند؟نميتشويق 

از زمان خاتمي اوضاع واقعاً فرق گويد كه دهد و ميبه اين سؤال پاسخ منفي مييكي از دو برادر 
دان و لي نجفي، فيزيكدر زمان وزارت محمدع. امكان پذير نيستي يگراواپسكرده است و ديگر 

هاي جنبه ، كهزيادي از محتواي مكتبي خود تا حدهاي درسي ، كتاب39تي.آي.التحصيل امفارغ
مسؤول اين امور، كه آقاي عالقمندان نام داشت . اندخالي شده ستيزانه داشتند، غرب نژادپرستانه و

، عباس. مملكت كرده استوپروش يي به آموزشخدمات ارزنده عباسو مرحوم شده است، به نظر 
  . او بودسرشت  دردوستي گويد كه انسانمي اين شخص قائل است واحترام زيادي براي 

هاي دولت، البته از اين حق برخوردار است كه بر تمام فعاليت. اندها و فشارها به تدريج كم شدهبازرسي
از . گيرند ـ نظارت داشته باشدميپرورش و وزارت كشور ومدارس ـ كه جواز خود را از وزارت آموزش

ولي مدارس خصوصي . شوندوپرورش تهيه ميوزارت آموزشسوي هاي درسي، از كتاب اينروست كه
، پرورشوبا توافق وزارت آموزش ،چنين، و همها تدريس كننديي را هم در كنار كتابهاتوانند جزوهمي

  . بيافزاينداصلي  برنامة ديگري برهاي فرهنگي ها و فعاليتكنفرانس
ـ به نظر  اش عمل نكرداعالم شدههاي برنامهبه كه به نظر من  ـانتقادهاي تند و تيز من از خاتمي 

. كنمقضاوت مي ام ونشسته خارج درها من به گمان آن. ناموجه است، مديران دبيرستان هشترودي
ها مسائل آن! هستندذهني و شخصي  رها بسياهاي من از ديد آنقضاوتولي  به جاي خود،يد اعقاحترام 

مانند هها آن. ات عيني، بسيار استهاي من تا واقعيتفاوت ره، از قضاوت واند را از درون لمس كرده
در  خيزند، وبرميدفاع از محمد خاتمي  به پوشيهيچ پردهي ، بامديدهبسياري از روشنفكراني كه 

در همه جاي جهان  البته كه« اوة مداراناي سياستهحسابگري هاي ناشي ازكاستي حال، برعين 
  . دارندانتقاد  ،»است تداولم
شود مي در حال حاضر. يافت واقعيتزمان خاتمي بود كه آزادي بيان در اين كشور  در !خانم ـ

لي شود، وهايي ايجاد ميهم درگيريگاهي  درست است كه. بحث و جدل كرد ،حرف زد، نوشت
هم به جرم درست است كه كساني را . نيست، اثري بازگشتخبر و بيبي هايدستگيريديگر از 

برادر بزرگتر كه  .سازندكنند، ولي تقريباً بالفاصله آزادشان ميستگير ميد زيادايجاد سرو صداي 
  : روداز اين هم فراتر مي است،گري شرقي يمتخصص دهر

در اين كشور  اكنون چه همآن. مهستيرنسانس خودمان ة تجرب در حال ما چند سالي است كه ـ
                                                           

39  M.I.T. Massachusetts Institute of Techmology 
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... معنا نداردسكوالريسم ن وبد البتهمنجر خواهد شد كه  دموكراسيد دير يا زود به رگذمي
  .هيچ شكي نداشته باشيد... ايراني در انتظار ماست از نوع سكوالريسمي
 .»!البته آناسالمي  ولي از نوعآري، سكوالريسم  «: خاتمي بگويمبه سبك خواهد دلم مي

بشر اسالمي، جامعة مدني اسالمي، آزادي زنان حقوق پرو پا قرص جمهوري سابق، طرفداررئيس
امروز، من نه حال و حوصلة حرف زدن از خاتمي را دارم، و نه حال و حوصلة ولي . اسالمي و غيره بود

 سكوالريسمره خواهد مقالة او در بااز من مي رضا .دهمفقط گوش مي. ايراد گرفتن به شيوة بيان او را
انتشارات  كههمچنان .است جالبيمقالة بسيار . اشت پدرم نوشته است بخوانمدگرامي به مناسبترا كه 

ميان موجود در پويايي . استقابل توجه و تنوع،  اـ اعم از كتاب و مطبوعات ـ در ايران از حيث غن
يك نمونة و (دارد  واقعيتپيدايش جامعة مدني . شگفتي استماية  روشنفكران و جوانان فرهيخته

  را معتادان سابق بر عهده هاكه سرپرستي آن شهر استترك اعتياد خارج از  مراكز شگرف آن،
به طور خاص، درخور  دانش آموختهزنان طبقات مرفه و مبارزة ، و عام ، مبارزة زنان به طور)اندگرفته

و عمومي، مسائلي كه اكثريت زندگي سياسي عمقي سازي به يك همه بدونبا اين. ستايش است
 برد؛ميدهند كه اين كار، زمان من پاسخ مي مخاطبان. شدني نيست ند حلآن مردم دست به گريبان

  . راه استولي رنسانس ما در 
خيلي  هنوز پس .قرون وسطي و ابتداي قرن چهاردهم يعني اواخر .هستيم 1385سال  تازه در ما ـ

ـ تخيلي هاي علمي داستانة حوزنكند جاي رنسانس ما در .. .برسيم 2007به سال مانده است كه 
   قرار دارد؟

  . شدخواهد بهتر كنند و معتقدند كه اوضاع، فكر نمي. نه. شودصداي خنده، بلند مي
در انتظار آن روز اجازه بدهيد به شما بگويم كه بزرگترين آرزوي پدرم آموزش رايگان براي همگان  ـ

دهيد كه براي جوانان با استعدادي كه چه بسا فقر مانع شكوفايي به من قول خواهد كه بدلم مي. بود
   ...تحصيلي در نظر بگيريدهاي ، بورسشودميها آن

دهم كه پس از كنم و وعده ميها خداحافظي مياز آن ،سن ختامو با اين ح. دهندقول شرف مي
  .ها بزنمبازگشت از كرمان دوباره سري به آن

  
  انقالبة ديدب آسي فرزندان

  

 ،گردانندروي بر مي نيستندسالم اهل ي كه ئهاآدم !يي موقّتاجاره» منزل«: بازگشت به هتل الله
  .از جمله مدير هتل. كنندسالم مي هامؤدبولي 

   كافي داريد؟ة به اندازكند؟ ميوه و شيريني ويدئو خوب كار ميدستگاه  ـ
 ذات مفرحاكسيژن،  چون هوايي پرمهرباني، هم اين يي است،ويژه كه شب شبرويارويي ام قبل از
  . شودمن مي

ام به اشاره. امگذاشته» هر چه بخواهيد در يك دقيقه«شوم كه اسمش را  يي ميوارد مغازه ـ
از  .شنيده بودم »فروش همه چيز« وخپل و بامزه ة صاحب مغازيي است كه در اولين روز، از جمله
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الت، چيپس، گرفته تا مج) فلسفهبياز جمله همان آبجوهاي (ك هاي خنكارت تلفن و نوشابه
هاي زعفران، گز، راهنماي توريسم، پاكت پست، تمبر، سيگار، سيگار برگ و قس پسته، بسته

  ... عليهذا
خواستم در عرض كمتر ، يك بسته چيبس و سه تا تمبر مي»بدون فلسفه«يك آبجوي ... سالم ـ

   !تر كني كه چه بهترآبجو را كمي جالب اگر هم بتوني. ..از يك دقيقه
  : زند زير خندهمي
گير ند در تهران راحتنككه اين آبجو را كامالً فلسفي ميي يهاعرق آنمن كه مسلمونم؛ ولي  ـ

   !آيدمي
   !هيچ ياآبجوي واقعي يا  .آبجو. عرق نه! نه ـ

ال پهنا  ها را به من ايراني، ششكه جنس نيستقرار . زنمدارم و طبق عادت چانه ميپاكتم را برمي
  ! يردگمعامله انجام مي. ، ولي نه بيشترتا سه برابر، قبول است. قالب كند

نشينم و طبق عادت پشت يك كامپيوتر مي. رومسالن اينترنت مي پردازم و به طرفپول را مي
اينترنت را  رند پولگيمياتاق ة كراي پولي كه بابت آنبا . زنمهميشگي، بر سر كارمند جوان غر مي

كه اگر  و مي گويد عقيده استبا من همكارمند جوان . استانصافي بيديگر از مشتري گرفتن 
  .گيردپولي نمي درنگذردبررسي پست الكترونيكي، از پنج دقيقه  زمان

زمين و زمان را به باد  به صداي بلند،كشم و را سر مي» فلسفهي ب«آبجوي  و ،افتمتخت ميبر
ر د! اگر هم گوش ايستاده اند، چه بهتر. كنمميخالي را  مخوددق دلي  و گيرممي و بد و بيراه ناسزا

 شكبيكه » يك دقيقه هر چه بخواهيد در«ة ، در رستوران، در سالن اينترنت، در دكهتلالبي 
به قول . كنمخودم را بازي مي من فقط نقشچرخند، حوش آن ميو، حولمأمورين لباس شخصي

 اما. »ايران مسافرت مي كنددر زندگي، و خارج، زني ايراني كه در «نقش : دادگستري مرحوموزير 
. لخت و عور استام زندگي. كنمكند و آن را ابراز مي سر باز مي مدر چهار ديواري اين اتاق، درد

غيرانساني ، و روز و حال جهانيان هست و نيست روز و حال انسانيهاي دستخوش شك و شبهه
هاي حضرات سرويس در خدمتهم بايد  تولدمسالگرد شب اينكه  مضافاً . خود هستم وطنانهم

  .اطالعاتي بگذرد
خوش «جناب . مشو وارد مي به البي هتلان مجاهدين خلق، سازمة لد قطور در بارمجبا سه 
به » ماسين«و » حقوق بشر«مرا با اتومبيل به رستوراني در شهر مي برد كه در آنجا جنابان » بگذره

ام و بعضي  ديده قبالً اتفاق تني چند از اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق كه بعضي از آنها را
  . جديدند، منتظر من هستند

هاي مرا راجع به چون حتماً حرف. كه چيزي بگويمبدون اين. گردانمهاي رئيس را به او برميكتاب
  .اندش كردهمؤلفين كه جرأت ذكر نام خود را ندارند برايش گزار

من او را نخستين . اند، جواني است به اتفاق همسرشدر بين اعضاي سابق كه تازه به جمع پيوسته
بعد . در آن زمان در آمريكا دانشجو بود. در آمريكا مالقات كرده بودم 1990هاي بار در اواسط سال

عمليات نظامي،  جرياندر يك بازوي خود را . از پيوستنش به سازمان، او را در عراق هم ديده بودم
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به عنوان رئيس سازمان . استاز دست داده ، )تا راوي كه باشد(گذاري تروريستي بمب جريانيا در 
، هاي مجاهدين در عراقوانان ايراني كه هنوز در اردوگاهگويد كه براي نجات ديگر جنجات مي

ز ترك سازمان در ايران دستگير يكي ديگر از اعضاي سابق، كه بعد ا .كندهستند مبارزه مي گرفتار
جا صورت پس ايندر اين. كند و كاري به كار سياست نداردگويد در شهرستان زندگي ميشده است، مي

كسي او را مجبور  نه هرگز خواسته به طور علني عليه سازمان حرفي بزند، ونه گويد كه كند؟ ميچه مي
من نيست و ، مسألة ولي اين .كمي لنگان استمن  پاي اين استداللش به نظر. به اين كار كرده است

  .اوستمسألة 
 گي،خوردفريب«. گويداز تجربيات خود در سازمان سخن ميهر كسي ! شروع شد باز
 مسلحانهة كه آن مبارزدر حالي شدن،قربانگاه ة و روان قرار گرفتن دستو آلت گي گمگشت
و من  »...رقه گرايانه، كيش شخصيتروشهاي ف«، »گونه شانس پيروزي نداشتشان هيچ كذائي

ساخت عكاسي را با دوربين » موش ناشدنيافر«، اين لحظات »حقوق بشر«جناب . كنمگوش مي
  : كنماز حاال شرح عكس را در ذهن مجسم مي. كندژاپن خود جاودانه مي

   !مجاهدينة جديدي از ويترين سياسي فرقة ت يافتافريبا هشترودي، نج: روايت دولتي
سرتان را (اسالمي خوار جديد جنايتكاران جمهوريفريبا هشترودي، مزدور و جيره: ت مجاهدينيرواي

  ). درد نياورمبه  برند،به كار ميقبح عمل  براي تأكيد بر كه مجاهدينالفاظي  با تكرار نيم كيلو
 فريبا هشترودي شركت كننده و شاهد: بودچنين  نوشتماحتماالً ميولي شرح عكسي كه خودم 

  .تراژدي انساني مردمش
در آن  تك افراد،دور اين ميز، از مبارزان از پا افتاده گرفته تا مأموران وزارت اطالعات، تك

ناپذير هر حاصل اجتناب و اين، .آنتماشاچي هم يك تراژدي انساني هستند؛ و ة هنرپيشهم واحد، 
اعضاي  درمانبي هايدردد هاي من ماننزخم .آميز اجتماعي استدگرگوني خشونتهر انقالب و 

گراياني آرمان .هايي درهم شكسته قرار دارمانسانة من در احاط. كنندسر باز ميسازمان،  بقسا
جواني، تندرستي،  نقد عمر و ها كهآن. دارندريشخند خودشان بر نميشمع آجين كه دست از 

اين رفتار با تمام اعضائي  .خورندمي» خائن«اند، اكنون برچسب خود را فدا كردهآرزوهاي خانواده و 
يي با  اگر رابطه حتّياند و جرأت انتقاد كردن از سازمان را دارند، رك گفتهشود كه سازمان را تمي

مسلحانه كه مقصود نهائي آن ة اين است منطق مبارز .اسالمي و مأموران آن نداشته باشندجمهوري
دست از «تا مبارز خواست از  پيش گرفت و در اماننبردي بي هم، توان،نمي. ستاندن قدرت است

. با او به مالطفت رفتار كرد شويدميمبارزه دست  مبارز ازكه هم، آن زمان و  ،»همه چيز بشويد
  :ميگويد آميزتضرعجوان با لحني . خيرباشد يا  دادهموضع  كه تغييرصرف نظر از اين

شما . ر در سازمان غيردولتي نجات نكردكس مرا مجبور به كادهم كه هيچبه شما اطمينان مي ـ
مرا از عراق به ايران ... كشندتوانيد تصورش را بكنبد كه ايرانيان گير افتاده در جهنم عراق چه مينمي

من . نارنجكي كه قرار بود پرتاب كنم در دستم منفجر شد. فرستادند براي يك مأموريت تروريستي
. از دست دادند و پوچ ياري از دوستان، جان خود را سر هيچيك دستم را بيشتر از دست ندادم، ولي بس

  كه زير پرچم آمريكا قرار بگيرند؟ها به كجا انجاميد؟ به ايناين مبارزة به اصطالح مسلحانة آن
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 .شدهاي دردناك آن كمتر ميبود، جنبهبيني ميدرست است كه اگر فراز و نشيب تاريخ، قابل پيش
دانم كه چهار هزار هموطن من كه هنوز در مي ، خوبمن !چرا« :كه جواب دهم خواستدلم مي
ولي به همين  .».كشندچه مي كننديان زندگي مييتحت محافظت آمريكا هاي موقت عراق،اردوگاه

  : كنم كهجواب بسنده مي
مرتكب همان اشتباه نشويد و  بازدست مجاهدين واقع شده بوديد، كنيد آلتاحساس مي شما اگر ـ

وجود دارد، به آن راهي ولي اگر  نداشته باشيد؛ديگري ة شايد گزين. قرار نگيريدست اين آقايان دآلت
  .فكر كنيد

نيست  آورهراسوقت تفاوت خود كه هيچهمان نگاه سرد و بيبا رئيس . گرايدتندي ميگفتگو به 
از روي فكر،  بيشتر .واكنش نشان دهد ،آدمي نيست كه تحت تأثير احساسات. شودبه من خيره مي

خستگي، . گيردكم دارد جداً حالت عصبي بخود مي، كم»حقوق بشر«در عوض، جناب . كندعمل مي
انگيز تاريخي شده گير قربانيان يك داستان غممرا از پا درآورده است، و از مصيبتي كه از هر سو دامن
كاسة صبر  انگار من »هايوپرتچرت«. گويماست دلم به درد آمده است و متوجه نيستم چه مي

بيرون زده، كف بر لب آورده است و مرا حدقه با چشماني از  .را لبريز كرده است» حقوق بشر«جناب 
  :ز كوره در مي روما. به قلب حقيقت و دروغگويي متهم مي كند

ولي در اين بيست و . اند؟ گيريم چنين باشدهاي نمونه شدههاي شما تبديل به زندانامروز، زندان ـ
تان ضعيف باشد، ، حافظه»حقوق بشر«طور؟ ممكن است شما جناب آقاي هفت سال گذشته چه

  !ولي من نه
بايست تا ته مي. م خوشحالمنام خطابش كاز لغزش زباني كه باعث شد با اسم مستعاري كه به او داده

. سابق بشومدست آخرش اين است كه امشب در زندان اوين، همبند رفقاي . هرچه بادا باد. خط بروم
  :دهمپروا ادامه ميبي
  ... ها ازآويختن آدم. هاي غير قابل تصور دست زديدهايتان به شكنجهشما در زندان ـ

رسد كه موج شوك بگومگوهامان، به نظرم مي. كندبا نهيب و صداي بلند، حرفم را قطع مي
ر چند متري ما، گارسن، كنم كه دفكر مي. هاي دور و بر ما را منجمد كرده استسرنشينان ميز

پنداري فروغ كمرنگي از شادي در چشمان بعضي از اعضاي سابق مجاهدين، . خشكش زده است
  ...مشاهداتي فرّار، و حقيقتي تلخ. زندسوسو مي
شود به گويد كه او دوباره تبديل ميچه مي» حقوق بشر«گوشي به جناب  دانم رييس، درنمي
   .دهدرييس، كار خود را با مهارت انجام مي. وتيآرام، با لبخندي ملكة همان برّ

د، با لحني پرخاشجويانه به ناگاه، يكي از اعضاي سابق مجاهدين كه تا آن زمان، خاموش نشسته بو
  :گويدمن مي

  مي توانيد علت استعفايتان از شورا را توضيح بدهيد؟. حاال نوبت شماست ـ
  ؟اگر بگويم كه چون وقتم تلف مي شد كافي است ـ
  .اين جواب، قانع كننده نيست! نه ـ
  .متأسفانه بايد به همين اكتفا كنيد ـ
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كسي كه در بند دشمنان . كنمهاي خاموش، و رنج اين مجاهد سرخورده را عميقاً درك ميپرسش
امروز، او . سابق خود اسير است، و مطرود همرزمان قديم خويش كه لجن مالش كرده اند نيز هست

خواهي است و چه نقشي بايد بازي كند؟ نقش يك دلقك را؟ و من چي؟ آيا  در چه حال و هوايي
ام؟ مني كه تا چندي پيش، و باز هم نخواهي، در نقش قهرمان اول يك فيلم تخيلي ظاهر نشده

. ويترين پركن مجاهدين بودم» هاي كوكيعروسك«شماراني، يكي از خواهي نخواهي، و به قول بي
خاطر زبان درازي و انتقادهايم از مسعود رجوي، پيشواي قابل پرستش آن  مني كه در آن زمان هم به

مني كه مبارز نيمه وقتي بيش نبودم، زندگي خانوادگي . آمدمي به حساب مي»مشنگ«زمان او، آدم 
جستم، و ادعاي نگاري خود سود ميرفتم، از حرفة روزنامهداشتم، به سفرهاي دور و دراز مي

ام، و چيزي نمانده تا جلوي پايم مني كه انگار نه انگار به ميهن برگشته! من ...نويسندگي هم داشتم
... و تازه، هنوز هم پررو تشريف دارم و دو قورت و نيمم هم باقي است! فرش قرمز، پهن كنند

بيند چه مياگر او از آن چرا او بايد حسابي به اين سنگيني پس بدهد و من نه؟. امروز، چون ديروز
كه همين او، در گذشته، به عنوان همچنان. داشتي كند، برداشتش برايم قابل درك استچنين بر

چرا كه همه چيز، قابل درك است، ولي همه چيز، قابل . مجاهدي دوآتشه برايم قابل درك بود
فهم بدون  .يك انسان را درك كردن، به معناي با او همراه و همفكر شدن نيست .قبول نيست

چه حاضر نيست كه الزاماً هر آن امافهمد، اقليتي،  مي. گرايان استمطلق داوري، مشكل بزرگ
چه را خود از دركش مقابل آن، اكثريتي وجود دارد كه هر آنة در نقط اما. قابل فهم است را بپذيرد

، »ضد ارزش«آن را : ز اينبدتر ا حتّيو . كندونت، ولي با وجداني آسوده، رد ميناتوان است، به خش
  .و از اين قبيلند مجاهدين سابق و امروز. ها و اعوان و انصارشاناز اين قبيلند آخوند. كندقي ميتل
چه هست، همانا تعبير اخالقي آن. پديده هاي اخالقي، به خودي خود، وجود خارجي ندارند«

ولي اي كاش دو كلمه از اين درس را به زردشت و ماني و . آري چنين گفت نيچه. ».هاست پديده
مانوي در آن صورت، شايد اين دوگانه بيني . ذهنيت ايراني داده بودة حضرت علي ساخته و پرداخت
  .آوردايران، اين همه خرابي به بار نميهاي متأثر از فرهنگ و مطلق در ايران، و سرزمين

ـ دلگرمي ـ اگر بشود آن را دلگرمي دانست ة من، تنها ماية در حال حاضر، براي همراهان بال ديد
هاي مجاهدين در عراق، ، در اردوگاه»فريبا هشترودي، خائن«اين است كه گويي هم اكنون، فرياد 

با . كننددهند و مجاهدين سابق، تصديق ميرا حضرات مي» خبر خوش« .طنين افكن شده است
  : دهمنيشخندي جواب مي

دارند از جمع ما » حقوق بشر«ي هايي كه آقاة مجاهدين هم چون عكسعقيد. گيرم چنين باشد ـ
  .كندنمي يي نيز فكر مرا مشغولگيرند، همسنگ است و لحظهمي
  !ها فقط يادگاري هستندعكس ـ
  ! پس يادتان نرود بگوييد كه خيال داريد در كجا منتشرشان كنيد! براي من، فقط بايگاني خواهند بود ـ
 شآخرة كه هنوز پرد» البيانق«يا يك تراژدي » !خوار آخوندهافريبا هشترودي، مزدور جيره«

  . استنانوشته مانده 
-اپوزيسيون، و باز همچنانة كه اين نمايندگان پرو بال شكستدر واقع، اين حضرات دولتي، همچنان
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  . به آخر نرسيده است» ما«دانند كه بازي ، نيك مي»برون مرز شكوهمنداپوزيسيون «كه اعضاي 
و مواضع مشكوكش تمام نشده ) يعني من(» آزادالكترون «اين اين آقايان هنوز كارشان با 

  ! پايان نگرفته است ،»رفقاي سابق« چه باچنان، هممتقابالً من نيز كارم با اين آقايان. است
. هر چه باداباد. .ام و خيال ندارم سر فرود بياورم و دست روي دست بگذارمسر فرود نياوردهمن 

انساني  از جمله شئون ـ ين انسانئورام به زندگي و شاحت يعني ،مورد اعتقادممن از اصول اساسي 
آن  ـ  تا آخرين نفس دفاع خواهم كرد، و امها بهاي سنگيني پرداختهمجاهدين كه در دفاع از آن

زندگي و شأن انساني را، با خودسوزي در اماكن عمومي يك كشور  نفسزمان كه اينان 
دقيقاً  )كردتوسل به اين عمل افراطي را توجيه نميدر حالي كه هيچ جيز (زير پا نهادند  دموكراتيك

سكوت «خاموش نشستن من در آن زمان، به حكم . كردم طغيانبه نام همين اصول بود كه 
هاي اين حضرات سرويس. مي بود مورد اعتقاد خودماصول  نفي و انكار، »عالمت رضاست

 كه به قول خودشان، ،ن مجاهدآقايا و هاخانم آناطالعاتي، بخش حقوق بشر اسالمي، همانند 
شواهد . انددر كمين من نشستهگويا بدجوري  ،هستند »دموكراتيك رژيم آخوندي آلترناتيوتنها «

ي سابق، در اينترنت، با دست و »رفقا«. اين مدعا را هم به محض بازگشت به پاريس، خواهم ديد
جا پيش خواهد رفت ها تا آني از آنو يك. بازي تمام، مرا به باد دشنام و ناسزال خواهند گرفتدل

  ... اسالمي را بكندكه آرزوي سر به نيست كردن من به دست مأموران جمهوري
قضات : اين وكيل سابق پايه يك دادگستري كانون وكالي تهرانبه  مژده! العالمينيارب! آمين

ولي . واگذارندقضاوت خود را به ايشان كرسي حاضرند داشتي ي هيچ چشمب ،محاكم شرع پايتخت
دندان بر  همچنان بايدخر مراد قدرت سوار نيستند، تا اطالع ثانوي كه هنوز بر نظر به اين ايشان
در حال . فعالً در دستور روز نيست 2006در اين ماه دسامبر  ،اماسربه نيست كردن من  !بمانندجگر 
 دشمنان سابقشياري به  هاي ميان رژيم و دشمنان اوخرده حسابة گير تسويدر تنها حاضر

چنين، هم. ندو منزجر سرخوردهندارند،  در زنجيراند و هر چند پاي شده كه اكنون خلع سالح هستيم،
الكتروني آزاد با «حقير به عنوان  جنگ و جدل، فعالً در مرحلة جنگ عصبي ميان مأمورين رژيم و

قصد از جنگ و جدل . ار داردو تا اطالع ثانوي برخوردار از خودمختاري مطلق، قر» مواضع مشكوك
  .كردنش است» بازي خورده«، به سوي خود، يا »الكترون«اما جلب كردن 

نگري، به و اگر در ورطه مي. اگر با اهريمني در نبرد هستي، هشدار تا خود، اهريمن نگردي«
  ). نيچه(» نگردهوش باش كه ورطه نيز در تو مي

چه هست، تراكم نوميدي، هر آن. جي، و نه سالح سردي جا نه نارنجكي در كار است، نه آر پياين
هاي نيمه مرده، لبخندهاي پژمرده، ريشخندها، كلمات فروخورده، حركات عصبي، سكنات، نگاه

. هايي است از حال و روز انسانفشرده. ها، القائات و حدسيات است و آرماني غرقه در خونناگفته
  .سالگي من 55تولد  ليستي و دردآلوداي يك جشن سوررياطرفه ارمغاني است بر

و سرآخر، براي من، تنها تسويه حسابي كه حائز اهميت است، تسويه حساب خودم است با 
هايم، ام، نوشتهام؟ آيا مبارزهآيا به هموطنانم خيانت كرده« :اساسية خودم، و جوابگويي به يك مسأل

 »ر كرده و يا منجر به نفي و انكارشان شده است؟ها را خوار و زاهايم، آنهايم، و سخنرانيگيريموضع
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گاه، پذيرم، و در وعدهها ـ آن را با جان و دل مياگر قرار بر محاكمه باشد ـ ولي فقط از سوي آن
  .حاضر خواهم بود

سلب ة من به پديد روند ومي» سترون و ذلت بار«ة اعضاي سابق، دوباره بر سر شرح زندگي و مبارز
جا، از يك سو سلب در اين. هر انقالبي استة سك ديگرانديشم، كه روي مي ناز انسا انسانيت

را تبديل به امري خشونت خشونت در آن،  مند كردننهاد باكه عواملي  است انسانيت از يك اجتماع
سلب انسانيت شاهد ديگر، ي و از سو )!شرع مقدس و سنگسار و قصاص و غيره( اندعادي كرده

كه چون نتوانسته است مردم را با خود همداستان هستيم زيسيون منزوي تدريجي اعضاي يك اپو
در دستگاه ارزشي . كندرا بر خود تحميل مي» از خود گذشتگي«و  »پاكي«و  يشتنخونفي ، كند
رژيم اندازي بر، يعني مبارزه براي را از تنها علت وجوديشان هيچ احساسي كه مبارزان، اينان

براي خواستي برحق،  امانجنگ بيچنين است كه  .كند، جايي ندارد غيرمردمي ولي پابرجا، غافل
جدائي از (دردهاي عاطفي ! كندرا توجيه مي ننزديكاخود و نسبت به ها بدترين خشونتارتكاب 

 .خودسوزيتا حد  يشخو نفي وجود، )فراق پدران و مادران و فرزندان متالشي،هاي ، زوجمانخان
دامات تروريستي كه از اق يعني گريزـ  كورانهاحتراز از خشونت كوراي و برنوميدي،  فرطاز ، اعضا«

اين توضيح مسؤوالن مجاهدين، » ...كردندخويش  متوجهشوند ـ طبعاً خشونت را به آن متهم مي
ة خود مجاهدين را گفت(» انقالب ايدئولوژيك خواهر مريم«از زمان . بيش از نيمي از حقيقت نيست

هاي گزينه، كرد، سازمان، بيش از پيش» تطهير«كه مجاهدين را ي نمادين، مادر )برمبه كار مي
جا بررسي به جا بودن يا نا به .ترجيح داده است و تحليل، فكرو ت واقعيتبر  خود را ئولوژيك،هايد

 دهم، و خود به دانان حوالت ميمجاهدين را به كارشناسان و سياست و استراتژي بودن سياست
سازي دستيك. پردازممبارز مي دادن» تراش«كردن يا  »فُرمات«ي حاصل از آمدهاي روانپي

فراواني  خسارات شكبي آدمي،پيچيدگي ذات  بدون در نظر گرفتن» زهمبار« در راستايي تحميل
را ضميمة آن  »بورژوايي«جا، واژة ـ كه به جا يا نا بهاعتقاد به اصالت انسان يا اومانيسم  .به همراه دارد

يك انقالب «حامل جوهر فرديت است، و الجرم با اهداف انقالب به طور عام، و با اهداف  ند ـكنمي
به نفع جمع است، نفي فرد چرا كه چنين انقالبي مستلزم . مانعة الجمع است طور خاص،به» ايدئولوژيك

براي  ايي،، و فردگردر واقع، اصالت فرد. آيدبه حساب مي »ضدارزش«يك ، مقام و اصالت فرد در اين
در  .سم مهلك است در حكم» محصون در خويش« و »دربسته«هاي سياسي ـ نظامي همة مقاومت

ما بعد انقالب، ة دورانقالب، ( شديدهاي در زمان تنش ،واقعيتگريز از هايي از اين نوع، جريان
فردي، تشكيالتي و  »خويش محصوني در«محصول همين  )مسلحانهة جنگ داخلي، مبارز

 واقعيتاعراض از  خويش، فراموشي خويش، فراموشي خويشتن رو،از اين .هاستآنلوژيك ايدئو
بدل اليتغير، ي جزمي و افكاريي هاانديشه ي ازشدن به گاوصندوق بدل ،)درون و برون واقعيت(

ريزي برنامه ماشيني و يرزمندگان ها بهبدل شدن آدم ،دائمي ايدئولوژيك نمايشسكوي شدن به 
  .آيدامري جايز به شمار مي ،»ييمبارزه به هر بهاة ادام« خاطربه شده 

به  در همان زماني كه. افتممي كه با مريم رجوي داشتميي دو نفرههاي به ياد يكي از اولين مالقات
جا كه از آن. من هنوز به شوراي ملّي مقاومت ايران نپيوسته بودم. سردستگي سازمان ارتقاء يافته بود
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، از او پرسيدم كه اندده شدهقرار دا »ايدئولوژيك«ينگ واقعي پدونوعي  در زير شكه مبارزيندانستم مي
 در انقالب«ي، يرنسانس يا نوزا ؟نيستها در پي دارند باري كه اين شيوههاي مرگسقوط آيا نگران

  چه پيشنهاديآيا انتخاب ديگري داريم؟ شما «: دادآيا به مهلت نياز ندارد؟ پاسخ » لقيات و رفتارهاخُ
 به خاطركه ي انسان، يا اومانيست، در قبال مجاهدين ي طرفدار اصالت»بورژوا«به عنوان يك » ؟كنيدمي

بر را  مشقت رنج همهگذارد، آنحقوق بشر را زير پا مي ترينكه ابتدائي  ساالرديني مقاومت در برابر قدرت
ها در بطن بازي مخدوش آينه. دست داده بودبه من  احساس قدرداني و حتّي گناهكنند، مي خود هموار

     مركب از گام كه در يك سازمان پيش. كندرا خيره و نابينا مي هاچشم گاه متمركز،يك مبارزة 
ـ  باشدسرمشق  شان بايدها ـ كه الزاماً رفتاراست، سردسته »ابرمردان«يا حتّي » استثنائيي يهاانسان«

مجاهدين، اين قربانياني كه همه چيز را با ! كنندبيني دچار ميخود كمنوعي احساس به عادي را  مبارزين
با توجه به  دودلي،بودن و يا احساساتي ت، حساسي! اندكنند حداقل درخور پشتيبانيسرافرازي فدا مي

به  اهنطق، سالماين  .ها پرهيز كردشوند كه بايد از آنميي اوضاع و احوال، نقاط ضعف غيرقابل قبول
هنوز  بود ـ وعاطفي هاي ماهرانه از محذوربرداري بهره مبتني بر نطقي كهم! كردعمل مي ي در شوراخوب

و جانبدارانه از مجاهدين  انهدقاهاي صحمايتكرد، و او را بويژه به مي خلع سالح انسان راو  هم هست ـ
يمن همين منطق است كه  به. داشتبه دور از انديشيدن به منافع شخصي خود واميو  امانو مبارزة بي

مركب از افراد (با كمال دست و دلبازي ساير اعضاي شورا ) مجاهدين خلق(رؤساي جريان حائز اكثريت 
خود » مقاومت مقدس«را شريك ) و گروهك هايي كه در مصاف مناسبات قدرت، وزن ناچيزي دارند

آيا . »بيست هزار شهيدصد و از خون ريختة بيش«ي بهاتنها مقاومت معتبر و تضمين شده به  .مي كنند
فقط در جنگ ايران و عراق (شهداي خميني تعداد ارزشي مطلق است؟ مگر  تشيعدر  »پرستي هيدش«

اهللا و رژيم آيتكننده بيش از شهداي مجاهدين نيست؟ آيا وجود اين شهدا توجيه ) يك ميليون تن
عمر خويش در برابر رژيم آخوندي شود؟ يعني آنان كه به بهاي چه مي »شهدا«اوست؟ تكليف ديگر 

مبارزه كردند و جزء اين تشكيالت، يا اصالً جزء هيچ تشكيالتي نبودند؟ اي بسا كساني كه زنداني و 
اين ؟ها ايراني چطورو اين ميليون. شكنجه شدند، ولي هم مخالف مجاهدين بودند و هم مخالف آخوندها

حال و حوصلة شنيدن كلمة نه  اند و ي قد علم كردهها كه هم امروز دست خالي در برابر رژيم آخوند
  جنگ را؟ نه مبارزه مسلحانه را و نه شهادت را دارند، و

با روشني هر چه بيشتر قادر به سنجش دامنة يي كه امشب در آن قرار دارمت استثناييدر موقعي ،
را در نظر او ي ديگر كه ايدئولوژي، آن را كور كرده است و هر چيز هستمهاي جانبي مقاومتي آسيب
تاز جمله . ت انداخته استاز اهمينشان  طلبيهر مطلقآري . و حس انتقاد و توان انطباق را. را واقعي
  ...و مجاهدين، بيمارند .استعميق و واگيرداري  بيماري

به اعضاي سابق مجاهدين بگويم كه وضع زندگي آنها در زندان و مناسبات  توانستماي كاش مي
حالت در مقام مقايسه با اند، ها را بازيافتهربع قرن آنشان كه پس از يكان با اعضاي خانوادهدشوارش
خود » روحو برّندة  رأس ظريفآن «با ها در رابطه آن. تي نداردبراي من چندان اهمي شان،كنونيروحي 
آن بهتر درك كردن به خاطرصرفاً  كهبل .نيست، براي داوري امرتن اين نساند؟ ميل من به داچگونه
از ابتداي اين . ، عاقبت روزي به هالك من خواهد انجاميدو فهميدن سر در آوردن اين وسواسِ. هاست
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از خودداري تا سر حد امكان، دادن و گوش  عبارتست از امالعين خود قرار دادهرا نصبچه آنمالقات ها 
  . نيز پرهيز از خودسانسوري و. مدانجا ميكه آنها را بيي پاسخ به سؤاالت ندادن و پرسش،

. زبانم را كوتاه كند هرگز نتوانستو گفت، مي» زبان دراز«يا » حاضر جواب« ،مادرم به من
كساني كه ة همرا بر  خود زهر دبشود تا بتواننيز  صفتافعي  ،»زبان دراز«اين  آرزو دارم كهامشب 

زني كه در جوار من نشسته  .بريزد ل كنندبد از خود فراموش شدهيي انسان را به سايهخيال دارند 
پرسد كه آيا در مدت اقامت به مسافرت است، از من مي» تواب«مجاهد  آناست و همسر زيباي 

  . هم خواهم رفت
روم، و اگر هوا مناسب باشد سري هم به آذربايجان، زادگاه پدرم مي كرمان و زنجان همبه . بله ـ

 ستجادرست همين. جاستاو اينآري، . كندآسوده خاطرم مي ،رپد يادصرف  مثل هميشه، .زدخواهم 
بايد حواسم را جمع كنم و تمركز داشته باشم . كندام را نگاه ميتر مشق مدرسهفام دفراز شانهاز  دارد و

خود، يك . دهم كه از موضوع خارج نشومقول مي. نه. و پخش و پال نشوم و سر نخ را از دست ندهم
اگر . نداتري پرداختهميز به موضوع سبك سر جمع .اگر الزم شود. ها خواهم جنگيدههتنه، در تمام جب

شود كميتش لنگ مي ما كه مكالمهبه محض اين! سينما! علوم است ديگرمگفتيد چه؟ خوب 
  !سينماي ايرانة آه، اين است معجز! شتابندسينماگران با استعداد ما به كمك ما مي

  
  دسامبر 27

  ودگاه مهرآبادمالقات در فر
  

   .ستا بغل همين خانم، ورودي بانوان ـ
» خواهر«مرا . كنمگرد ميعقببا تشكر از او، . زندبه سيگار خود پك مي و ولع محافظ پير، با حرص

 ، باقصد انقياد او،راهر كس و ناكسي  اسالمي كهاين عادت ناپسند جمهوري! خوشم آمد! خطاب نكرد
در حال  ، خودفرساينده» برادري«. افتدبرمي خوشبختانه دارد ،كننديخطاب م» خواهر«يا » برادر«

. صندلي زنانه. ورودي آقايان. ورودي بانوان: ادامه داردچنان بازي هم ولي زنانه ـ مردانه! فرسايش است
  .تطبيق دادن خود با اين اوضاع، برايم از محاالت است. پالك مردانه. پالك زنانه. صندلي مردانه

   !توني با اين رد شينمي ـ
من اشاره باركش دستي ، به لحني پرخاشگر با است كهي به سر چادر كدختر. كارمند ايمني است

  . دارد
  يد؟كردصحبت ميبا كي ! سالم ـ

   :دهدو دستپاچه جواب مي كندمات و مبهوت به من نگاه مي
. كنمو با خشم تمام عقب گرد مي دارمميكيفم را بر .بذارجا همين ورباركش دستي لطفاً اين ! سالم ـ

هر  آن ماجرا واقع شده بود، و ياد فرومايهگمركچي  كزنيك مادرم چندين سال پيش مورد بدرفتاري 
از قول مادر نوشته  .امبازگو كرده ،»هاي خونايران كناره«صحنه را در كتاب . كندمرا منقلب مي بار

  :بودم
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مرگ، به چهرة  .و آكنه خوردهعنترگونه  كريه ويي چهره با .مرگ، بر من ظاهر شده بود«
نيمه  رنجورم، ناتوان وپاهاي  شده بر دو تا. آمده بود درپست بازرسي گمرك مهرآباد  مأمور كي،دختر

 مرا ناچيزگوشوارة  جفتبه خاطر يك ، »مأمورك«و اين . چون سفرة گشودهي يهابا چمدانپوشيده، 
مملكت  تا از كنندميرا سوراخ  هاگوش و سال هم اين سن به باد خطاب و عتاب گرفته بود كه در

... شدمداده مي الگوشماين عفريته، اين سن و سال، از طرف  به راستي كه، در .دنخارج كن طال
مي فرياد او رو در روي من .برندمي مسلخبه  او را هاكه نازي هستمكردم كولي پيري مياحساس 
 يدهن غرب گندوها توي همن خائنوپيش هم وبر نمياد خوشت هم اگه .همينه كه هس«: كشيد كه

   :]مادر جواب داده بود[ ...ونجا بمنوو هم
 ما.. .رسيتربيت خود ببه تعليم و  وقت آن رسيده كه ...امام تو نيستارث پدري  مملكت اين ـ

 اين در لوماز قرار معو . فرزندان ايران .يمتربيت فرزندان خود كردتعليم و زندگي خود را وقف 
  .».يمامانده ناكام تالش
 

ها جوان. اندمورد هجوم واقع شده ،»يران ايرا«هاي مغازه، دكه و پيشخوان. سالن انتظار پر است
. اييفيلم آمريك. اندها روي هم تلنبار شدههاي ويدئويي كافه ترياها مانند انبوهي از خوشهجلوي اكران

به تر اسالمي چه بخواهد و چه نخواهد با ولع هر چه تمامجمهوري. هامبرگر و پپسي جديداالسم
: كندة خودش استفاده ميآمريكا هم براي بلع دنيا از شيو. مصرف شيطان بزرگ مشغول است

  ... مباران، با توپ و تانك، با سي ان ان، با هاليوود، با همبرگر، با كوكا، با پپسيا بب» جراحي«
درازا  ممكن است انتظار به. تأخير دارد كنم، پروازبا آن  يدكرمان، كه من باهواپيما به مقصد 

جا ديگر زنانه ـ مردانه، و جدائي بر حسب سن و اين. اندشده اشغالها تقريباً تمام صندلي. بكشد
ناگاه و  .ستهايايران بزرگة كوچكي از جامعة نمونجا اين. در كار نيست... اجتماعي و غيرهة طبق

مان ورود به تهران، باالخره براي اولين بار، يك آخوند عيني با گوشت و از ز !يسورپريز عجب
. هاي چربيپر از لكهة عبا و عمامبا . چاق و چله. پنجاه و چند ساله. شود، جلويم سبز ميپوست
در يك دست . ي درشان آورده استيپاآنها را خوابانده و به صورت دم پشتيي كه هاي راحتيكفش

هاي پر جوش، با صورت بالغشزن، و دو فرزند نو. باريي بددر دست ديگر بقچه ت ويكيف سامسونا
جلوس  ،روي من بهرو ةاندازد و يكراست روي صندلي تازه خالي شدميفرو سر . روانندبه دنبال او 

؟ دستگاهي آخوند ي؟ ياخرده مسجد آخوند ياشهرستاني؟  آخوندچه نوع آخوندي است؟ . كندمي
زن و فرزندانش . شودمي وروي صندلي، ول. هاي بزرگ دولتي نيستاز شخصيت كهقدر مسلم اين

هاي چكمه. زندبه نمايشگاه مدي كه در جلوي چشمان ماست زل مي. انددر كنار او سرپا ايستاده
هاي رنگ كرده و مشنشان و هاي پولكهاي پاشنه بلند، مانتوهاي چسبان، روسريچرمي، كفش

زنند و انگار منتظر كسي چهار دختر جوان مرتب قدم مي 40.ي ژوزفين بيكريهاپريشان، گوشواره
آشكارا او را به  يي،و پرگو هخند با كه» بديع«هاي يي آرام، به اين زيبائيآخوند با چهره. هستند

الي از تواند آرامش او را به هم زند به جز همسرش كه هيچ چيز نمي. نگردند ميافتهگر ريشخند
                                                           

40 Jo َsephine Baker 
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  :گويدغر كنان ميغرها دندان
   ...كه جويا شويدآقا بهتر است برويد  ـ

  .گيردرا مي شو همسرش فوراً جايكند امر ميمرد، اطاعت . شنومآخر جمله را نمي
كه  ،هاي پاشنه بلند خود صف دراز معلولين رادختران جوان با كفش» ...مسافران پرواز اصفهان«

  . زننديدور م ،اندهاي چرخدار نشستهروي صندلي
كند، و در پايان جنگ بايد خيلي جوان مياين معلولين، حداكثر سنشان از چهل سال تجاوز نمي

يي كنند؟ اين قصابي چه نتيجهتعدادشان در سراسر كشور چند نفر است؟ چگونه زندگي مي. بودند
در گوشهاي واكمن را گوشي. جز تراژدي انساني صحنه، چيزي نيست به. داشت؟ تراژدي انساني

ه است و زنش جاي او را بينم كه حيران است و بين دو پسرش ايستادآخوند را مي. كنمها فرو مي
ها را ميكنم و چشمگوش مي 41هاليديي بيلبا صداي را  )ساليتيود(ي يتنهاة تران !دهدبه او نمي

  42:بندم
In my solitude, you thought me that memories will never die…   

  . سازمآزاد مياز گوشي هايم را و گوش كنمباز مي ايم راهچشم. كشددستي آستينم را مياگاه كه ن
   ...شمخوام، ببخشين كه مزاحم ميمعذرت مي ـ

  . از راه رسيده باشد تازه زند و بايدزني است كه نفس نفس مي
  جوري با اين كت رد شدين؟ شما همين ـ

رفته و رو  شلوار جين رنگبا . نمايدميبيش از سنش شكسته  چاقالوست، و. سي و اندي سال دارد
 ينهاي ريز و رنگگل ي باروسري زردرنگ. رسد زانويش مي سركه تا يي دوزي شدهو مانتوي وصله

  . كنندجلب نظر مي اشهاي الك آبيلب بنفش و ناخنروژ . دارد
  ... جوري رد شدمبله، من همين ـ
  نگفت؟تون و دختره هيچي به ـ
  ... دستي باركشنه، فقط راجع به  ـ
بمن  ؟بينين ترو به خدامي. »كسير« ميگهبه من . صبرم به آخر رسيده هديگ. تونمنمي هديگ ـ

خواهش . زيادي كوتاس م همو مانتو سقلمبهخيلي باسن من  بعدش هم ميگهو . »كسير« ميگه
خوب درسته شما چاق ... باشهتر اهبندم مانتوي شما از مال من كوتشرط مي. پاشين وايسينكنم مي

   ندارم چادر سر كنم؟ هم و دوستيه كم پرگوشتم كه  همگه اين گناه من! نيستين
  : دهمي درخور موقعيت مييهامن پاسخ

شايدم به خاطر سن باالست كه ... طور خودتونو ناراحت كنين ندارهكه اينارزش اين. آروم باشين ـ
  ... سر به سر من نذاشتن

   ...قبول ندارين هم و اگرسن شما باال نيست اوالً ! كنينر ميفك ـ
                                                           

41 Billie Holiday : Solitude 
.يم به من آموختي كه خاطرات هرگز نخواهند مرديدر تنها 42  
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 .بردار نيستدست. كنمنم و در حد مقدور آسوده خاطرش ميكشكالتي به او تعارف مي
  ؟ نزجر بدجور اينما رو  نخوااينا تا كي مي ـ
  !ن ننشونيمواينا رو سر جاش يه بار براي هميشه نشيم و پاتا زماني كه ما  ـ

اين جواب است كه  آخوند با صورت گرد و صاف همان چادر سياه وسراپا زنِ . مانمميبر جاي فتي شگاز 
ايرانيان كه به جهان ستي ابه ر... حالاين خوب باولي . سر مال را دور ديده باز درست است كه. دهدميرا 

چرا كه نه؟ ! نشاندميدارد او را سر جايش  »رهبر«كنم كه زن مجسم مي! توان بردبه سادگي راه نمي
   ؟داشت ترين مرد ايران نفوذدندهيكبر  كه فقط همسر خميني بود كردند كهنقل نميمگر از منابع موثق 

  ...پرواز مشهد دو ساعت. پرواز كرمان يك ساعت تأخير دارد
خوشي  روز ،جا هيچ روزشينكه ا قسمبه خدا  ! هدر اين مملكت آدم بايد صبر ايوب داشته باش ـ

  !ببينم بيار ورداربدو برو يه چايي  بچه يااهللا! نيست
 و او هم .دهددستور ميبه يكي از دو پسر خود  و داردست ي امشهد باز هم زن آخوند است، كه

 . افتدفوراً راه مي
  شما هم چايي ميل دارين؟! صبر كن ببينم ـ

م و شكالتي به او تعارف كنمن قبول مي. كندجوار من تشكر ميزن هم. اين بار رويش به ماست
مي غافلگير ،بعد از اين همه سال غيبت .نيست پايهبينوازي ايراني واقعاً افسانة مهمان. كنممي
سفر به خير مي سياه،خانم مشهدي چادر  هبا گرمي ب. شودباالخره پرواز كرمان اعالم مي .شوم

در ي مدارا و عدم تعصب اگر .اندناخن آبي كه خيلي با هم اخت شده» پييه«طور به گويم و همين
نگاه  دوزم كه، زيرميزن  چشم به اين دو چنانهم. زنان خواهد بودبرقرار شود همانا از ناحيه ايران 

. باال داردبلند  يمهماندار هواپيما، اندام .سخت گرم گفتگو هستند ،و پسرانشآخوند آن تفاوت بي
ي، نه »روز به خير«نه . نيست و تعارفو اهل سالم  .كنسبتاً سببا بلوز و شلوار و حجابي . زيباست

نگاهي . نيستند پرگوتر از اومهمانداران مرد هم . ي، و نه لبخندي»به هواپيما خوش آمديد«
 .يو نفر بعد ...ستيي كه در ته هواپيماة انگشتي به سوي صندليبه بليط من و اشار مĤبانهسرور

من . كندسته است با لبخندي به من سالم ميار من نشكه در كن جواني زن. بندمكمربندم را مي
  :گويماختيار ميبي كنم وهم به او سالم مي

  ...ها كارشان را ياد بدهيدشما بايد به اين ـ
 : خنددكمرويي مي اب
  !استي طوريناهميشه ... ارندها تربيت نداين ـ

ماه  به دانشجوي حقوق است، و ماه ،ملّيهاي دانشگاهي از در يك. فرزانه، بيست و چهار سال دارد
  . رودمي كرمان، به دانشجوست كرمانكه در  ش،شوهر براي ديدنهواپيما با 

اهللا و رهبر  است و رسولصحبت از اهللا. خواندميدر ميكرفون زيرلب يي ادعيه مهماندار هواپيما
  . شودسالمي كه برايش طول عمر مسئلت مياجمهوري

   جاري است؟اين مراسم، هميشه  ـ
  . خندددهد و از ته دل ميجواب مثبت مي
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  كنيد؟در ايران زندگي نمي شما ـ
بله البته كه وضع زندگي دانشجويان، در بهترين . شويمشود و با يكديگر همدل ميسر صحبت، باز مي

گويد حاضر است به سؤاالت من جواب بدهد به شرط اين مي. ستادانشكدة حقوق تهران برايم جالب 
يي از خانواده. به نظر او اوضاع چندان بد نيست. قبول است. تعريف كنماز فرانسه برايش من هم كه 

. اندالبته استادان واقعي، عالي ،اش خوب است، و استادانمحيط دانشكده. و مرفه است دانش آموخته
ها در آن. استرزش ابياند كه مداركشان از آن دسته» هامشكوك« خودشيا به قول » استادهاي قالبي«

فوق دارد دورة ! آن هم مداركي كه مفت گرانند. دهندريگ مدرك مي عينكه  انددرس خواندههايي دانشگاه
را  المللحقوق بشر يا حقوق بين. خواهد براي گرفتن دكتراي حقوق به خارج برودگذراند و ميليسانس را مي

در اين . سه، زادگاه حقوق بشر، انتخاب خوبي باشدكند كه كشور فرانفكر مي. داندگزينة مناسبي مي
كه در ايران حكم قانون » تكاليف اسالمي«آيا حقوق بشر با  پرسم كهمي كنم؟خصوص من چه فكر مي

اعالمية جهاني حقوق بشر از  و از يكطرف،فقهي  تعاليم بين خودش را الجمع نيست؟ تكليفانعةمدارند 
  : گويدا خنده مياست؟ بكرده  آيا روشن طرف ديگر،

  !نيوبه سبك اير ـ
 استاد اوبويژه، . گيرد هم وجود دارده بين دانشجويان و استادان در ميهائي كاين تضادها در بحث

حقوق بشر است، آدم با دل و  هم موضوع درسش اتفاقاًالتحصيل دانشگاه سوربن است و كه فارغ
گويد اين افكار مي. ر لغو قوانين اسالمي استرفداگيرد و طتي است و از قوانين شرع ايراد ميجرأ
  . كنندرند جاي خود را در اجتماع باز ميكم داكم
  .شويمبرايش واقعاً نگران مييي است، و ما گاهي العادهاستاد فوق ـ

كند؟ آيا جريان آن را از نزديك دنبال اعتراضات دانشجويي دانشگاه اميركبير چه فكر ميراجع به 
  كرده است؟ 

كه ممكن است يكي  از اتفاقي. كننديي زندگي ميدر ايران، مردم در محيط بسته. از نزديك نه ـ
هاي روزمره چنان دست و پا گذشته از آن، گرفتاري. شوندتر بيافتد هم خبر نميدو كوچه آن طرف

   ...گيرند كه
ي دانشجوية محل(ن از كارتيه الت. از دانشگاه سوربن. خواهد هر چه زودتر از فرانسه بگويممي

اش به رفتن به فرانسه بيشتر گويد عالقهكه ميو نتيجه، اين... هااز موزه). اطراف دانشگاه سوربن
اعتراضات  به محبوبي كهة فرانس. ه بودمكردخودداري كه من از تمجيد از فرانسه، با اين! شده است

ميشه دوست دارند به ديگران هايي كه هو فرانسوي .كندمباهات ميو اعتصابات معروف خويش 
 .درس بدهند

در تهران منتظر تلفن من . كنيمهاي دستي خود را رد و بدل ميشماره تلفن. آيدهواپيما فرود مي
  . خواهد برد» موند باال«هاي ها و مغازهابفروشيها، كتمرا با خود براي ديدن گالري. است

  . نده تان باشمدارم و خوشحال مي شوم ران ولومن يك ماشين كوچ ـ
  .افتخار استة براي من ماي ـ
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  سي و پنج سال از  كرمان، بعد
  

تهران واقع شده است، آسمان آبي پر رنگي شرقي كرمان كه در فاصلة نهصد و هشتاد كيلومتري جنوب 
 چهار. آرزويي رواستدرآن هر  كهها آسمان جواني. است هاي منجواني ، آسماناين آسمان. دارد

بيش  .چشم مي دوزماز پنجره هاي فرودگاه كوچك به آن ، عواطف دستخوش و تحسينغرق چشمي، 
دانشجوي . افتادم شعشقبه دام  براي اولين بار، اين منطقه را ديدم و بود كه سي سال پيشاز 
در صد واقع ، »شهداد«هاي يك ماه در كاوشبودم و به مدت شناسي دكتراي باستان ةدور

 .حفاري بپردازمة به ادامجا آن درقرار بود بعد از پايان تحصيالت، . شتمداكرمان شركت  كيلومتري
ها بر زنان ممنوع بود اي كه سالشناسي ـ حرفهباستان: ي تصميم ديگري گرفته بودولي آقاي خمين

ضي منحوس قا ،آقاي خلخالي مرحوم! گرفتقرار نميهاي دولت اسالمي تاولويدر شمار  ـ
باليد، مگر قرار نبود در كمتر از يك ساعت به خود مي» يضد انقالب«ها ده انقالب، كه از اعدام

و بسياري از  جمشيدتخت ؟ يعنيبودا كردندهاي تنديسبا  ،در بانياني طالبان افغان همان كند كه
اوصاف را (تر پرفسور خراهنماي محلي، به د ديگر را با خاك يكسان سازد؟» شاهنشاهي« آثار

تهران بود، پروفسور را شخصاً مي در آن زمان كه در دانشگاه. گويدخوش آمد مي) كنمسانسور مي
اش را لطف و صداي دو رگه. خنده روست. دارد موهاي جو گندمي. درشت هيكل است .شناخت

. هوا پاك است. تازدل، در اتوبان نوساز چهار طرفه مياتومبي. كرماني، شيرين كرده استة لهج
و  نشيندمياند، بر آبي آسمان كه در امتداد كوير قرار گرفتهي چين و شكن هاي پرنقش رشته كوه

گذريم كه ميي ساخت حال درة از منطق. زندهاشور مي يكسره همه را ،پرتو طاليي خورشيد جنوب
هاي جاذبه صدرجا را در به زودي آن راهنما يك طرح شهرسازي و مجتمع توريستي،ة به گفت

خروجي، كرمان را به شهرهاي اطراف  راه ي با ششيهااتوبان. واهد دادخايران قرار توريستي 
خود ة توريستي، منطقه را در احاطة دهكدو  شهر جديد ،هفتاد باغ و پارك. خواهند كردمتصل 
شوند، و ده هتل دو ستاره هاي پنج ستاره ميسراهاي قديمي تبديل به هتلكاروان. گرفتخواهند 

ة هزين. در نظر گرفته شده استهاي ورزشي نيز مجتمع طرح، در. اهند شدتا چهار ستاره ساخته خو
  : گويدمي راهنماآقاي ولي . زندمي سر ها دالراين طرح ساختماني به ميليون

  . ي آن را دارديبخش خصوصي توانا ـ
 .نيز هست توريسم منطقهة ، سرپرست توسعاستعظيم ة شركتي كه مجري اين پروژ رييس

ي، در آن شركت داران مالزيايي و مغرب زمينگذاران خارجي، از جمله سرمايهههمچنين سرماي
نبوده داررا عهده »سودپر «اين بخش خصوصي گي واسطي مردانآيا دولت يا دولت. خواهند داشت

 واقع در قبل از رفتن به ماهان، .خواهد بداندنمييا  داند ونمي چيزي در اين خصوص اند؟ راهنما
 و آثار ابنيه شهر به آرامش خود، و. گذارمكيلومتري كرمان، چمدانم را در هتل مي بيست و هفت

بندي، شاعر و عارف اواخر قرن اهللا ولي نقشآرامگاه شاه نعمت. معروف است كهني كه در آن است،
 .در همين شهر استميالدي  پانزدهمو اوايل قرن  چهاردهم

 شركت دربايد براي . من قرار داردهاي برنامة بازديددر  نيز در دويست كيلومتري كرمان ،بمشهر 
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ي لااه اتفاقاً ازراهنماي من . جا بروم، به آنشديدترين زلزلة ايران در نيم قرن گذشته گردسومين سال
خدا . كندياد مياز اين سانحه با تأثر بسيار . درصد آن در جريان زلزله ويران شد 70كه بم است  شهر

از را  هاحفظ كرد؛ ولي بعضي از عمو و دائي و عمه و خاله و دخترعمه و دخترخالهخانوادة نزديكش را 
مخصوصاً از كارداني مأمورين آتش. زندبا حرارت از ابراز همبستگي جهانيان حرف مي. دست داد

  : و آمريكا به طور خاص عام،هاي درماني غرب به طور نشاني فرانسه و سرويس
  !كردندمي ي برپابيمارستان يدر عرض ده دقيقه چادرها ـ
از ي دلخراش، امدادهاي فراوانة كه بعد از اين سانحبا اين .استعجب در  موضوعهنوز از اين  

بازسازي شهر به درازا  باز هم طرحبه شهر ويران شده ارسال شده است،  اطراف و اكناف جهان
  : دهدپايان ميحرفش به با اندوه . طبق معمول، دزدي و اختالس هم فراوان بود. كشيده است

  . هخواري مثل خوره به جان اين مملكت افتادفساد و رشوه ـ
ها هنوز قله. كنيمگذر ميرسد متر مي 4325آن به ة هاي چوپار كه بلندترين قلرشته كوه كنار از

يق را داشتند از طرهاي انقالبي، كوهنورداني كه قصد صعود به اورست قبل از سال. يده از برفندپوش
ها ـ پيدايشان از زمان خاتمي دوباره اين كوهنوردان ـ مخصوصاً فرانسوي .كردندچوپار عبور مي

هاي داند محل كاوشمي كه آيا پرسماز راهنما مي !استباز هم حرف از خاتمي ! اي داد. شده است
 ي بسيارگركاوشة حوزچنان ادامه دارند و ها همو كاوش. البته ؟باستان شناختي شهداد كجاست

انگار . ها را به عهده داردسرپرستي اين كاوش كابليشخصي به نام آقاي . نويدبخش و پربار است
ها كه چند بار در بدو كاوش كابليآقاي  ؟ همانحكيميمعاون مرحوم آقاي همان : بينمخواب مي
 شديداً با او حرفم شده بود؟ 1970در سال 

مثالً . يد، شكوه داشتدآميز ميمĤب و تحريكفرنگي  آن را خيلي ، كهاز رفتار من كابليآقاي 
خيلي  ه بودم،سوار شد كارگري،پيرمرد موتورسيكلت » تَرك« ،منطقه در گردشبراي كه من از اين

  ! شاكي بود
  .افتداگر اين خانم آرام نگيرد انقالب راه مي ـ

  ! خبر نداشتانقالب واقعي روحش هم از خدا در آن ايام،  ةبند
واضح و مسلم  امرخواهند اين چرا نميخانم هشترودي ! است لوت كوير .پاريس نيست كه جااين كه«
   :گفته بوديك استكان عرق دعوت كرده بود و به  مرا يك هفته بعد، سرپرست، »قبول كنند؟ را
ي به يديگر شبانه تنها. ران سوار نشويديد، و ديگر ترك موتور كارگيچيزي نگو كابليبه آقاي «

آقاي  !ها را از پنجره تماشا كنيدستاره. نشويداز اتاق خارج ، خاموشي اعالم بعد از! نرويدگردش 
پيش . مثل من باشيد! دار نكنيدسعي كنيد احساسات مذهبي او را جريحه. آدم مؤمني است كابلي

  .»!خورمروي او عرق نمي
يك  كابليآقاي . رومنميكه من زير بار آن  است كاري و تقيههمان هنر پنهان داستان باز هم
، همكار و دوست كابليآخراالمر، آقاي  .بود يك دانشجوي معترض ولي در عين حالآدم مؤمن، 

خنده روده بر  ازآيد كه چطور از دست رييس، با همديگر هنوز يادم مي. ي براي من شده بودخوب
به محض ! دانديراني ميا حامي بزرگ هنر و ادب ااو ر ورا خيلي دوست دارد  »شهبانو« :شديممي
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از وقتي كه . شودميبيند غرق رؤيا يكوپتر را در اين دور و حوالي مييك هلة كه سر و كلاين
شوش رفته، رئيس، منتظر نوبت  گري منطقهكاوشة حوزبه بازديد يك  سرزده به طور شهبانو
   »!است

حاضر  اگر دستش برسد كه رئيس ،شايد هم براي خنداندن من ،خوردضمناً قسم مي كابليآقاي 
زعفران «، يمكشهاي كوچكي را كه از زير خاك بيرون ميمجسمه ديبا، براي خوشايند فرحاست 
 پس چرا )ارش هستثآچون (ها اُخرائي بوده اين مجسمهاصلي دانيم رنگ مي حاال كه! كند» مال

   ؟نه رمگ. خواهدكه همين را مي هم شهبانو! ترميمشان كنيم نيائيم
  : گويدي من زير لب ميراهنما

  .بردمر وقت داشتيد شما را به شهداد مياگ ـ
  :خواهد به او بگويمدلم مي 

  ...برويم همين حاال ـ
هش اگر او و گرو. كرد تالشمنطقه ة واقعاً خيلي براي حفظ ابني كابليقاي آ دانيد خانم،مي ـ

  . ن شده بودندنبودند بسياري از شاهكارهاي معماري ما تا به حال به كلي ويرا
  ...ي ندارمشكّ ـ
 حوزةبس  زآيد كه ابه نظرم مي ي دستياردانشجو آنجوان و پر انرژي  چهرة پاسخ،اين  دادن با

آيا هنوز ريشوست؟ اگر . ريشش از گرد و غبار، سفيد بودهميشه نورديد، مي در سوكاوش را از هر 
ة شاهزاد ناصرالدوله، اقامتگاه »زادهباغ شاه« به .باشدطبيعي  ي ريششبايد اين بار سفيد ،هست

تماماً  يي كهساختمان زيباي دو طبقه. رويممي ،قاجاريهكرمان در زمان  والي و فرمانفرمايقاجار و 
ة دوراين ساختمان، در . رسدميالدي مي 19خت آن به اواخر قرن تاريخ سا و نوسازي شده است

است بخش خصوصي ة اجار دره سال است كه دحدود در  امام شده بود، عالپهلوي ملك دولتي ا
 است باغي واقع شدهانتهاي در  ساختمان،. كندميتوريستي استفاده ة آن به عنوان يك جاذب كه از

ي هم مستطيل شكل وسيعپلكاني نماي آب. پردازي استة خود شاهكاري از هنر منظرهكه به نوب
مي اندمخده پوشانيده شده يي كه با قالي وهابازديدكنندگان، در باغ روي تخت .در جلو آن قراردارد

. است، ايران چند هزار ساله امبخشي از بهشت گمشده آفرين ، بازاين باغ. نوشندميچاي  و نشينند
من باالخره  خواهد باشدخيال است؟ تلطيف شده است؟ هر چه مية ساخت؟ يل استاين بهشت، اص

شاه  آرامگاه .كنيمماهان حركت مي شويم و به طرفمي مبيلدوباره سوار اتو .امديار خود را بازيافته
سال اوائلدر . يي شگفت از معماري قرن پانزدهم ميالدي استاهللا ولي، بناي زيبا و نمونهنعمت
 ديدن كرده بودم و است، زمان خارج از دركه گويي  از اين محل،اولين بار براي بود كه  1970هاي 

به  احتماالً بايدـ كه  پيوستي آرامگاهة ابنيهاي اخير بازسازي. مبود گرفتهسخت تحت تأثير قرار 
 مكان، انسان رااين  .اجرا شده است ريزي وباشد ـ خوب طرح صورت گرفته كابليهمت آقاي 

» بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين« ورد زبانشافتم كه به ياد حميدآقا مي. كندتأمل مي وادار به
و  هر چه جمهوري و حزب و اپوزيسيون و كنمن اطراق جاينهمعمر  دم آخرراستي چرا تا . است

هاي جنگ گرفته تا »واريجراح«هاي جنگاز . خواهد باشدهر جنگي مي ؟از ياد نبرمرا  جنگ است
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 اگر اين اصل را قبول كنيم. »حقبرنا«هاي گرفته تا جنگ» برحق«هاي جنگو از  ؛»بخشآزادي«
اهللا ولي، اين شاه نعمت. نيستندبرادركشي  ها چيزي به جز، جنگ»ك پيكرندبني آدم اعضاي ي«كه 

 ...».نه سياه است و نه سفيد. رنگ استحقيقت، بي«آموخت كه بزرگ به مريدان خود مي عارف
  . كندپاره ميرا لم خياة رشت ناگهانراهنماي من 

] ي فرانسه از حزب سوسياليستكانديداي رياست جمهور[» يالوارو نسگول«كنم شما به ميفكر  ـ
  !رأي بدهيد

شود چه مي؟ كجااهللا ولي مزار عارف بزرگ، شاه نعمت كجا وفرانسه جمهوري انتخابات رياست  
 مي داد،كرماني ناهار در رستوراني كه هليم  ازپس  !گيردي پيشي ميشدن بر هر چيزي جهانكرد، 
در  كشف شدههاي مفرغي تعدادي از دشنه جادر آن .مي كنيم نشناسي هرندي ديد باستانة از موز
 دست خودم با ها را منهدشنداند چه تعداد از اين خدا مي .اندمعرض تماشا گذاشته شده اد بهدشه

. به شمار آورد بشر ، در تاريخمس عصرة گاهوارتوان را مياين منطقه . امو صيقل داده امهتميز كرد
. دهدتوضيحاتي مي، واقع در جنوب كرمان ،كاوش جيرفتحوزة ة العادكشفيات خارق در مورد راهنما،

ها و شامل طلسم ، واندنمايش گذاشته شده به معرض هادر يكي از ويترين اشياء،هاي از نمونهتعدادي 
به آن  كه كندرا مي امحرفههواي ه دلم اناگ. ستهوشربا هاطرحظرافت  .هاي كوچك حيواناتندمجسمه

. شودمي تسلي خاطر منة كه زني سرپرستي اين موزه را بر عهده دارد مايناي .بودمعميقاً عالقمند 
ة زنان ايراني مثل هم. زني است جوان و پر انرژي. شودكمي بعد به ما ملحق مي مسئول موزه،

   .ي داردطرح هسامان جديد موزه چسر و براي  كهگويد به من مي. مصدر كار
آقاياني است هم، منظورش، ! [ها هيچي حاليشان نيستاين. اندردهخيلي ناجور عرضه ك را اشياء ـ

مي طورمردم چه آخر ].كنندهايي كه زير نظر او كار ميآن هم،اند، و كه قبل از او مصدر امور بوده
  ؟خوششان بيايد بينندبه زور مي اشيايي كهاز د نتوان
را از نزديك شده  ايجاد و تحوالتم كه سال ديگر به ديدن اين موزه بياي دكناز من دعوت مي 

  .ببينم
آموز به مادربزرگ دانشي حتماً سر بايستخان كرمان، ميدر محلة قديمي گنج علي گردشقبل از 

، و ناگهان مي.زنداز هر دري حرف مي ،، در اتومبيلي راهنماآقا. بزنمم ه بودخردسالي كه ديروز ديد
جمهوري سابق را در رييساو قدم به قدم،  !رش را داشته استرود سراغ آقاي خاتمي كه او افتخار ديدا

   .كندكاري كه امروز براي من ميهماندرست . همراهي كرده است سفر به كرمان
  ...و خيلي هم مؤدباست و آدم باسوادي جمهور سابق رئيس ـ
آقاي ة بارر را د منظر خود دوبارهت كه چه خاصي !خواهد دل تنگش بگويدكه هر چه ميگذارم مي 

در ميان ميمن هايي را با راز همراه من،. شودمي تشويق اوة خاتمي تكرار كنم؟ سكوت من ماي
شنيده است كه او ي از دوست محرم هماست كه خود او  هشنيدي گذارد كه از زبان راهنماي ديگر

   .الي آخرو ... هم
احتياجي به «... خودداري كردن شيطا اندازي بهيا سنگ رجماز  در سفر حج، آقاي خاتمي گويا ـ

حرف را در اين » جمهوري بزرگوار مارئيس« .».گفتگو حل كرد اشود بمي راچيز  همه .نيست رجم
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 محترمطرفدار  همراه من و. ايراد گرفته بودند اندازي،اكراه او در سنگجواب كساني گفته بود كه از 
بوي خاتمي كه كمي هم  رفتارتأثير اين ظاهراً سخت تحت  يال و آقاي خاتميواخانم سگولن رو

با لحني طنزآلود  .با شيطان حتّيو  .گفتگو به هر قيمت! دهد واقع شده استمي» اسالم ستيزي«
بوده » شيطان بزرگ«گويم كه شايد اين توجيهات آقاي خاتمي، چراغ سبزي به آمريكا به او مي

چون ابرقدرت . د و سر ميز مذاكره نشستشيطاني كه بايد به هر قيمتي شده با او گفتگو كر! است
   !است
  :پرسدمي
  راستي مطمئن هستيد؟ ـ
 دوستي كه با كريستين امانپور خبرنگار سي ان ان دوستاز قول  راخبر دست اول  اين. مطمئنم ـ

   ... و مغز متفكر كه او با دانندو همه مي ،استجان جاني 
لحظات مالقات با ! راحت شدم ،باالخره. ودشكنده ميخاتمي  شرو  زند زير خندهراهنما مي

 اتلحظ مهر و ادب و گرماي انساني،م، به لحاظ آموزي كه ديروز ديده بودمادربزرگ دانش
خاطرش مانده كه از پدرم در  ي»تابناك«ة از خاطر مفصالً خوردهآن بانوي سال. پرارزشي است

بسياري از . زندحرف مي هستندج كه بيشترشان در خار خود و سپس از فرزندانكند، تعريف مي
  .دوري از عزيزان: تي مشابه دارندوضعيني هاي ايراخانواده
جا به همان اندازه است كه در هر سنگيني تبعيد در اين. فراق فرزند ي با غمهم مادر ديگراين

گي، او را با دلتن .ست»هاشتگيآزمون سرگ«تبعيد،  .ايرانينفر پنج ميليون  گاهپناه: جاي ديگر دنيا
 .كنمترك مي

 .قرار گرفته است چهكه در زيرزمين بازار رسممييي گرمابه به ،تنگي معبر ي بابا عبور از پلكان
و  پيچند اندرپيچ مسيرها  .خانه تبديل شده استهاي ضربي، به قهوهتاق وزير گنبدها  وسيعفضاي 
 .دهستن هاانفجار رنگمعجزة  ا، گوييههها و تاقچنشينهاي شاهو نقاشي هاو كاشيكاري سطحغير هم

زير ي هاستون .اندچيدهميز و صندلي و نيمكت سطح زمين، و همهاي فيروزه رنگ دور تا دور حوض
چاي  چي،قهوه مردپير. محل، ساكت و خلوت است. اندايجاد كردههماهنگي گوشه كنارهاي  ،هاطاق

سماور  مس مسرسد كه مي به گوشپچي پچصداي  .شودناپديد مي و گذاردميمن  مقابلو شيريني 
نشئه با صدايي بم در حال صحبت با جواني  يپيرمرد .گردانمسر برمي. كندهمراهي مي گنده راشكم
بايد سن او از  شده باشد،اعتياد از نوجواني گرفتار اگر ولي  .آيدساله به نظر مي بيست پسر، .است

به هر سو مي ،سنگينيي هازير بار پلك ،اشپرجاذبهاه و سيهاي چشم .بيست سال هم كمتر باشد
آوري با كندي نوميدي سرنگون،فرشتة  .شده استاش هاي ترك خوردهلب چسبسيگاري . نددو

   .كشديم اشوردهخموهاي چين البالي  انش راانگشت
   .بيا عزيزم. پسرم پاشو. ببندمخانه رو قهوهميخوام  !بيا بريم پسرجان ـ

اين  .روندزحمت باال مي هك و بتكرا ت پله ها. كندبلند مي شنرمي او را از جايه بپيرمرد 
گم  جوانان ره دست ،پدربزرگ و صفاي يك مهر جا، در قالبكه اين ما،» جامعة مدني« است
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سرانجام  شويم كهما مبارزيني  زماني كهرسد ي ميك .گيردرا ميما شدة  سالح خلعكرده و 
  ؟ايمايمان آوردهادكامي بختي و شنيكبه 
  

  عشق رام نشدني
  

امكان شنا پيش آمده عاقبت برايم . ستسوناحمام سالن ورزش و  و بزرگ استخرمجهز به هتل، 
ساعات ! م بگذارمجشن تولدة هدي بشمارم و اين را به حساب غنيمتاست و بايد فرصت را 

  !است حاال ساعت دو بعد از ظهر اما .، هشت تا ده صبح است»زنانه«
فقط  هابعدازظهر .كند، آرامم نميكه از اين بابت بيش از من متأسف است ولؤخانم مس عذرخواهي

 از قرار معلوم. هاستآن در قرقخر و سونا تبله؛ عصرها اس! آقايان حق تفريح و ورزش و شنا دارند
موافق اگر هم «: داين جمله را اضافه كنن استخرة ساعات زنانة پائين برناميادشان رفته ها چيهتل

شنا كردن  طرز«در باب ، جناب حسيني ،كذايي كيهانة كه آن نويسند بد نبود! »، برو بميرنيستي
جايي كه در د توانطور ميچهآدم  !كردنديي تهيه ميبرنامههم  »ماتحت دادنها بدون تكان خانم
 ند؟نكخاك برسري احساس است » ضعيفه« يكفقط 

به ي از كانال! يي ندارمتلويزيون چاره جز :نتيجه !استخربياستخر  رهابعد ار ظه :هابراي خانم
تا برسم  كنمرا رد مي اهللا مجيدكالم تالوتي و لويزيونهاي تريشوها و فيلم م وروميديگر كانال 

 ضمير نگاري، كهتلويزيون، خانم روزنامه در .يجوان و ميزگردي كه در آن صحبت از عشق است به
  . است مصاحبه در حالزوج جواني  با، )گيرهمهيعني همان مرض (انش شده زب ورد» تو«
   او را دوست نداشتي؟واسه چي ديگه تو،  ـ

   :متشكّرخيلي از خود » زياوي ل«لوار جين شپسر جوان، رو به دوربين، خوش تيپ، پوليور شيك، 
  !بود و فقط همينشده جزو دكور  اونم آخه! دونمينم ـ
  :گويدكه پشت به دوربين است ميي دختر قامتة به سايخطاب  گوي،» توتو «نگار روزنامه 
  مگه نه؟ ولي چرا؟. تونستي زندگي كنيبدون اون نمي انگارتو برعكس، ولي  ـ
با لحني ) زمينيي سيبنبهتر است بگوئيم گوالبته (تر روسري حزين و مانتويي حزينيك  دختر با 

  : ندهو شرم افسرده
نم واسه ونميد. كردمدق مي، ديدم و وقتي با هم نبوديماونو نمي و شنيدماشو نميبله؛ وقتي صد ـ

  ...فكر كنم عاشقش بودم. چي
 خاصه كه. كنمعوض نمي ولي كانال را ام كرده است،خبرنگار، عصبانية سرور منشاندلسوزي 

ور كلي پيرامون كشد بطيي طول ميدقيقه اين گفتگوي سه نفره كه ده. بهتري سراغ ندارمة برنام
منظور . صريح طورنه به شودمطرح مي غيرمستقيم كه  روابط جنسي استيا » موضوعات ممنوعه«

ولي  .اهايش كامالً بجو سؤال عالي است اشتقيه دست به! واضح است، پر»تو گويتو «ضمني خانم 
مقولة عشق دف با ارتم بجا و نابجا، كه از مسائل جنسي خود، توانندمصاحبه شوندگان، به سختي مي
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خانم يك جداگانه با يي مصاحبهبا برنامه  .شود، با ذكر مصيبت و پيامدهاي رواني آن صحبت كنندمي
   .گيردميپايان  پزشك

را » عشق هورموني«جوانان مراحل مختلف  تي،متابوليست در سنين بلوغ، در اثر فعل و انفعاال ـ
هورموني « عشق ،»هورموني ـ رمانتيك«عشق  :رسدبعدي مي حلمراسپس نوبت . كنندكشف مي
قبلي ة مرحلآمد پيناخواه خواه كه و پخته است بليغعشق ة بعدي، مرحلة مرحل. غيرهو » ـ هيجاني

دراز ة امكان ايجاد رابط، نددچيره ش هايزهبر غر ،و عقل و تفاهم و منافع مشترك وقتي فكر. است
وريم براي يك بررسي عيني و علمي، كيفيات شور و ما مجب .بود خواهدممكن مدت با طرف مقابل 

  . برخورد كنيم آنبا عادي ة يك پديدة به منزل هيجاني عشق را كنار بگذاريم و
اكثريت قريب به  ورش بهز چون متأسفانه،(كند خانم پزشك، به پدران و مادران توصيه مي

 كه مواظب )رسدنمي ور و واجورهاي جمردساالر حسيني و امثالهاي قلم به دستو ، آخوندها اتفاق
چرا كه اين كار، جوانان را بيشتر . باشند از عشق و روابط جنسي، تابو و ممنوعات مطلق نسازند

   .منحرف خواهد كرد
ولي نمي . زندميكه از عشق، در هر شكل و حالت، حرف  ن استاين حساي دار اقلحد برنامه،

 اگر !جاندكتر! كرد يا خير؟ آه شبايد سركوب آيا .چيست» هورموني«عشق  با جوانتكليف گويد كه 
مشمول سلسله مراتب ها به اميد مهار كردن آن درون را ناخودآگاه هاي توانستيم ضربان و تپشمي

 ... اين بودهتر از ها بود كه روز و حال جهان بمدت بكنيم،
زند و مي گويد كه او بود حرف مي، پنجم شيعيان مباقر، اما ماما در رثايآخوندي . كنمكانال را عوض مي

را، به رشتة تحرير در آورد و هجري قمري  61سال  يارانش درو  داستان كربال و شهادت سيدالشهداءكه 
به جزئيات  با تمامكربال را فاجعة  بود كه هسه سال امام محمد باقر .عيان جهان به يادگار گذاشتيبراي ش
 كه همان» اوتنها بازماندة «به  حجةاالسالم، اين عزا را. دكر براي خويشان بازگو هابعد سپرد وحافظه 

 شكبي .دگويتسليت مي، شوداست انتظار ظهورش كشيده ميكه چهارده قرن  است امام غايب
كانال ديگري را  !استاز خنده روده بر شده  ،شنيدن ترهات اين آخوند بامثل من  همغايب  امام
حاال  .چادر و روسري با آقاي خاتمي استة ، از وزراي كابين»ارابتك«خانم ! تصادفيعجب . گيرممي

 عزت و زمان كه دري غرب نگارانروزنامهة بنا به گفت(بگذريم از اين كه شايد او در زير چادرش 
خانم . پوشيده باشد پاريس مارك لوكسبلوز شلوار  )كردندچپ و راست با او مصاحبه مياعتبارش، 

بود كه در  »دانشجويان انقالبي«شنيكوف به دوش، جزء كماندوهاي بق كالابتكار، دانشجوي سا
ها و كارمندان سفارت آمريكا در تهران را به گروگان گرفته بودند و به مدت ديپلمات 1979سال 

نگاري كه در ايشان به روزنامه .نگاه داشته بودندها را در گرو و چهار روز، آن چهارصد و چهل
آيا ايشان از رفتار خود در  « !دهندهايي قاطعانه ميكند جوابتي موذيانه ميهمين مورد از او سؤاال

ة امام خميني، به درستي، اشغال الن! ابداً« »كنند؟زندگي خودشان احساس پشيماني نمية اين دور
، خانم با زرنگي خاصي به دهان روزنامه»امام«قول از با اين نقل »!جاسوسي را انقالب دوم ناميدند

ها، باز مثل خطر اين وجود داشت كه آمريكايي« :دهندزنند و ادامه مير پر رو چفت و بست مينگا
  »!را با زرنگي از مسير، منحرف كنند» انقالبمان«دوران مصدق، 
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كم كردن سفارت براي آميز قهراشغال . استفريبي عوامطالي  مدالمستحق خانم، كه سركار واقعا
اجازه  شبخود طورچهخانم  دانم ايننمي! تلخة خند ولي دار استخنده واقعاً !ها بودآمريكاييروي 
كه به دست  قد مصدمحم بياورد؟ق را محمد مصددكتر نام مضحك،اين بازي  كه دردهد مي

مردي بود تا مغز استخوان  ،سرنگون شد) هاي مخفي انگليسسرويس از( 6سازمان سيا و ام آي 
 مبارك خاطر آيا. قانون بود و بسبه  سوگند او تنها .اي قانونچون و چركرات و طرفدار بيودم

المللي  با طرح دعوا در ديوان بينو از طريق قانون،  ، فقطقكه مصد مستحضر هست ابتكار خانم
كردن فنگ  دوش و »مرگ بر آمريكا« با عربده ونه  كرسي نشاندرا به  حق و حرف مردمالهه 

   :انديشمميجواهر لعل نهرو  بارپرة گفتكنم و به اين تلويزيون را خاموش مي كالشنيكوف؟
ها من هم از آن كه خود ،ولي از بورژواهامان] ...[مردم هند نوميد نشدم  هايتوده از هرگز«

اساسي زندگي،  را درچه آن هرها و زيبايي و هاارزش اناين هستم، سخت ملول و آزرده ام، چرا كه
 گويي حاضرندها اين. كندمتأثرم مي هاشان،ظرينو تنگ هاو ضعف ابتذال. انددست داده است، از

  .».بفروشندعدسي بهاي يك بشقاب  بهرا  خود روح
  

  2006دسامبر  28
  را نخواهم ديد عزيزمبم 

  

كمي  از اين بابت. كنمبه بم لغو ميرا  ممسافرت شود،اقامتم مربوط ميسازماندهي ي كه به به دالئل
پنداري كه  رسند، وبه نظر مي تردور مان،انگيز كشورهاي غمكرمان، داستان هرش انگار از. ممتأسف

سيه روزي زلزله ها و شرحشكوه دوباره گوش به. و ديگر مطرح نيستنداند حل شدهمسائل، اصوالً 
و  كابليآقاي  به همت كهشده است ـ در حالي بدلخاكي ارگ بم كه به تل  ن، ديددادنزدگان 

ـ به جز دلتنگي، حاصلي نمي توانست  نوسازي شده بود آن مرمت و درصد 80يك به نزدهمكارانش 
 ؟داندميشرط زندگي سالم  سوده خيالي راكه آ امشده نشينكوچگردي آيا من صحرا. داشته باشد

  .گذارديهاي نرم صحرا مرود و پا بر ماسهسبكبال ميسحري، نسيم  اكه بني نشيكوچ
  

يي كه براي ديدن اين شهر افسانه. گيريممبيل، راه يزد را پيش ميح با اتوساعت هشت صب
» يشت«گويا واژة يزد برآمده از  .قرارمبي رسد،ميحضرت سليمان  به زمان ابراهيم وتاريخش 

و  هاماد، در عصر باستاندر روزگاران اين شهر . را دارد وندباشد كه معني نيايش و پرستش خدا
  .بودهيتا آناگاه هخامنشيان، پرستش

. زندميچشم توي  آينه درخشان، مثلزير آفتاب ، آمد تابلوي خوش» !يزد خوش آمديد شهر به«
 با(يكي از شاهكارهاي معماري يزد  ،از كنار مسجد جامع. كندرا در شهر گم مي شراننده، راه

ها كه يكي از آن يمكناز دو خيابان عبور مي .گذريممي )هاي ايرانندبلندترين منارهاز  يي كههامناره
  .هر شهر ايران، خياباني به نام انقالب، مهر خورده است در .ب استانقال ناپذيراجتنابخيابان 
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ي خانهو باغ مشيرالملك . شويمدري متوقف مي، مقابل پخته خشتاز دور و درازي  ديوار كنار
  . رؤياييو  پذيراست دل مكاني توريستي درآمده است،ة جاذبي با هتل صورت كه به آنقديمي داخل 

همان . شوداحساس مي يزد بيشتر از كرماندر  شمردن غنيمتم د، لزوم كوير خاطر وجود به
 اش، وهمردم خسته و فرسودش، ترافيك سنگين، تهران. كه در شعر حافظ بسيار آمده است ي»آن«

پشت ة فل چراغاني شدبرج اية منظر ي،امنيت، مقامات منة هاي ناگفتغم و درد چونهمهايش، زخم
همه چيز به جز  .وجود داشته اند كه اصالًانگار  نه انگاراند و همه از يادم رفته هااين... اندينة پنجر

  .كندم رؤيايي تهي از واقعيت، جلوه ميحافظ، در نظر» آنِ«
س ميدر پاري كارم اطاقاز پنجرة كه  ،)cœur Sacré كر ساكره(پاشي شدة كليساي نورآيا منظرة 

و  شسازمب واز نضرورت تكنيكي يك رمان،  به خاطر شده بودممجبور يا يزدي كه  ديدم تخيلي بود،
 ن ناتماممهاي رماشخصيت ، مطمئنم كهدر اين لحظه كاغذ بياورمش؟ بر، »ساكره كُر« رو در روي

برگشتم  ريسبه پا وقتي كهشايد  ...منتظر من هستند باستاني يزد،در گوشه و كنار شهر  ،»ايران«
غول را )(Montmartreمارتر  مونة ي سر تپكليساشكل يي خامهنان گنبدهاي كه خبردار شوم 

   !اندهايي نامرئي بلعيده
  اين مهندس. مقابل هتل منتظر من است جديدي در ساعت سه بعدازظهر، راهنماي در 
لنگر  جاايندر  ن و فرزند،با ز است كه يپانزده سال شرق ايران است وبچة كردة انگلستان، تحصيل

كدة آتشاز  بازديد را .چرا كه در اولين سفرش به يزد، عاشق دلباختة اين شهر شده است .انداخته است
كه در سال ي شكل بر پيشاني معبد مكعب. كنيمآغاز مي يزد شهر كهنبخش  واقع در »ورهرام«

 كيشنخستين ، يعني زرتشت ينيآ ادنم بالداري كهآدم .ستا »هرروفَ«از نقشي  ،ساخته شده 1935
زرتشتي كه  موبدانلباس يي در نيمرخ مرد ايستاده. نقشي است برجسته .و آوردة زرتشت يان استايران

هاي بال. جمشيد شباهت داردهاي تختاش به چهرة منقوش شاهان هخامنشي بر سنگوارهچهره
پندار يعني  ين زرتشتيآ» ةتورهاي سه گاندس« نماد پرواز ودارند كه  رديف پرسه  ي او،رنگ گشوده و

 در هالل، به صورت دو )بدي( ينوانگره مو ) نيكي(سپنتامينو . هستندكردار نيك  و گفتار نيك و نيك
قرار حلقة كوچكتري  شو در دست راست ي استبزرگون دايرة او در پيكر. اندآمده» فروهر« سمتدو 
از  يي، كه سالها پيشبه گفتة موبد سالخورده. رود استمير فرات از ماچه كه نشان وفاداري به آن دارد
از خود گذشتگي و «كند تنها پيماني كه اصول اخالقي زرتشت طلب مي ديده بودمش،در بمبئي  اين

 ،كه انسان به حكم آن، قبل از هر كس و هر چيز ،اين وجدان ناب. است» يشوفاداري نسبت به خو
 براي من عبد،مگويي . حال من است بيانايط حاضر، دقيقاً در شر ،مسؤول است دشدر قبال خو

آتش به . يكباره فارغ كرد ديار، رسيدن بهقبل از هة چند مابار مشقت كه مرا از  ي بودچشمة آب حيات
      پشتكه در  شومخيره ميمقدسي كه هزار و پانصد سال پيش در شيراز افروخته شده است 

  .ور استشعلهچنان همبد، نفس از جداره و در امان هايي دو شيشه
زيرا زندگاني . نيكوكار باش، نه بدكار! اي پسر من ربادمارا سپندذاندرز آ ...بنام خداوند جان وخرد

  ... انسان، جاودان نيست، و هيچ چيز، از كردار نيك، الزم تر نمي باشد
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 ني وامع و هاروزها و ماههاي نام .، سپري كنمزرتشتهاي آموزشخواندن  با را هاتوانم ساعتمي
 سرعت بيشترو راهنما هم براي  .كنمرونويسي ميهمه را . كرده استشان مرا مجذوب خود اوصاف
  . كندمي مكمك

اش، كه يادگار قرن پانزدهم انبارهاي قديميو آب چه، با مساجد و بازار»مير چخماق«ة محل
. آن مرمت و بازسازي شده است ي ازگيزد قرار دارد و بخش بزر كهنهاي محلهة منطقاست، در 

 آميزيرنگهاي كاهگلي محله را خانهچون طالي ذوب شده، را مي بينم كه هم بغرو آفتاب
به اين توانند نمي  ديگر در دفتر حفظ ميراث فرهنگي،ن نامش به دليل ثبت شد ...كرده است

هاي از كوچه ييجموعهم ، اينبافتشهر قديمي  !كابليمتشكرم آقاي  .دست بزنندشهرك كهن 
بادگيرهايي كه و  هاي ماسه در كوير،تپه شبيه گنبديهاي بام هاي با، خانههادكانچه ،سنگفرش
 .ها در امان خواهد ماند، به اين ترتيب، از  گزند دستكاريهاستكردن هواي خانه خنككارشان 

و  .هابراي زنيگري دو  ها،مرد مخصوصيكي  :هستند» دركوب«درهاي سنگين چوبي داراي دو 
كوبد مرد است يا زن است، و او فهمد كه آن كه بر در ميها ميخانه، از صداي ضربات دركوب زن

شوند، براي روند و از دور ديده ميهاي باريك دختركاني كه خرامان مياندام .بايد درا باز كند يا نه
آن، » شخصيت اصلي«استاني كه د. پرورانماند كه در سر ميبخش داستاني عاشقانهمن الهام

  ... دركوب خواهد بود
ماهروياني كه با علم بر ترفند عاشق،  .برندعاشقاني كه به اميد ديدار دلبر، به دركوب زنانه پناه مي

باز كردن، و با خشم  با عشق، در را بر روي دلباخته .گشايندبر روي او مي» به اشتباه«در را 
  .ناز و راز و رمز دلبران استو اين،  .دروغين، آن را بستن

 هايي مثلبه دست قلم. را دوباره و صدباره خواند» هزار و يك شب«گويم كه بايد با خود مي
باز  كنند، مجازاتدوزخ و ش فيانه و داغ و درزتابا  ،را زدن هزناناگر دركوب  حتّي آقاي حسيني،

 يكيميا، »هورموني«و ني افالتو ومعنوي عشق . نهايت استبي ،ترفندهاي عاشق و معشوق
و ناگهان،  ...خواهد بود» نشده و رام نشدني معشق را«كتاب بعدي من  عنوان. خدايان است

. دهدهاي دوران باستان، توضيحاتي ميها و قناتمهندس راهنما، با لحني جدي، در مورد بادگير
شناس باستان ».اردست از عشق و عاشقي برد« :خواهد تلويحاً به من گوشزد كند كهگويي مي

خبرنگاري و ة ، او را از سر اجبار، به سوي حرف»!انقالب شكوهمند اسالمي«كه ) من(سابقي 
دهد كه حاال به يك نويسندگي سوق داده است، به توضيحات مهندس سابقي گوش فرا مي

شناس سابق خبرنگار شده، به توضيحات مهندس باستان. تبديل شده است» هاراهنماي توريست«
كه ديمي بودن توضيحات او را به روي آندهد، بيها شده گوش فرا ميسابق راهنماي توريست

 كه انقالب، زندگانيشان را ازآيا مردم ايران، به خاطر اين« :پرسماختيار، از خود ميبي .خود بياورد
      دلهايي ديمي بآنكه خود خواسته باشند، به انسانمسير طبيعي خود منحرف كرده است، بي

هاي دهشتناك آمد دست از انقالب و پي. بس است ديگر« :زنمو بعد، به خودم نهيب مي »اند؟نشده
. بردشان ميو صداي راهنما، ذهن مرا دوباره به سراغ مردم كوير و فكر و ذكر هميشگي » !آن بردار

هنوز سه هزار قنات، يزد  .هابه رام كردن آب و هوا با نبوغ ايراني و با كارداني سازندگان كشور هزاره
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 نقل از يك بررسي ايتاليائي، اگر جهانيان به راهنماة طبق گفت. كنندو حوالي آن را آبياري مي
 :به بادگيرهاراجع اماو . شدحل مي سالي در آيندهمشكل خشك گرفتندسيستم قنات را به كار مي

 دارهاي قديمي بادگيرخانهآن يكي از  شانس خوابيدن در ،تابستانكسي كه در گرماي  حالبه اخوش
 است،خنك چه خانه داخل  بيرون،ة رجدچهل  بيش ازبا وجود گرماي  پيدا كرده باشد تا ببيند كهرا 
اين عاشق  مهندس، همين جهتبه  .»!ايرانيان است و بس نزدهنر « :داند كه چرا فردوسي گفتب و

توانستيم ولي اگر مي! شده است ما ملّيشعار ع، چون اين مصر. البته كه او تنها نيستو . است مصرع
را بكار ببريم، مصرع دوم » خاكجو«جاي شووينيست يا خاكپرست، بنا بر ضرورت شعري، واژة هب

به وزن شعر،  .»!خاكجو تر نيابي تو كسها كه از آن «: شدچنين مي» هنر نزد ايرانيان است و بس«
  !لطفاً كاري نداشته باشيد البته

خانه يي قديمي كه حاال قهوهي آن را در گرمابهو دوباره عشق كه چهره... ادگير، قناتعشق، ب
معني هتنها هم ب! جوانند و زيبا و تنها .دو كبوتر عاشق كه در حال راز و نيازند: يابمشده است، باز مي

ديدن اين صحنة  ازمهندس كه . زندپرنده پر نمي خانه شده،قهوهدر گرمابة  .كلمهواقعي و هم مجازي 
  :گويدمي گردد وبرمي دانشجويي خود دوران انبزبه  دچار رقت قلب شده است، دلنشين،

If somebody shows up they will vanish, let’s sit far from them. 43  
 امر« خالفبر بگذاريم كه بنوانند، دلدادگان را آسوده  تامي نشينيم ي پرتة و به اين ترتيب در گوش

 آقاي حسيني،امثال  رواني بيماران مورد اعتقاد »تعاليم اسالمي «و » روف و نهي از منكربه مع
شانه خالي  هاامثال آقاي حسيني اوامرها هم از بسيجي حتّي اين روزها،. كار خويش گيرندة دنبال
. ها نيستها هم مثل تهران خبري از آندر شهرستان ؟ها كجا هستندبسيجي اينراستي . كنندمي

رسد طور به نظر مياين. اندها همه كارهلباس شخصي  جا هماين دهد كه درمهندس، توضيح مي
 صالح رژيم است ي كه هم بهاتشايع يا ؟واقعيتيا  ؟افسانه. هاست»لباس شخصي«كشور پر از  كه

  :پرسماز راهنمايم مي! داندخدا ميشهروندان؟  به صالحهم 
  : دهدي پاسخ ميبا لحني جد كنيد؟طور شناسايي ميهچرا ي هاي شهرستانلباس شخصي شما ـ
  ! ت استفروغ و عاري از هر گونه معنويها بيچشم هاي آن. شانيهاخانم از چشم  ـ

ولي يك مؤمن . فقط مؤمن است! خير است؟ اهل عرفان مهندس،آقاي . زنداز تعجب خشكم مي
يي را كه با هزار زحمت در خانه. او ايران استتنها فكر و ذكر . گراي دو آتشهملّيو يك ! واقعي

كشوري با اين همه توانست نمي. رگشتدر اوائل انقالب فروخت و به ايران ب ،انگليس خريده بود
در جنگ شركت كرده است، و با مقامات . زندگي كندمشكالت را به حال خود بگذارد و در خارج 

ولي  يد او هستند،شدمورد انتقاد  هم مات هنوزمقاگرچه اين . هاي زيادي داشته استدرگيريهم 
به خود جرأت كوچكترين جسارتي به ايران  كه هايي نايستدشود كه جلو خارجينمياين مانع از آن 

  . به همين آخوندها حتّي .و ايراني را بدهند
  ...ندارم ويي ابا هيچ من كه از انتقاد كردن ي؟باشند چ خوب اگر قابل انتقاد ـ

                                                           
.ي دور از آنها بنشينيميجا رويمب. زند غيبشان مي، فوراً اگر سر و كلة كسي پيدا شود  43  
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كند و اضافه مي !ندارد فضولي لي خارجي حقو .اين حق شماست. چه باشد ايراني هستيدشما هر  ـ
از  امادل خوشي ندارد،  »هشت سال جنگ با ايرانندتجاوزگر و مسؤول «ها كه گرچه از عراقيكه 

كابوس  شزيارتولي  ه بود،آمريكا، براي زيارت به كربال رفتة بعد از حمل. متنفر است جورج بوش
فوراً عازم جبهه او  ،پايش را به ايران بگذارد» هاين بزرگترين جنايتكار زمان«گر جورج بوش ا. شد

خواهد با آن دو چون خيلي دلم مي !چه بهتر. خريدبايد برود دنبال  ودارد  كار عجالتاً! خواهد شد
  . چند ممكن است مزاحمشان شوم، گپي بزنم هر ،دلداده

رساند، و ، پيغام را ميآبدارچي ؟مهمانشان كنم ، يك چايشود به مياز اين دو جوان بپرسيد لطفاً  ـ
هر دو . سنشان بيست و بيست و يكسال است. پيوندندبه من مي روييبا گشاده دختر و پسر

هاي دختري با چشم ،زهره. معتبر استهاي از دانشگاه دانشجوي پزشكي دانشگاه يزد هستند كه
تر از قبل نژاد، اوضاع، كمي سختاز زمان احمدي... استر بهت پرويزاز  درسشگويد كه ميآهو 

سالي است كه مردكي به نام ميرمحمدي، فقط به يك. ها زير بار برو نيستندشده است، ولي آن
   .خاطر اين كه معلول جنگ ايران و عراق است، رييس دانشكده شده است

  :دهدپسر دانشجو گفتگو را ادامه مي
من فقط به . را به جان ما انداخته» امر به معروف و نهي از منكر«بسيجي،  سواداين االغ بي ـ

   .كلي دچار دردسر شدم كالسي،هم هاي درسي با يك دخترخاطر مبادلة جزوه
  : گويدمي درنگآهوي حسود، بي

  ! ت بودحقّ كه، اينـ خوب
  . خنددجوان مي

 هم با او حرفيك كلمه  حتّيانشگاه گرفتاري درست نكنم در د ي دوستمكه برابه خاطر اين ـ
   .داريمروشني خوشبختانه پدر و مادرهاي . بينيمهمديگر را خارج از دانشگاه مي. منزنمي
  : گويدزند و با تبسم ميهايش را به هم مي، پلكدختر

ها قدرت را در به زودي زن.. .شوندهستند كه توي اين كشور دچار دردسر  مردها ،ينا ،به زودي ـ
ديگر بايد  پسرها مان بهتر باشد،درسبيشتر باشيم و هم  هم از حيث تعداد ،وقتي ما. گيرندميست د

   !بزنند جا
 .و زمان خداحافظي است هبرگشت مهندسآقاي ! هم حسود است و هم طرفدار حقوق زن دختر زيبا

ا آب و تاب آقاي مهندس، ب. شويمفروشي رد ميترمهة در راه بازگشت به هتل، از جلو يك مغاز
كه سياست را رها كرده است و تجارت را چسبيده » ريشمندان«كند كه يكي از برايم تعريف مي

هايي پر از كيسه«: ترمه كرده استة ها تومان خرج كيساش ميليوناست، براي عروسي آقازاده
را ديگر  »باال لمد«كادوي اين نوع  .».رتبه اهدا شدهاي طال يا نقره كه به مدعوين عاليسكه

كه ، »ترمه نوكيسه«هاي به دوران رسيده واي از تازه! مهندس هم نديده بودآقاي . نديده بودم
  ...كنند يي بايد ابداعروش تازهچه و چشم هم چشمي،  براي به رخ كشيدنكه  دانندديگر نمي
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  2006دسامبر  29
  نيك بانو ديدار از

  

دختر و شاهدخت ساساني،  ،»نيك بانو« يونمد خود را و كوهستان شيركوه شهرت» چك و چك«
چيك يا چكوچك، چك، چيكچك. در گريز بوددست تازيان از  يزدگرد، آخرين شاه ايرانند كه كوچك

 ه آنميالدي ب 640تا  638 سال، از آب است از دل كوه، در غاري كه نيك بانو چكيدنيادآور صداي 
آن از ديوارة كه  اشك ريختقدر كه در ماتم پدر آن ستروايت ا .جان باخته بوددر آن و  بود پناه برده

و  من است كه همدمهاست نيك بانو سال. چك باشدكه همين چشمة چك سر باز كرديي غار، چشمه
ة دامن با اتومبيل، صحراي سنگالخ ساعت است كهنيم .كشدخواه اوست ميخاطركه  جاآنقلم مرا به 

   :پرسيده بوداز من  براي چندمين بار راهنما ن،اه افتادقبل از ر. نورديمميدر  را شيركوه
هم  و شما هست،ديدني كلي برويد؟ در خود يزد هنوز » چك و چك«خواهيد به حتماً مي حاال ـ
   .زيادي نداريد وقت كه
   !قرار دارم امرمان آيندهان يكي از قهرمان جا بادر آن. بله، چك و چك را حتماً بايد ببينم ـ

  . اختيار بودمن بي اين جواب
  شما نويسنده هستيد؟ مگر 

  ! سعي مي كنم ـ
  يك داستان تاريخي است؟ به ساسانيان عالقمنديد؟  ـ
، دوست و ناشر خود، ميافتم كه از »گاردللويي «فوراً به ياد . هاستتر از اينقضيه يك كمي پيچيده ـ

رماني كه . خالصي نخواهد داشتايران چندين و چندمين روايت رمان من در باب  دنخواندن و بازخوان
يا  را، رمان مارپيچي هايتشخصي، پيامبران و اهريمنان ،نوانقالبي ،شاهان ،انشاعر، اندر آن، عارف

جنون خود  در كام را،» گي در سر داردنويسندسوداي خويشتن و اضطرابات دروني و شخصي زني كه «
يك رمان  در خواهند همه چيز راميكه  هاشرقي از فراخ دستي آه« گاردللويي به قول  .كشندمي

  . آيدببوسد، نفسش بند مي بوسه جا در يكيكتمام بشريت را آدم بخواهد  اگر كهراستي به  .»!بگويند
هاي خانه. شده است ي كندهزرتشتيان، در كمركش كوه واالمقامزيارتگاه  ،»سبزپير« ةدهكد

آيند زرتشتيان ايران و پارسيان هند در مي انبوهاشغال  آن با فرا رسيدن تابستان درخالي  وكوچك 
  .گذرانندبانو مي و نيايش نيك بزرگداشتبه  را كه پنج روز و پنج شب

او . كاشيرنگ  آبي بهي سال دارد و نگاهيي خردهمقدس، چهل و ة موبد شعل ،»گشتاسب«
 اخلد در ديوارهاي معبد، .گشايدميما وي شده به ر بنانيك بانو  قدمگاهمعبد و زيارتگاه را كه بر 

 سر آسمان هب و رودبيرون ميسقف  از شكافدرختي . اند، و كف آن از مرمر استكوه كنده شده
  : موبدة به گفت. كشدمي
با نزديك شدن ... شودسبز مي دوباره نوروز كه همه ساله در تاس بانوچوبدست نيكهمان اين  ـ

. روندود فرمان داد كه هر يك به جهتي از جهات چهارگانه بيزدگر به فرزندان خ تازيان متجاوز،
نوجوان زرتشتي، با دختر  كمي دورتر دو . بردنام مياصل و نسب دور و دراز يزدگرد را  ،گشتاسب
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ز جمله سه رنگ پرچم ما را شرح ها و ا، براي گروهي دانش آموز معني رنگاز ارمغان دستان پر
  .استناب زيست سفيد نيروي  و زيست،ة فشردنيروي ، سرخ زيستسبز نيروي : دهندمي
زن پير زرين تاج، ، در دامنه شير كوه به اتفاق»چك و چك«در . آيمسر و صدا از معبد بيرون ميبي

يي دارد ي افسانهيتشخص او .شوممشغول صرف چاي مي ام،آينده رمان شخصيت اصلي ،صد ساله
تا هستم  و خاطرات سفر من است تريندلچسباز  اين زيارت يكي. هاي من جاري استرگكه در 

مهندس راهنما، بعد از كلي از اين  .ايمگرفتهراه بازگشت را در پيش  .را به خاطر خواهم داشت آن
: پرسدمياز من كرده است فكرش را مشغول مدتي  در و آن در سخن گفتن عاقبت سؤالي را كه

  ؟ من دختر پرفسور هشترودي فيزيكدان بزرگ نيستم
   ...ولي پدر من در واقع يك. چرا ـ

كه با انيشتين مكاتباتي از ! داندد كه همه چيز را در مورد پدرم ميگويهنوز حرفم تمام نشده مي
مدعي مهندس راهنما !  44ستون و بخصوص در ناسانيكارهاي بزرگ او در دانشگاه پر از. داشت
اگر اين فيزيكدان معروف . ا كرده استخدمات ذيقيمتي به ناس ن،م پدررياضي  كه محاسبات است
  . شدپذير نميفضايي امكانة نبود پرتاب اولين سفيني ايران

مردم سرزمين خود  در كيش شخصيتگرايش به و گويي مبالغهو مجذوب  اممات و مبهوت مانده
مندان يكي از دانشجويان پدرم كه بعدها از دانش. را برايش روشن كنم واقعيتكنم سعي مي. امشده

بورس  از جمله ،هاي خود گفته بود كه همه چيزسرشناس ناسا شده بود در يكي از سخنراني
اختر «بود كه  با استعداد اواين شاگرد . ترودي استشمديون پرفسور ه ،خود راي تحصيلي آمريكا

   .خود پدرمنه  ،ناسا شدة بلندپاي »فيزيكدان
چه هست، به نظر او،  هريا هر سه؟ است؟ ي گراييا ملّي؟ پرستي استكيش شخصيت است؟ خاك

با  !بوديي هم نمي»ناسا:اگر هشترودي فيزيكدان ـ كه در واقع رياضيدان بود، نه فيزيكدان ـ نبود، 
دهد كه در اشتباه خود باقي بماند و شايد هم ترجيح مي! د استوجود توضيحات من، راهنما مرد

   !چرا كه هنر نزد ايرانيان است و بس! اني بداندرودي فيزيكدان ايرتوجود ناسا را مديون هش
  . ادبيات رويم سراغمي خوشبختانه

 هم وارث پس شما .پدر شما در ادبيات چنان درخشيد كه نام او را عمر خيام قرن بيستم نهادند ـ
. انستدپدرم هرگز خود را شاعر نمي. شوم او را متوقف كنمباز مجبور مي ...و او هستيداستعدادهاي ادبي 

اندركاران، كم به گفتة دست گفته بود،فارسي ي شعر سنت سبك كه بهي يعرفاني از اشعاربعضي هر چند 
  . نظيرند

  :كنم كهتأكيد مي و
  . امنبردهيي ي هيچ بهرهاز نبوغ پدر متأسفانه ،»حقير« ـ

ي از همكاران تحويل يك را اطالعاتهمان دوباره چند ساعتي بعد . بردار نيستدستمهندس راهنما، 
ممكن  مگر. كندبزرگ با شهرت جهاني معرفي مييي مرا هم به عنوان نويسنده ضمناً ودهد، خودش مي

                                                           
44 NASA 
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بايد هم يك چنين چنين پدري  !بله بله البته«! دننشينده باش اسم مرا ايشان است كه همكار محترم
گويم كه به او ميباسراسيمگي  »...ضمناً مثل اين كه بايد آثاري از من خوانده باشد. ه باشدتداشدختري 

هنر نزد « ويروس. كنمهاي خيالي معاف از جعل داستان ام تا بيچاره راهيچ چيزي به فارسي ننوشته
 خوب شد. به ما رسيده، در ما خوب جا خوش كرده استفردوسي  كه از زمان »ايرانيان است و بس

نكردم، وگرنه حتماً تا حاال در نما معرفي راهاين مهندس دانشجوي سابق پدرم را به  سودبخشمهندس 
فضا نورد  ايراني اين اولين زن« هايي ساخته شده بود از نوع مثالًداستان ة من،زبان چند بارة مادربزرگ

  !»مادر بزرگترين فيزيكدان دنيا«يا ! »قرن نوزدهم ناسا
  

   بود زده آخر سيمه بي كه مالقات با جوان
  

هاي توريست مسافران ايراني و .كنمپيدا نميجاي خالي ، حتّي يك يبدرستوران مجتمع توريستي م در
هاي ژاپني حتّي يك تار مويشان هم از بر خالف هموطنان ايراني، زن .اند، محل را قرق كردهژاپني
هاي روسري به سر، به »نينجا«پنداري كه اين . شان بيرون نزده استهاي چسبيده به جمجمهچارقد

، كيهانراز اين امر را حتماً همان آقاي حسيني، ميرزا بنويس . انديي تبديل شدهآتشههاي دو مسلمان
سر ميز به نشستن  مرا ش استو دو فرزند همسر كه همراهزني زيبا  !قادر است بر مال كند و بس

. برگردددو ساعت ديگر  شودو قرار ميگويد مي ي به منجاننوش راهنما. كنددعوت مي شانخود
هر دو . يي هستند از روشنفكران مرفه پايتختخانواده. آوردستوران يك صندلي اضافي ميصاحب ر
 يمهاروسري من باز بر روي شانه. شودسر صحبت از روسري شروع مي. نددانشجوي فرزندشان

دختر جوان كه زيبا و با . ندارم ش راجور كردنوجمع حال طبق معمول، ،و من همافتاده است 
  : گويممي. زندميه من لبخند ظرافت است، ب

  : گويددختر جوان مي نه؟ مگر. آزار استة ماياين روسري لعنتي خيلي  ـ
   .يماهعادت كرد ما ـ
   .هاستدر همين عادت كردن كار هم و اشكال ،كندبه همه چيز عادت مي يآدم ـ

  . دهددختر جواب نمي
ولي اين . اممن هم خودم از كاليفرنيا مي. احترام گذاشترسوم كشور  به آداب و بايد به نظر من ـ

   ...كه شهدليل نمي
، تنومندي هيكل با. ميز بغلي استيي، سر خانم كاليفرنيا. گرددبه طرف صدا برميزمان يك ،سرها
مانتوي نارنجي و يك  .هفت قلم آرايش چين و چروك ودهاني پر  و ، لبمانند جيغجيغ ريز و ييصدا

 ي كهخانم .تير نگاهش مرا هدف قرار داده است ...بر تن دارد جانبي سبزرنگ به يك شلوار ورزشي 
است  م باز نشدهدهان جواب،هنوز براي من . گرداندميبر رورسد، ست و مؤدب به نظر ميهمراه او

  : گويدو ميافتد از من جلو ميكه پسر جوان 
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به بهشت ه و برگرد بكنه قط خريدجا فاين اومدهآمريكا  ازآداب و رسوم براي كسي كه  احترام به ـ
هيچ زير بار  كهمن يكي ! يك مشت دالر به بهاي ،خاويارو  تهسپ و فرش. هكاري ندار كه ،كاليفرنيا

  ! رمنميي چيز تحميل
زنيم من و خواهرش مي. دارد كه موهاي بلندش آشكار شوداش را بر ميو در همين حال كاله پشمي

  : گويدبا ماليمت مي .استيي از ترس پديدار ن سايهولي در چشمان مادرشا. زير خنده
   .خانم را راحت بگذاريداين كنم خواهش مي ـ

است با صدايي رسا تر نشسته مادربزرگي كه كمي آن طرفمطلق، سكوت  لحظهپس از چند 
  : گويدمي
  ما نه  ه،ارها بردزناز سر  رضاشاه تونست به زور چادرنه گفته كه جايي اي در خود آقاي خامنه ـ

   !كنيم شونبه زور چادر سر تونيممي
فهم  چيزهر چه آدم  ر پدررحمت ب. الشأنعظيمرهبر  منسوب به روند در بحر حرف حسابهمه مي

از  در پايان، .دهمدر سكوت به ناهار خوردن ادامه مي كه دوباره روسري را سر كنم،بدون اين. است
   .نوشمبچاي را بيرون  تا شومخارج مي سركردن،حال روسري و در كنم و خداحافظي مي ها تشكرآن

به روزنامة لوموند كه دارم . جوان است كه از رستوران بيرون آمده است و به من ملحق شده است
  :پرسدكند و ميخوانم اشاره ميمي
   كنيد؟شما در فرانسه زندگي مي ـ

جوي يك دانشكدة آزاد است و از نزديك در دانش. كندشود و به تدريج مرا نگران ميگفتگو شروع مي
هاي دانشگاه صنعتي اميركبير، كه به مثابة دژ مقاومت دانشجويي است، جريان تظاهرات و درگيري

ها را شروع كرده و اين پاكسازي هنوز هم نژاد پاكسازي دانشگاهگويد كه احمديبه من مي. بوده است
اهللا به تظاهرات ن تشنجات، از اول پاييز كه انصار حزبطور ايدهد كه چهو توضيح مي. ادامه دارد

پي درهاي پيدانشجويان دانشگاه حمله كردند شروع شد و سپس به شدت ادامه يافت و به پاكسازي
او با . هاي اوليه بودها آرام بودند و شعار محوري، فقط و فقط حول آزاديپيماييكه راهبا اين. منجر شد
  : گويدتأسف مي

از هفتاد دانشجو  بيشو  اند،هپيش از وقت شد» بازنشستگي«يش از صد نفر از استادان، وادار به ب ـ
  . هنوز در زندان استكيوان انصاري  ، واندهدستگير شد هم اخراج، و دو نفر ،به جرم آشوب

عراق اجساد شهيدان جنگ ايران و  آوردناز مانع اهللا و دانشجوياني كه چندي بعد، ميان انصار حزب
شدن بسياري از زخمي منجر به  آمد كهيي پيشها، در چند دانشگاه درگيريشدندمي هادانشگاه داخلبه 

چهار روز قبل از انتخابات يعني دسامبر،  11در . ها شديداً مجروح شدنداز آنبعضي . شددانشجويان 
و » مرگ بر ديكتاتور«فريادهاي نژاد از دانشگاه اميركبير، دانشجويان با شهرداري، هنگام بازديد احمدي

 شناسايي شده،يك از دانشجويان از آن زمان هيچ. سوزاندندهاي او را عكس» رئيس جمهور فاشيست«
  :گويمبه او مي. به دانشگاه راه داده نشدند گويند،مي» ستاره سه«هاي ها دانشجوآن بهكه 
  :گويدمي. امفتهاز طريق مطبوعات در جريان اين اخبار قرار گر كم و بيش، ـ
  . بودم مطمئن ـ
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  : كندو بدون مقدمه اضافه مي
   نيست؟طور اين .سياسي هستيدكه خيلي مثل اين شما ـ

توجهي به گويي و بيرك  خيالم،جسارت من، رفتار بيچيست؟ به نظر او  منظورش. كندم ميغافلگيرسؤال، 
دژ اپوزيسيون ايرانيان برون در حكم  فرانسه مگر از همه مهمتر. ، همه، دالّ بر ادعاي اوستيمافتادن روسر

  : گويم؟ مينيستمرز 
  . اگر صرف مقيم فرانسه بودن كار سياسي كردن است در اين صورت بله، من اهل سياستم ـ
   شناسيد؟مي سازمان مجاهدين خلق را ـ
  ! شگفتي تازه باز
هاي در چشمرا نگراني  آن اگر .دكننفرانسه زندگي مي در كههايي ايرانية مثل هم .كم و بيش ـ

ولي . جناب سينماستطرح و تنظيم ، »اتفاقي«كردم كه اين برخورد مي فكرمادرش نخوانده بودم 
گويي از هفت دولت آزاد  زند كهدجوش حرف ميوو خقدر صريح صادق است و آن كامالً جوان، !نه

كه  پرسدناگهان ميو  .است يدهشنهاي مريم رجوي را فرصتي يكي از نطق دركه گويد مي .است
  . كنممن راجع به او چه فكر مي

  ! شناسمنمي داو را زيا !هيچ ـ
گرايش  »اپوزيسيون راديكال«تعداد كساني كه به . سؤال كنم يك از او كه حاال نوبت من است

  دارند زياد است؟ 
   .ن را تأمين كنندزندگيشاتا بتوانند  ندمدركپي فقط . ها ديگر دنبال سياست نيستندجوان ـ

؟ كنديم او را تهديدداند چه خطراتي مي. تواند گوسفندوار زندگي كندديگر نمي .شوددارد خفه ميولي او 
 آيا پدر و مادرش خبر دارند؟. گير نيفتاده استوقت چون هيچ. شايد هم نداندالبته، . كند بداندبله، فكر مي

به هر صورت اگر . اندازدباال مي ها راشانه. باشد لواپس اودبايد خيلي رسد و مادرش نگران به نظر مي
و اما راجع به . استمواد مخدر  وردگي افس بنشيند آخر وعاقبتش طورهمينو  دست روي دست بگذارد

 مثل اند،هديگر مرد. كاري ندارندمبارزه  باو  اندباال بردهپرچم تسليم  متأسفانهها گويد آنپدر و مادرش مي
. آيداز رستوران بيرون مي بينم كهرا مي مادرش... هاآن. اندهمرد همگيكه  هاشانسن و سالز هماي خيل

روي دستي خود را  شماره تلفن عجلهبا . و ضمناً مواظب خودش باشد ملحق شودبه مادرش  بهتر است
  . نويسدمجلة لوموند مي

    . حرف بزنمبا شما بازم  اقممشت. يه زنگي به من بزنينخواهش مي كنم تهران كه رسيديد  ـ
   تون چيه؟اسم... ونم ن بيايين دانشكدهيتون مي
  ... كه برسمدانم نمي ولي . (Péters)فريبا په ترز ـ
   .شهباورم نمي !شما نه ديگه! ترسينمي كه نگين ـ

    كنم و قول مي اكتفابه لبخندي . ستبه خاطر او مترس توانستم به او بگويم كهاي كاش مي
، شماره برومراهنماي خود  سراغ قبل از آن كه دوباره. دهم اگر رسيدم حتماً به او زنگ بزنممي

  .مكنتلفن را پاره مي
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   نياي سالخورده ،نباتي خانوم
  

در ورودي اين . رسيممي» چم«غروب به هاي نزديكي. كنيممي دنبال مهندساتفاق ه سفر را ب
   .درج شده است 1300 ، تاريخروي لوحة مدرسه. تان قرار داردترين مدرسة اسدهكدة زرتشتي، قديمي

كه در شهرهاي بزرگ ايران زمانيد، شبه لطف وجوهي كه از سوي پارسيان هند از بمبئي فرستاده مي
روي روبه ة كوچكيآتشكد. ، در يزد و حوالي يزد مدارس مختلط وجود داشتنبوددخترانه رسة مد

كسي  فكربه  سابقاً .استدر حال قفل كردن در آتشكده  ييخوردهلن سانگهبا ..مدرسه قرار دارد
يي چاره ،حرمتي واقع شده استو بي دستبردمورد  محل،لي از زماني كه بكند، وكاري  رسيد چنيننمي

نيايش و وسائل  ابزار روزي برسد كه كساني كرد كهچه كسي فكرش را مي. به جز اين نيست
  :گويدن به من ميآشپزخانه را بدزدند؟ نگهبا

  . هاستفقر و از دست رفتن ارزش ،دشمن كشور ما ترينخطرناك! خانم ـ
نام خانوادگي اين بانوي . پذيرداش ميما را در باغچة اندروني خانه ،دهكدهسالخوردة نباتي خانم نياي 

يك زير . ندكناسم او را با مسما مي ،شپيراهن گلدارهمه چيز در او، از جمله . خوشرو، آزادبخش است
، نباتي خانم آزادبخش چاي گذرداز البالي آن ميآخرين پرتو آفتاب  كهدرخت انجير پر شاخ و برگ 

ها بيش از پيش روستا را به جوان. زنددهد و از حال و روز جماعت زرتشتي حرف ميبه ما مييي جانانه
نفرشان در يزد و اطراف يزد زندگي از سي هزار زرتشتي ايران، پانزده هزار . گويندمقصد شهر ترك مي

آمده  پيش او برحسب تصادفكه  ،بهمن، پسرش. اندنشين خلوت شدهولي روستاهاي زرتشتي. كنندمي
  . شودكاري است كه باعث رو آوردن به شهرها مياين، بي، جامثل همه. پيونددبه ما مي است،
مشكالتي كه . كنندل انقالب زندگي ميها خيلي بهتر از اوائگويد كه در حال حاضر، زرتشتي مي
و . زرتشتية به جامعها تعلق آن به خاطراست نه كلي با آن دست به گريبانند مربوط به موارد  فعالً

  . گويدخود از مراسم زيارت نيك بانو برايم مي آهنگدارسپس نباتي خانم با صداي 
را كه  ي سالمندنيا. بايد برگرديمولي دير شده و پاي صحبتش بنشينم، ها ساعت آرزو داشتم كه
واقعيت، اين است كه اهالي . بوسمدهد از صميم قلب ميآشتي مي ،يعني ايران ،مرا با تماميت خودم

همان مدارايي كه به . ايرانيان در قبال همة اديان داشتندي دارند كه مداراي كهنآن از ي يزد نشان
هاي بزرگ و پر گسترده داشته باشند و امپراتوري چنانآنامكان داد سرزميني  پارسي كشورگشايان

 ضامن تداوم فرهنگي. ايرانيان، تحت تأثير اين گذشتة خود هستند. گذاري كنندبنيانرا  پارسثبات 
 درپي خشونتپي ضرباتعليرغم  ،هااز همين روست كه طي قرن. ستاو، حافظة تاريخي هر ملتي

  .كننداند و نميهرگز خود را مردماني مغلوب احساس نكرده ايرانيان ،استبداد شرق و امپرياليسم غرب
ة ساساني كه گستر پادشاه ،بر فرزندان شاپور بزرگ توانستند طور شد كه اعراب صحاري حجازچه

ين، امپراتور  ريالبعد از ميالد، بر و 620سال  در و رفتمي اورال تا سرحد چينمرز او از  سرزمين
بدوي  كه از عشاير ،اسالم راة خاستچرا يزدگرد نتوانست لشكر نو ؟ندنغلبه ك ،بود شدهروم پيروز 

  دفع كند؟  ،بود هعرب تشكيل شد
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پرست در صلح و آرامش و در مانوي و بت وبودايي  ومسيحي  وزرتشتي  ،در زمان پادشاهي شاپور
اقوام سرزمين ، ولي اندكي پس از شاپور، موبدان زرتشتي. بردنداحترام به اعتقادات يكديگر به سر مي

موبدي بنام كارتر ـ كه ! كردندرا به گرويدن به آئين زرتشت واداشتند و آن را دين دولتي اعالم  پارس
گذار چنين بدعت او پايه. پسر شاپور، بود ،بهمن بانِتشو آ ـ موبد ن استبخش روانجات آنمعني 

  :خوانيمشيد چنين ميبر سنگ قبر كارتر واقع در نقش رستم در نزديكي تخت جم. شومي شد
  كار آغاز و من، كارتر، از

  به خاطر امشاسبندان و پادشاهان
  دروح خو به خاطر آرامشو 

  بردم فراوان رنج
  هاي اهريمنيانديشه
  هاي سرزمين شاهنشاهي تارومار شدندو ديو

  يهوديان، بودائيان، برهمنان، نصرانيان
  را ]مانويان[زنديقان مسيحيان و 

  .درآوردماز پاي  سرزمينكجاي اين  هر رد
 به ،»بد زرتشتيان« و» خوب زرتشتيان« كشمكش ميان و تار و مار كردن پيروان اديان ديگر

ميالدي، ايرانيان در برابر هجوم  638 در سالبه همين جهت بود كه . دامن زدنارضايتي مردم 
پيامبر آنان  مگر. ن رفتنديي مناطق با آغوش باز به پيشواز آنادر پاره حتّيو  تاب نياوردنداعراب 

براي شنيدن صداي مخلوق خود، به واسطه،  او برابرند و ،اهللادر پيشگاه بندگانة كه هم گفتمين
مطابق ميل مؤمنين،  تا يي باشدبنا نبود كه قرآن سرچشمه مگر؟ ي نداردروحاني، نياز قشريعني 
  . اعتقاد نداشتندبه چنين تعبيري  شوند؟ بديهي است كه اعراب فاتح سيراباز آن  انه،و آزادخود 

مقاومت . هنوز تسليم نشده بود پارس،ولي  منقرض شد،پادشاهي ساساني  642در سال 
اسالم يك  كه، بروز كردع تشي به صورتعاقبت  ،اعراب مغبونمغلوب و متمدن ولي  پارسيان

سر و كار روحانيوني با  هاپس از قرن و اينك باز .شده استايراني  انقالبي و كم و بيش اعتراضي و
 در صدد و بازند ا شدهسلسله مراتب و ميراث موبدان زرتشتي  ، صاحببرخالف روحانيون تسننداريم كه 

 خداي ناكرده» نبي«اين اگر جورج بوش  بنابر. ندرسمي و دولتي بر فرزندان ايران نتحميل يك دي
كه  با وجودي، بشتابدايران » نجات« به هاي كشتار جمعيو سالح ارتشنيروي  به زور بخواهد روزي،

كنند، اگر گرايي خود يد طواليي دارند و از هيچ تظاهري ابا نميكشيدن ملّي هموطنان ما در به رخ
   .گرايي ايرانيملّي ا به اوج خود برسند، هنارضايتي

  
  ژرفاي نگاهدر  هالوكاست

  

زندگي بسياري از  بزنم كه محل اصفهان سري هم به كه درجا،اندازد ، مرا به هوس ميسفر يزد
 جهان» تجديدنظرطلبان«مشهورترين  ،نژادپر آشوب كه احمدي زمانين ادر . استهموطنان كليمي 
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كاراتا يي نتوره« افراطي و دگمهاي ضد صهيونيست متعلق به جماعت اخامخاز جمله 
كليمي ق مصاحبه بامشتا ،كرده استدور هم جمع در پايتخت،  را »] Netoreï Karataشهربانان[

فكر  ييبه هموطنان يهودي. دانند، خود را ايراني ميبودنها پيش از يهودي آن .هاي اصفهان هستم
ها ايران را به مقصد اسرائيل ترك گفته آن. ها پيش از اين در آمريكا ديده بودمشانكه سالكنم مي

، آنجلس شده بودندكنند، و راهي لسسال تل آويو را تحمل يك بودند، ولي نتوانسته بودند بيش از 
بيائيم «تا مرا دعوت به شام كرده بودند . برگردندبه ايران  شودآرزو داشتند كه اگر اوضاع، مساعد  ولي

يافتن ردي از ديانا، همبازي بسيار من به اميد  .»را در جام مي غرق كنيم هاحسرت گذشته و همگي،
 يي شبيههاچشمم من، سبز چشزيباي دوست ديانا  .مها شده بودعزيز دوران كودكيم مزاحم آن

  : بردمي مكودكي اعماقاين خاطره مرا به  .ترساندمرا مي داشت، كهمادرش هاي چشم
گويم كمي دودلي ميبعد از  »؟چي شده«. بگيرمآرام  تاكنم، و پدرم مرا بغل كرده است گريه مي
 به خاطر. هكنمي مگانيجوري يه هميشه. وس ندارهمنو د. مترسميهاي مامان دوستم ديانا كه از چشم
از گويي خطايي  .شودمي يدام شدگريه. كردهخالكوبي  مچشيي كه روي شماره همون س،اين چيزه

 دستشبه  زد منهايش را باال آستين مامانشكه اگر  گفته بودبه من  هم ديانا .لرزممي. من سر زده
تراژدي تاريخي يك  داستان. نيستمطرح  گويد قدغن بودنميپدرم . قدغنهگفته بود . نگاه نكنم

  . استبردگان آشويتس  ديانا از جان به در دهد كه مادرو توضيح مي .است
آن را يكي از  كه پدرم هالوكاستبا داستان هولناك در نه سالگي بود كه من  ترتيببه اين 

از سر من بيرون ها يي كه سالتراژدي. ه بودمآشنا شد دانستمي هاي تاريخ معاصربزرگترين تراژدي
كتاب ، به فرانسه مدرست قبل از رفتنيعني  بعد از آن كه پدرم در دوازده سالگي من،. رفتنمي

اين كشتار رة در با ديگرها كتاب ده ،به من هديه كردرا Anne Frank هاي آن فرانكيادداشت«
روي پرده ها راجع به هيتلر و راجع به نازي خواندم و به تماشاي هر فيلمي كه راجع به رايش سوم،

نگاهي كه . پي ببرممادر بهترين دوستم آساي نگاه ورطهكه شايد به راز آن  اميداين  ، بهرفتم آمدمي
يهود و  مهاجرتباز در همان نه سالگي بود كه پدرم از . دادمي مترسيدم ولي رنجديگر از آن نمي

گذار قبل از ميالد، بنيان 539از فتح بابل در  پس .گفته بودم برايها بدست كورش بزرگ رهايي آن
و خود جمع آورد ، ديارآن ي دودمان هخامنشي، مردم آن شهر بزرگ را در برابر معبد مردوخ، خدا

[...]  ديدندمردم بابل برخالف ارادة خدايان رنج «پيش از همه به نيايش پرداخت و اعالم داشت كه 
و » .از اين پس هر خدايي را كه باور داريد نيايش خواهيد كرد[...] بخشم ن ميمن به بردگي آنان پايا

آزاد ي بودند زندان بود و صد هزار يهودي، كه شصت سالشد به اين ترتيب، آزادي دين و آئين برقرار 
خطابه ). 1/1ـ  2عذرا (رود در تورات، در دو جا از رهايي يهود به دست كورش سخن مي. شدند

در بابل، عراق كنوني، يافت شد، و در  1887يي، در سال مردمان آزاد شده، بر سنگ نوشتهكورش به 
آوارگي فلسطينيان، استقرار دولت اسرائيل، . حال حاضر در صحن سازمان ملل متحد قرار دارد

هاي پاره كردن خاور نزديك و ميانه، بخشهاي فعلي و آتي، نقش استعمارگران در پارهدرگيري
و  Holocauste ستالوكافرانسوي ه هايكلمهپدرم . آموختم آن روز از پدرمود كه در درس ديگري ب

Tolerance  بشر، اگر«: كه و به گذشت و مدارا اشاره كرد ياد داد،را در همان نه سالگي من به من 
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 در ايران .بستست از جامعة بشري رخت برميالوكاكرد آوارگي و هگذشت و مدارا را خداي خود مي
، »روا داري«و  نيز اخيراً » بردباري و سعة صدر در پذيرش يكديگر«ي فرانسوي تولرانس را كلمه

  !ولي بين ترجمه و عمل دنياها فاصله است .اندترجمه كرده
به ست الوكاه چونيي همپديدهكه  شودميطور چهفهمم كه و نمي دانمهم نميمن هنوز 

را نفي ـ يا  انسانها ميليون زجرو  وحشت تواننديي ميور عدهطچهتر از آن، بدو يا  ،آيدوجود مي
چنان كه ولي هم. برندشك، خود از جنوني ديگر رنج مي، بيكنندگان هالوكاستنفي. كنند توجيه ـ

و چرا چنين و چنان  گويدداند چه ميمي خوبنژاد نه تنها ديوانه نيست بلكه ام احمديبارها گفته
كند، خوشحال هم پر طمطراقش ايجاد مي افاضات كههايي از واكنشانفعالي،  هيچيب و گويد،مي

نگاه  تاب تحملبيافتد  اندامشكه لرزه بر آن ، بدوننژاداحمديآيا مي پرسم كه  دماز خو. هست
ي بيمار او از نظر انسان بله، .بيماري اوستنشان  ،، ايندارديا  اگر داشت مادر دوست مرا داشت؟

 اين .است و در ديگران دو تعميق آن در خو» مدارا«ة واژيادگيري  بيماري او،ن است، و درما
  .به انجامش مشغولندهاست سال كساني كهاي رب حتّي. سخت ياربس ي استتمرين دگيري،يا
  

  دسامبر 30
  ؟آخر و عاقبت همة ديكتاتورها همين است

  ... معلوم نيستهيچ  
  

چون . گويممي» به اميد ديدار« با شوق و شعف،به راهنما، يزد، و  شهر به. گردمربايد به تهران ب
   نزديك . جمعندتلويزيون ة مردم در مقابل پرد، فرودگاه سالن در .بر خواهم گشتدانم كه مي
به زبان  تلويزيون را،ة پردماجراي روي دم اسبي،  سرمردي با موي . بينمروم و چيزي نميمي

. كندمي تعريف ،ه بودمكه روز قبل ديد» صولتنينجا «هاي نيزن ژاپبراي  ، با آب و تاب،ژاپني
گويدهيجان ميباشود و اين بار به زبان فارسي و ه من ميمتوج :  

  ! م شد، دارش زدندوتم ـ
  چه كسي را؟  ـ
   :كندبعد اضافه ميو كند مكث مييي لحظه .را صدام حسين ـ
  . ا بايد عبرت بگيرندهبعضي. ها همين است ديگرديكتاتور آخر و عاقبت ـ

نصب  ديوارهاروي  داران حاكم،هاي بزرگي است كه از عمامهعكس متوجه نگاهش آيدبه نظرم مي
ات، و مجاز تكبر، فارغ از ترس و با جهل هم او كهجورج والتر بوش است  در بحرفكر من . شده اند

دارم كه چگونه  به يادي را عراقهاي زن انهراسهاي هنوز چشم. كندمي اقدام به نام خداي خودش
با مهرهاي  هازن دستروي و  ها، بر پس گردن مرد»شر ضد و عامل خيرة نمايند«هاي اين سرباز
ستاد فرماندهي ة بنا به گفت... آور خاطرات شوم هالوكاستياد... زدندمي شماره قابل شستشوغير

ا هتروريست يي است كهدر شهرهاها يعراق شدن جاهركوبي به خاطر كنترل جابهاشغالگران، اين م
 .اند سر و صدايي بلند نيستجمع شده هادر مقابل تلويزيون هايي كهآدماز . دارند ها پايگاهدر آن
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- حرف مي» ننگينو از يك رفتار [...] از يك رسوايي [...] وري تفيلم آما«صدا و سيما از يك  گوينده
  .م شده استپرواز به مقصد تهران، اعال. شنومخوب نمي. زند

 در سفر آمدنكه رزانه جوار، دختر دانشجويي است همسن فدر صندلي هم .بندمكمربندم را مي
با شلوار جين و پولور و مانتو و روسري  فرزانه،. ها فقط همين استآن تشابه هوجولي . با من بود

 ليال،. باليدمي خود به روشنفكر بودن كهبود  يروشنفكر يدانشجو او. آرايشبدون معمولي بود و 
درشت و هاي چشم جز صورت وبه  كه استي سنگين و در چادر سياه پيچيده ،همجوار اين سفر من

هاي آخرين مدل پوتينبه استثناي . هايش چيز ديگري از او پيدا نيستسياه و آرايش شده و دست
  .خواندبسته دعا مي شنوم كه زير لب و چشممي. اشيفلز ةپوز
  :گويمميكند با خنده ز ميبا را شچشم تا
  . آيدجور در نميبا باالتنه حيف كه ولي ! هاي خوشگليعجب پوتين ـ

  : گويدو ميشود ميخيره به من سياه هاي با چشم
 پوشمد هم و لباس هم خوش، مناتفاقاً است؟  سليقهحتماً بي سر كردچادر ي چرا؟ مگر هر كس ـ

  ! هستم
ها كافي است پوتينكه چندان چيزي معلوم نيست، ولي اينبا  .نكردممن كه خالف اين، عرض  ـ

   .تا باورتان كنم
ة ولي اين بار نه به خاطر روسري از سر افتاد. شودترتيب سر صحبت ما با همديگر باز ميو به اين 

  . ژزابل چادرپيچاين فلزي و سر نوك تيز وهاي سياه پوتين خاطربلكه به  ،من
به يزد  ،گذراندرا ميخدمت سربازي هر هفته براي ديدن شوهرش كه  تقريباً! مهندس است ليال
سر  د بايدنتحريك نشوضعيف مردان  كه، براي اينزن چون. ش خواسته چادري باشدخود. رودمي

 وسوسه. تر استش هم راحتخود خيال بودوقتي تن و بدنش مستور  ضمناً. به زير و نجيب باشد
  : كنماعتراض مي من جاينادر ! هم نيستدردسر كه نباشد، 

، كه زن ؟ چراهم خجالت بكشيمبايد از خلقت خدا  مگر خلق كرده؟ي را اين شكل ما خدا چرا پس ـ
چشم ما ضعيف باشد؟ چرا هاي بايد مسؤول ضعف مردبه دست خداي خوش ذوقي خلق شده، 

ورند؟ آيا زن بيا رخود را به شكل خفاش د نشوندمجبور  هاتا زننكنيم  هيزي را كورهاي چنان مرد
در خلقت زيباترين  هنرهمه اين شود كهنمي آفرينخداي زيبايي  غضبباعث  استتار خودشبا 

شود كه بزند دخل قلدر پيدا نمي فهيم ولي يك آدم خدارضاي  چرا محض ؟به خرج داده مخلوقش
 زمين در بياورد و ند،نداريي رفتار شايستهخدا ة آفريد ترينارزندهدر برابر كه  عوضي را ردچي م هر

   .زند زير خندهميقاه قاه  پاك كند؟ها را از لوث وجود آن جور مرد
  !كور كرده نميش ديگه كه چشم مردها روآخه  ـ
نيستن و از همه  شونكه مواظب رفتار خود ي رو ميگمضعيف عوضي ومردهاي من آن ! نميشهچرا  ـ

آقاي حسيني براي خودم حاضرم مجاناً پيشنهادم رو بفرمائين، من . بدتر در كار خدا هم دخالت ميكنن
هاي آبپاش در صورت لزوم به ضرب. از وجود چنين مردانيپاكسازي كرة ارض براي  .بفرستم
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گفتگوي بسيار  .راهنمايي بگيرن همركوزي ااز آقاي س توننايشون مي حتّي. 45فشارقوي كارشر
  !يعني همين هاتمدنة سازند
نفر دومي اگر  گويدمي. چه كساني هستندركوزي احسيني و آقاي سآقاي  دهم كهميتوضيح  برايش

او  ،باشد )زيباوار اسم ساركوزي از زبان آن تلفظ روسي شيرين است(زي تساركو همان آقاي نيكوالي
توقع داشتم اين فانتوماس . خواهد شدجمهوري فرانسه رئيس به زوديهماني است كه  .شناسدشمي
به . خير اما .بها دهدها بيشتر از اين ،حجابة دوآتشطرفدار  اين آقاي حسيني،به ي، چادري دلربا
آن ة كردلتحصي و دختر يكي از امراي ارتش زمان شاه ليال،جاي شگفتي نيست اگر  پس! وجههيچ
چون جناب آقاي ، همهاي بعضيبرعكس، طرفدار. باشدركوزي ااولين زن ايراني طرفدار س ،دوره

 متجددند،يلي خ كه پدر و مادرشگويد ليال مي .استتعجب ة مايويال وگولن رخانم س از حقوق بشر،
 به خاطر نفوذي كه اما .دوست داشت برود سر كار شخود. تشويق كردندتحصيل ة او را به ادام

در آن  كه زن و مرد كار كندجايي  او نيست كهحاضر شوهرش روي پسرخودش دارد، شوهرش پدر
 ي»النفسضعيف«مرد آن  پس، .كه زنانه و مردانه بردار نيستمهندسي هاي رشته ولي. باشند مختلط

مربوطه است؟ با كمرويي  پدر شوهر همان ،كندمي شود و چادر به او تحميل مي شكه مانع كار كردن
  پرسم موسيقي دوست دارد؟ ميو . چيزي نرود زير بار هرگويم به او مي. كندتصديق مي

  :گويدمي
  . يليبله، خ ـ

  . چسبانممي شو از روي چادر بگوش مآوربيرون مي ماز گوشرا  »آيپد« گوشي
  شناسيد؟ مي كه برزيل را. اين سامباي برزيلي است ـ
  . نه ـ
. رقصندمي هاكشور هم، مرد و زن در خياباناين ترين نقاط در دور افتاده. امجا برگشتهتازه از آن من ـ

ها بچه به بغل، خيابانآيد كه مردها در خيلي پيش مي. ، با شورت، با مايودر كشتي، در پالژ، با دامن
در واقع، با رقص و ، و هستنديي هاي فقير و سادهها آدماين. نشينندبه تماشاي رقص همسرانشان مي

 .نيست كاردر  عفتي همخالف  چيزهيچ . كنندمي برازاخودشان را . دهندآواز به زندگي خود شور مي
   .بفرستيدبه برزيل  يك سفر را تانپدر شوهرشد مي كاش
هر  .كندخانواده دعوت مي باشام  بهمرا  .شوندگرد مي اش كه درخششي خاص دارند،ي ميشهاچشم

امكاني پيش يا  عوض كند،مؤدبانه موضوع صحبت را  خواهدميدانم نمي. داشتم ش راشبي كه وقت
؟ وقت تعمق در باب سازدبرزيل روانة  همراه من و او را اشدراحت بپدر شوهر  بياورد كه مدتي از شرّ

  .مي نشيندبه زمين هواپيما  .كنيمهاي خود را رد و بدل ميشماره تلفن. ندارم را اين سؤال
  

                                                           
 ندانزفرعنوان تحقيرآميزي براي (ها »يراكا«كوزي در مورد پاكسازي اربرانگيز س به جملة جنجال است اشاره  45

 Kärcher.    قوي ش فشاربپاآهاي  شلنگ، به ضرب )در فرانسه مهاجر شمال آفريقا اعراب
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  شكسته هايهتهران شهر كاسه كوز
  

 و سالم چه با هركه الله ـ هاي هتلادبو آلودگي هوا و بي سنگين و ترافيك است تهرانباز 
سخت است دوباره  قدر همچ. زنندكه در البي چرت مييي هاو لباس شخصي قهرند ـ عليك است

موزه بروم دنبال  گيرم بعدازظهرزنم و تصميم ميميي به دخترعمويم ناهيد تلفن. ها را ديدناين
  .، آرزوي كش دادن سفرم را دارمبه نوعي. گردي
  :گويمتاكسي مية به رانند

  ان ايران باستة موزـ 
   ديگه؟ اونجا كجاس ـ

  . انگار سر شوخي دارد
شكسته ة كاسه كوز! وقت زيادي دارين انگاري شما همني كه نزديكياي بازاره؟ وهم. آها، فهميدم ـ

. شكسته ة ون كاسه كوزغالدآش شده اين شهر. خودت بنداز بر و دور نيگايه  بفرما ؟ي ببينيخوامي
 دوران يادتا  ببين رو كاخ نياوران وبر خانوم جون، موزه، به جاي. انبسته كستهيش آدماشم حتّي

   .كنهسرازير رو  تاشكگذشته خوش 
  شاه رو دوست داشتين؟  مگه شما ـ
  ! هكناين فرق مي! بيزارممن از آخوند  !نه ـ

   .شوفر تاكسي است او چونطبيعي است  .ديگر يك فيلسوف اين هم
  شما اهل كجائين؟  ـ
  . اهل كرمان ـ
  . خوش به حالت .يورا نيستاين مال ؟ شمارو گرفتيما ! خانم ـ
  شما خودتون اهل كجائين؟ ـ
مخصوصاً اگه سه برابر اين پول رو بابت يه بطر . جاچهزار تومن اهل هي 30تا  15درآمد روزي  با ـ

  . يسرنمي هم جابه هيچ هديگبا اين وضع  .يي دو بطراونم هفته. يويسكي بد
 تارود ، باال ميفوري يك قلپ شودمي حالش گرفتهوقتي . اش استزير صندلي اشبطري

از مقابل پارك دانشجو مي. دشوب خيال همه چيزو بيآدم، مست كه  بهترهمان . حالش جا بيايد
  :گويدمي. ميگذر
مملكت  حيثاز اين الحمداهللا كه . اسنور ترم پارك معتاداويه كم . گراهاساين پارك همجنس ـ

ناب  تمحصوال اينا هم از .چند تاس تعدادشونم فكرش رو هم نميتونه بكنه كه آد. خودكفاس
  !يهآخوند

ادامه راه تهران ـ فرودگاه  هماندر ش را توانست كارمي كاش. دلخور استدر تهران رانندگي از 
و » جواز فرودگاه«هزار تومان بابت  30هر چند كه . نشودريخت بيتا اين حد اوضاعش بدهد كه 

عالوه بر آن، يك مقدار هم به و پاركينگ فرودگاه، حق سه ماه  بابتتومان  هزار 25ز بيش ا
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پرداخت پاركينگ ة جريمشد هم مجبور ميهر روز خدا  داده بود، و حساب حق وشركت تاكسي 
  ! نيست كردن وقت جاي پاركچون هيچ كند،
هم نيس به داد آدم كسي . يدبپول  ،»نداشته«جاي پارك  بايد بابت .همينه ديگه مملكت بلبشو ـ

ة براش يه نام! دائر كرده عرضحال صندوق به اصطالح ]نژاداحمدي[وجبي  نيمة مرتيك. برسه
سنديكاي ناشناس شوفر تاكسياي «: مكرد امضا پائينش همفحش فرستادم و تاپا سرآلود ويسكي 
  . »!كنه به روتونتف ميتهرون 
  : گويدمي شرح ساير مصائب خودپس از 

! نمونده مبطري تو ههم ديگچيزي  .حالگيريهة ماي ون وجا راه بند همه. شه رفتنميطرفاي بازار  ـ
  !هسايران باستان كاسه كوزه شكسته ة موزة انداز به كه جا همرين؟ اونآبگينه چرا نمية موز
نخست السلطنه قوامقديمي ة خانپيش به سوي پس  ،خيلي خوب !؟ نهديگري هم دارمة چار آيا 

نادري  به كافه ماندهمحل موزه، چند خيابان  .دكرموزه تبديل  به شهبانو را آن وزير اسبق، كه
 راخيابان نادري  اه، سريعاً رزدهشتابان و تب بازديدي بعد از . منهاي اصلي كودكية و محل. است

و آژان با ترافيكي سنگين،. ي داردپاساژهاي پر رهگذر پرجمعيتي است وخيابان  گيرم كهپيش مي
وارد هتل  .ندارندهاي راهنمايي ها و عابرين و چراغاتومبيل كاري به كار كهي آلودهاي خواب
خارج  استاندارد تلفني عهد بوق، گرم صحبت با دستگاه سرايدار، در مقابل ننگهبا. شومنادري مي

به . اندازممي هاي درهم و برهمها و سيمبه سانترال تلفني او و فيش رمتحينگاهي . استكشور
سرايدار فرياد . كندتعريف ميبرايم عصر جديد را » كبوتران قاصد«ة قص دارد پدرم كه آيدنظرم مي

  . گذاردگوشي را ميگي حوصلبي، و با »شنومصداتون رو نمي« :كشدمي
  اتاق خالي داريد؟  ـ
  . هتل تكميل است. نخير ـ
  شود در رستوران غذايي خورد؟ مي ـ
فروشند و ميجا يكاين ها را ة اهللا به زودي همانشاء. بسته است، ولي كافه باز استرستوران  ـ

  . كنندخيال همه را راحت مي
چه در از آن. شده است همتروك» رستوران من« قشنگباغ  .بگريم ابابيخواهد بنشينم و دلم مي

! مصيبتيواي چه . شوممي كافه وارد گريزم وجا مياز آن. رسد مي متر به نظرخاطر داشتم كوچك
هاي مغزپسته هاي پر از شكالتصيقل خورده، ويترينصاف و پيشخوان چوبي  !ناپديد شده چيز همه

از . هاي سفيدپوشهاي پر تأللو، و پيشخدمترنگ الك براق، چلچراغبه و مغزبادامي، ميزهاي چوبي 
هم آن. نمانده استچيزي باقي  ، هيچاشپرآوازه دوران كودكي من به جز نامدوست داشتني كافة 
تق كه دور ميزهاي ي و دانشجويان) ريش بزي و موبلند(روشنفكران و هنرمندان : هايشمشتريبخاطر
كوچك  يادگاري. اندازمبه سوي سقف بلند سالن پر دود مينگاهي . گرم بحث و گفتگو هستند و لق

يادداشتم را ة دفترچ. مزهبيو ... استشكالت، سرد  .هااز شور و حال آن زمان و يادآوري كمرنگ،
پيشخدمت را براي پرداخت پول ميز صدا مي. بندمش ميو . كنمچيزهايي سرهم ميدارم و برمي



  
     162                                                                       در بازگشتم از ايران

 

زند و كتاب اش ورقي ميخواننده! »زمان گمشدهدر جستجوي « :افتدچشمم به جلد كتابي مي. كنم
  .زندلبخند مي به من. خوش سيمايي استمرد. كندرا باز روي ميز رها مي

   !گويند ترجمة آخر اين كتاب معركه استمي ـ
    .گذاردمي »سرنخ دادن«به حساب  حرف مرا، مرد

  : گويدمي .رومدارم مي چون كردممي پرداختداشتم . كنم ؟ از او تشكر ميسر ميز من بنشيندتواند مي
  كنم؟تون ميتونم جلد دوم كتاب رو تقديم ـ
   .امخواندهاش را مرسي، من همه ـ
  ! ميتونيد ترجمه رو ارزيابي كنين. اش را نخوانده باشيدكنم فارسيولي فكر مي ـ

نوعي هم اين. نويسدبعد از جلد كتاب مية به عنوان تقديم نامچه شماره تلفن خود را روي صفح
. استي باطلتصور  كه البته .شناسدكه انگار مرا مي دارمتصور گنگي . است روشنفكرانه» تور زدن«

خوشي  روزگارآن . دوران كودكي خود هستمة دست رفت ازهاي جستجوي صميميتدر  اين منم كه
 مشتريانو آن هاي سفيدپوش گارسن آن با ،در اين كافه م،دوستداران پدرو  دوستانگذشته از  ،كه

و  زيباترين از چنان لطفي برخوردار بود كه انگارو مشتريان هميشگي، دختر پرفسور اتفاقي 
 تور«بازي . شومكنم و از رستوران خارج ميتشكر مي آقااز آن . ستهاقصهترين شاهدخت دلربا
نه روابط جنسي نامشروعي . باشد راحتخيال آقاي حسيني . يابدجا خاتمه مي، به همان»ادبي زدن

و ي قرمان عشم، يك رووار راه ميهمچنانكه رژه .يدر كار است، نه قتلي و نه عذاب اليم جهنم
: زمان. »نادري كافه پروست در مارسل«، »لوليتا در تهران«بعد از  :رورانمپذهن مي انگيز درشور

. كافه و اتاقي در هتل نادري: مكان .بيداري مي گذرد ي كه بهو به دنبال آن شب ي،بعدازظهر
 گاهشزاد، و زني تبعيدي كه در شهر ناشناس مرديك آميز و ناگهاني بين عشقي جنون: آكسيون

در شوند و جدا ميگاه جور و وجفت گاه كه پيوستههايي گسسته و زمان. هم تبعيدي است
پدرم، : هايم با بزرگمرد زندگانيموسواس اين مكان دوران كودكي، و عشق. با يكديگرند اصطكاك

  !خوب، بسه ديگه :كندمي م نجواگوش فرويد در ناگهان... اوديپ، در جستجوي پدر گمشدهة عقد
 ؟عاشقانه سر هم كردنداستان پس ديگر چه احتياجي داري به . ها را بلديتو كه اين

راه پياده پانزده دقيقه پاي  بود، جاآن مدوران كودكية از خيابان نادري تا خيابان منوچهري كه مدرس
  : افتندم ميدنبال قدمبه  قدمصرافان خيابان، . است

  ... دالر، يورو، دالر، يورو، دالر ـ
 فروشي و صرافي زهوارجز چند عتيقهبه. »گوني پر از ارز«: شده استنوشته  مداري روي پيشانيپن
پا  ،اممدرسه يكوچهبه محض رسيدن به نزديكي . شناسمرفته، چيزي از خيابان منوچهري نمي در

بستي بناي تهفكسني در اندري  مخروبه،هايي هاي كوچك جوشكاري، خانهكارگاه. كنمسست مي
به روي نيستي، فقط  ،اين در شك،امروز، بي .گردمبرمي .جا بودآندبيرستان ژاندارك در  سابقاً هك

اول ما ة زار، راه خانقاه خيام را پيدا كنم كه خانتوانم از خيابان اللهآيا مي .گشايد و بسدهان مي
 ممنحوس، موهاي زير اين روسري. يد كرده استهايم را شدضربان شقيقه ،تپش حالت بود؟ جاآن

سنجاق مو . سنجاق مو. طاقتم طاق شده است. اندشده آوراند و چسبيده و خارشردنم ريختهبه گ
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تبديل به  ،زاركودكي من در خيابان اللهدوران هاي تمام كافه قنادي !يشانسعجب  .الزم دارم
  .يك مغازه به ده متر ده متر. اندفروشي شدهلوازم آرايش

   !سالم ـ
با التهاب،  به پا،، دختران شلوار جين و كفش كتاني به سر زنان چادر. كندبلند ميي به زور سر جوانك،

خفگي احساس . كنندامتحان ميگونه و انگشت  لوچه و را بر لب وچشم ژ لب، بالش، و پودر پلك ور
   :كشدفروشندة جوان به من خيره شده است و عربده مي. دارمروسريم را برمي. كنممي
  چي ميخواي تو؟  ـ
خسته شدم از دست اين عادت ! كردم شما الل هستيدفكر ميمن تا حاال ! شتيمخودماني بازي ندا ـ

   ...ناپسند
- پرسد چه ميزند و ميكند و جوان را كنار ميرسد و عذرخواهي ميپيرمردي از ته مغازه سر مي

  . خواستم
  . سنجاق مو لطفاً ـ
  چند كيلو؟  ـ

  . امشنيدهكنم عوضي فكر مي
متوجه ... كهاست قدر ارزان ولي اين. فروشي نيستيمخير، عمده! فروشيم، خانمما كيلويي مي ـ

  . نخير، متوجه نيستم هستيد؟
گويي و سنجاق كيلويي  »تو«دكان دومي، باز . گيج و منگ. آيمكنم و از مغازه بيرون ميتشكر مي

چهارمين . ييگفتن و باز هم سنجاق كيلو »شما«بوتيك سومي، بفهمي نفهمي . و توضيح ندادن
  ... و فروش سنجاق به كيلو .و عالمت سؤال .فقط اشاره كردن با چانه. ، نه تويي و نه شماييتيكبو

  : شوممنفجر مي
من فقط  )...جهد، ناخودآگاه از دهانم مي»سياست«ة كلم(اين سياست عبث . طبيعي نيستاين  ـ

   ...خواستممي چهار تا دونه سنجاق موي ناقابل
 داد و فريادبا . گيردسر و صدا باال مي !نصرالدين را به سرزمين عجايب پرتاب كرده باشندمالگويي 

  : پرسمو عصبانيت مي
  .كه فروش كيلويي سنجاق يعني چي بياد به من حالي كنه نفر ، يهبدونمخوام مي ـ
   !همينه كه هس !در ميارين كم دارين كفر ما روكم ديگهشما  !خوام بدونم نداريممي ـ

گويي از پردست كنند را رنگين مي گونههايي كه دست و دهن و زن. زندصاحب مغازه است كه داد مي
  : دهدچند سنجاق مو به من مي ،بانوي پيري، كنار از جمع دختران. دارندبرمي

گيرم و دستش ها را مينجاقس !جا اينجوريهاين. خونتونو كثيف نكنين !ه تونخانم با اجاز دبفرمائي ـ
  . گذارممي فرارفشارم و پا به ميرا 
نزديك به سي سال . دهدمي به بادمرا  سر آخرش آوردن، در سر اساين وسو! »بدانمخواهم مي«

مرغ گران چه باليي بر سرشان آمده است؟ تخم سر در بياورند كهخواهند است كه ايرانيان مي
فرنگي از بس گران است گوجه! سر ارزان است؟ كيلويي بخريدسنجاق . يي بخريداست؟ دانه
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 .».يد توي محله ما خريد كنيدخوب، بيائ. طور نيستما اينة توي محل«شود رفت؟ طرفش نمي
  .نژاددكترمهندس احمدي هم از فرمايشاتاين
يك «: داستان جديد فكاهي من چنين عنواني دارد! شد تمام كه كتاب عشقي ـ اروتيك منة پروژ

 ،ه هستچ هر ،واقعيتكه  نكند! »اقتصاد اسالمي شناختمو، يا  كالفيك براي كيلو سنجاق مو 
كه از التهاب، خالصي  ينواست؟ اين منم كه در هذيانم يا اين وطن باست و بسين مزخرفات هم

اني دور ي وو مردمجنون جمعي  برعكس،ولي . است ي كمجنون فرد«گويد مي ؟ نيچهندارد
عراق « :نوشته بودنگار نيويورك تايمز آن روزنامه. جنون است انما دور انواقعاً كه دور. »...فراوان

: ودبميم اين امروزة مقال نويسي كنم عنوانسر مقاله خواستممياگر . »در آتش، و ما گرم خريد
ت را ايرانيان گوش يد شب كريسمسند، وغول خركماكان مش هاآمريكايي ،شوندمنفجر ميها عراقي«

  . »...ئيخرند و سنجاق را كيلومي گرَمي
: آيا حقش نبود خودم را به شيركوه تبعيد كنم و با نيك بانو بمانم؟ چند قطره داروي رسكيو

  .آخرين روز سالي هولناك. فردا روز ديگري است. خواب
  

  2006دسامبر  31
  كشورگشاياننه فرزند  معنويت است؛ دخترتاريخ، 

  
ها دالر ميليون. بينيد؟ مجتمع دانشگاهي آقاي رفسنجاني استكوه پونك را ميهاي روي اين برج ـ

نژاد و سياست آقاي احمدي. ها دالر سودرساني داردگذاري شده است و ساليانه ميليونبرايش سرمايه
تواند با اين كرد مينژاد فكر مياحمدي. اندها به بوته فراموشي سپرده شدهشفافيت مالي دانشگاه

ها را روي هاي ديگر خيال داشت كاسه كوزهمثل خيلي. بگيردرفسنجاني پسته فروش را مچ هيد تم
  .دهدزمين است دم الي تله نميي ولي اين آقا كه از ثروتمندترين ثروتمندان رو. سر او بشكند

اوست كه اين . در اتومبيل آقاي نامدار يكي ديگر از دانشجويان پدرم هستم. ساعت نه صبح است
، همراهي هاي محسن هشترودي در پايتختمرا براي ديدن ساير دبيرستاندهد و  وضيحات را ميت

  .شان در جنوب شهرندها در شمال شهر، و دو تاي ديگردو تاي آن. كندمي
علوم ة من در آرزوي تأسيس دانشكد. كنندها از اسم پدرتان سوء استفاده مياكثر اين دبيرستان ـ

  . هستمكشور  محسن هشترودي در اين
شعارهاي ابلهانه، و . شوددلزدگي و افسردگي من ميبدون استثنا باعث ها، از اين مدرسه بازديد
تا كه پدرم  همان چيزهاييدقيقاً  .اندنقش بسته، بر در و ديوار دبيرستان ي گرايانهرقشهاي فرمان

  .كردها پرهيز مياز آن زنده بود
آموزش و . توانيم درك درستي از تاريخ پيدا كنيماي علمي نميهپيشرفت با در نظر گرفتنما جز «

   ».براي تعميق برداشت معنوي از زندگي آماده كند را نسل جوان مك علم،با كبايد  پرورش
از كنار ديوارهاي آخرين دلتنگي، با . كنداين، آقاي نامدار است كه به سخنان پدرم استناد مي

  .كنيمگيرد و محل را ترك ميعكس مي دچن. شويمدبيرستان هشترودي رد مي
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كاغذي را كه در آخرين دبيرستان . ».و ماده، جدايي ناپذيرند وجدان و جهان، انديشه و عمل، خدا«
تهران در  .كنمدر حياط رها ميآن نوشته بودم روي  ،را 46هشترودي مورد بازديد، اين جملة ژان ژورس

از كنار پارك . ر اين روز تعطيل، شهر، آرام و خلوت استولي د. زير الية سنگيني از مه، له شده است
خم سر  ،زدههاي كاج، زير بار برف يخشاخه. گذريمهاي منظريه واقع است، ميجمشيديه كه در بلندي

  . زندهاي رفقا حرف ميها، و اعدامآقاي نامدار از دورة دردناك انقالب، دستگيري. اندكرده
اما به پارك  امروز. ظلماني به خود ديده استسيار اين پارك، ساعاتي ب. داغدار استهنوز تهران،  ـ

   .دلدادگان تبديل شده است
، سكوت آفرين ما هزاردستان مامرضيه، اين . اندازدراه ميكند و راديو ضبط را سيگاري روشن مي

لرزاند س ميمرا در پاري كوچكهاي آپارتمان كه شيشه پر طنين اوخواند و صداي خندة مي. شودمي
ما همه آرزوي آن را داشتيم كه . زار بودهمان آپارتماني كه مادرم از آن بي. بخشدبه من قوت مي

و پنج  هشتادچون الماسي در سن كه هم گويي همين ديشب بود. كنسرت او را در ميدان آزادي ببينيم
ترين يكي از دردناك آن شب، به عنوان. درخشيدسالگي بر صحنة سالن كنسرت المپيا در پاريس، 

   ...چنان در ذهن من حك شده استهاي زندگيم، همشب
  :گويدآقاي نامدار مي

  . پدرتان بودة مورد عالقة خوانند او ـ
  . بله، مي دانم ـ

يي است كه خاطره. شودزند و در خياباني خلوت، در كنار جدول، متوقف ميناگهان روي ترمز مي
هاي پدرم در تاالر رودكي و در حضور به يكي از آخرين سخنرانيراجع .حتماً بايد برايم تعريف كند
پرفسور، : گويد مي. رضا پهلوي استه، علم وزير دربار شاهنشاهي محمدمقامات مملكتي، از جمل

تاريخ به دست «: بردهنر و ادب است با اين سخنان به پايان مية سخنراني خود را كه در بار
ها، انتهدتاريخ، دختر  .ها از جمله كورشبزرگترين آن حتّي. تكشورگشايان شكل نيافته اس

آن درازگوشاني كه خود را به جاي  اماو ... هاستها و حافظها، رودكيسيناها، ابنها، خيامانيشتين
  »...ها را فراموش خواهد كرداند، آسوده بخوابند كه تاريخ آنكورش گرفته

لكت است كه در مراسم تاجگذاري بر سر قبر كورش باد به مستقيماً شخص اول مم نيش،هدف اين 
ها در تاالر رودكي كه تعداد ساواكي. ».كورش آسوده بخواب كه ما بيداريم« :دادغب انداخت و آواز غب

عاقبت وزير دربار شروع به  گذرد ومي چند ثانيه. ايستاد حركتآن تقريباً به اندازة تعداد مدعوين بود، از 
. كردند كه او را برسانندمقامات به پرفسور پيشنهاد . زنندند و سايرين به دنبال او كف ميككف زدن مي
   .با تواضع پاسخ داد كه مفتخر است كه امشب دانشجويش رانندة موقت او شده استو او قبول نكرد 

   :گويدآقاي نامدار مي
   .لرزيدممن داشتم از ترس مي: خانم، رو راست بگويم

                                                           
Jean Jaurés

 بنيانگذاران حزب سوسياليست فرانسه است كه دركارگري و از ز پيشگامان جنبشو اي از مردان سياس  46
.به ضرب گلوله از پاي درآمد» كروآسان«در كافه  1914سال   
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  . كنندهاي اسكورت اتومبيل وزير، دانشجو را مجبور به توقف كنار جدول مي، موتوريده دقيقه بعد
پدر شما . كشدشيشه را پائين مي ايستد، و علم،ياتومبيل آقاي علم بغل هونداي فسقلي من م ـ

و » ؟گفتيدپرفسور حواستان هست چه «: پرسدميا لحن خشكي علم ب. كشدشيشه را پائين مي هم
شما ! اندارمخصوصاً با تاج. ندارمرودربايستي  با كسي من !وزير بجنا«: دهدواب ميپدر شما ج

كنان راه خودشان را ها غرشموتورسيكلت ودهد تكان ميي علم سر. »؟يدطرفي دانيد با كمي
   .راه بيفتمدوباره م نتواب من كشد تاميده دقيقه طول  .دهندادامه مي

... گيردرا از سر مي اوانساني  خصائصاز استادش و  تعريفو  ودشساكت مييي آقاي نامدار لحظه
  :كنمحرفش را قطع مي

   ... زار بود ودانيد كه او از كيش شخصيت بيشما مي ـ
  :كنداين بار، اوست كه حرفم را قطع مي

كيش شخصيت مسعود رجوي را  ،توانستيد در سازمان مجاهدين خلقطور چهشما خودتان  پس ـ
  ؟تحمل كنيد

  !در ايران شرع قانونمثال اجراي  .ها وحشتناك استتحمل خيلي چيز. جگر گذاشتن با دندان به ـ
هاي قاعدتاً پيشرو، چه طور و شما چپ«: كه خواهد از او بپرسمدلم مي. سكوتي برقرار شده است

اكبر ي اهللازنجيري با فريادهاة و يك عده ديوان بچپانندها را تا كمر در زمين زن كنيد كهتحمل مي
   »كنند؟ شانسنگسار

كند و انگار كه كمي در محذور قرار گرفته صاف مييي سينه ،سرفهبا  .كنمولي سكوت مي
   :پرسد، مياست

يد پرداخت ي كهثمر كرديد و اين بهاي سنگينبية هايي كه صرف اين مبارزاز اين همه سال ـ
  ؟ پشيمان نيستيد

و  مبارزه هرگز بيهوده نيست. نبودم در حضورتان، ا طرز فكر فعليمحاال، ب وگرنه،. وجهبه هيچ! نه ـ
پشيماني در كار . كندتر مياو را قوينكشد  يي كه آدم راضربه. شودشدن انسان مي ترپختهموجب 
كنم سعي مي. كرد به سوخت تبديلكه بايد آن را براي نسل جوان  ي استدرد و رنجچه مانده آن. نيست

  .به نوبة خودم به جوانان اين كشور خدمتي بكنمآرزومندم كه من هم . ياد بگيرم مپدراز را  اين درس
  

  ساواك و ساواما
  

پدر را براي  او هم در مواقعي كه. كنمبه برادرم فكر مي. شودمسير برگشت، در سكوت طي مي
، گاه دچار كردهمراهي مي نفوذ در ساواك، باو  رده باالهاي از جمله ارتشيو  با مقامات، مالقات

 گاردكه در آن زمان فرمانده  ي،اويسبا  فهميدم براي مالقاتاولين باري كه . شدترس مي
 بودند اطالع دادهپدرم به شب قبل از آن . شدماند از درگاهي خانه كنده نميهت، رفشاهنشاهي بود

   .شده استقلبي ة لدچار حمش كنند، اعدامرفت احتمال ميكه ي كه مادر يكي از دانشجويان
  :زند پرسيدممي تندوقتي ديدم برادرم تنها برگشته و قلبش 
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  چي شده؟  ـ
بابا . نداشتندسالم  فرصت حتّي .خوردندسيلي از بابا ها، همه از دم، صاحب درجه. هي نشدرطو ـ

نم اويسي ودنمي هديگولي . اويسيخود  اطاقتا رسيد به  رفتو مي زدمييي سيلي هر طبقهتوي 
  .تو بروو به من گفت  برگشتبابا خودش تنهايي . خورد يا نه يدهكشهم 
  ترسيدي؟  ـ
  ! براي اويسي البتهآره،  ـ

 ترسيديم كهميما هم خودمان  چون همگي. بدهد شآرام به من هدخوامي كه دانممي. خندممن مي
. نبود شجلوداركس و هيچ چيز شد هيچجوشي مي زماني كه. شودبدچار حملة قلبي  خودش پدر، مبادا

شوفر «كه تا اين رساني كندنامه داد بيشترترجيح ميبرادرم . كردپيدا ميخطرناكي  ابعاد شعصبانيت
 چندان كه اغلبهايي نامه(هاي پدر را او تنها كسي بود كه حق داشت نامه .دوبش» هايافعالنة خط 
گشت از ر از كاخ نخست وزيري برميهر با. هويدا برساند از جمله، گانگيرند به دست) بودندن ماليم
دانستم ولي باز از او خودم پيشاپيش مي را جوابشگرچه . برايم تعريف كند ماجرا را خواستماو مي

  .كردم تا او جواب بدهد و من بخندمسؤال مي
  ! خوب تعريف كن ـ
قيقه را از من گرفت و گفت چند د نامه ، پاكتمكش مرگ ما سكرترخانم هيچي، مثل هميشه  ـ

 كارش دريافت نامه از دفتربراي تأييد  ،كتة يق اركيده به عمو هويدا گلمثل هميشه . منتظر باشم
 از لطف او تشكر كردم ،مثل هميشه» ري؟خوكوكا مي مپسر«از من پرسيد مثل هميشه . بيرون آمد

  . »!داريد و كوكا را فراموش كنيدور تونهاي ناجورعموجان دست از اين شوخي« گفتم و
جملة ه منهاي تالب. راست بودولي داستان او . كندگفتم چاخان ميميزدم و من از خنده فرياد مي

ها آن زمان. دادندها ميزندانيبه  بود كههايي به شكنجهي كه اشارة غيرمستقيم راجع به كوكاآخري 
خبر  دروغشاز راست و . كندشايع بود كه ساواك به دانشجويان معترض بطري كوكا استعمال مي

خيلي امروز . اشموهاي جوگندمي آن با. بود نهايت شوخ، جذاب، خوش سيما و بيبرادرم ...ندارم
كه نخواست فرار كند و فكر ي بود يكي از مقامات او. كنددلگيرم ميياد هويدا  ...جايش خالي است

پدرم ان واقعي تداردوس از هويدا .شودبه او داده مييك دادگاه مردمي فرصت دفاع  در كرد كهمي
ادب و عاشق شعر اهل شخصي با سواد و «يش، كادر سياس از خارجدر  ،هويدا را پدرم هم .بود
از او يي هالحظه پدرم بدون هيچ مكشد اين امر، مانع از آن نمي اما. دانستمي» ارسي و فرانسويف

يت سياست او محكومبه ، تند و آتشينهاي با نوشتن نامهرجل سياسي و به عنوان يك كند  انتقاد
  . ك من بودادراحد  از اين دو، در آن زمان فراترة رابط. بپردارد

پس  روز چند ،1976سال . افتمكه براي اولين و آخرين بار با نخست وزير داشتم ميمالقاتي ناگهان به ياد 
صد دارد يك روز عزاي گفت قبراي تسليت به حضور پذيرفته بود و مي رااو من و برادرم . مرگ پدرم بود از

بيشتر پدرتان كدام جنبة دانم نمي« :در پايان گفتو  صحبت كردبا ما از پدرمان  مفصالً. ملّي اعالم كند
 .گفتيمچيزي نميبوديم و ساكتمن و برادرم  ...»من بود؟ دانشمند؟ يا فيلسوف اهل ادب؟ ستايشمورد 
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بهت من  .»!بود اودوستي انسان. پسنديدممين پدرتا همه دربيش از چه آن شكبي« :گفتو  آهي كشيد
  . وزير تشكر كرد و خارج شديمبرادرم از نخست. كردممياحساس خفگي  زده بودم و

در حق  آيدبرخدمتي از دست او  اگرپيغامي از هويدا داشت كه . يي به خانة ما آمدفرداي آن روز فرستاده
اين كه دوست  جز. خواهيمچيزي نمينه، متشكرم « :گفتمادرم در جواب . كردنخواهد  دريغهمسر پرفسور 

   .»...بودتهران  خانة واقعي او دانشگاه  .قبرستان حمل شود هداشتم جنازة همسرم، از محل دانشگاه ب
بايست جسد بنابراين مي .خواستوزير، چند روزي مهلت مينخست. بعدازظهر همان روز به او تلفن شد

    مادرم مگر . لرزيدم داغديده و عاصي از خشم ميمن . دخانه بمانددر سربيشتر چند روزي  پدر
       اينتوانست مي طورن چند روز مهلت، براي كسب اجازه از ساواك است؟ چهآكه  نستدانمي
. در اين مورد، تصميم فقط با مادر است« :كندآرام  مرا كرد تابرادرم دخالت  .ل كندرا تحماحترامي بي

حتّي خود شاه هم چندان . رسدوزير بيچاره زورش به ساواك نمينخست. گفتبابا چه مي يادت باشد
روز در  ».دهدمي فرمان از راه دوردولت در داخل دولت است و سازمان سيا يك ساواك . نفوذي ندارد

ودند، ب قُرُق كردهخاكسپاري، دانشجويان پدرم، فرزندان ايران او، نيروهاي ساواك را كه دانشگاه را 
  .را بر دوش حمل كنند دشانخو» متواضعخدمتگذار «كنار زدند تا خودشان تابوت 

  
  »ويسكي«اي در فيلم خامنه

  

 الشأنعظيمرهبر «اي خامنهكس بزرگ عليع به. هستم لمرسان وكيدر سرسراي هتل، منتظر نامه
زندگي  اركانهمة  بر چون اختاپوسانديشم كه ساواما مي بهو شوم ، خيره مي»اسالميجمهوري

 ،ساواك است ،لوي مرحوم خودوق تر از، برادر دوساواما كه درندهفرق . دست انداخته استشهروندان 
 كه نيست ومگر ا. گيرددستور ميپير ين رهبر هماز در اين است كه ارگان جاسوسي جديد، فقط 

شيطان بزرگي كه  در مقابل وشيدن اكشاخ وشانه  مگر !هبل كند؟ البتهمي تعيينرا  سياست كلي كشور 
نتيجة  توانمي بنابراين !هبلدليل استقالل او نيست؟ بازهم  عراق را به خاك و خون كشيده است

رهبر،  دستوربه  كنند، البتهها را مييرانيهستند كه پوست اها ايراني كه چون اين خود گرفتاخالقي 
! وت شگرفياعجب تف .ع تفاوت كرده است، پس اوضانه چاكران عموسام و نوكران رهبر، و به دست

سياستمداران غربي كه نان را به نرخ . »صدردرصد! البتهبله بله، «؟ نيستدليل پيشرفت  امر، اين آيا
چرا كه . ها، يكصدا، جوابشان همين بودنگاران ـ سالخورند ـ و متأسفانه بسياري از روزنامهروز مي

  ها دارد؟حقوق پايمال شدة ايرانيان چه ربطي به آن. ستهاتمام فكر و ذهنشان متوجه بمب آخوند
شباهت بار ديگر، توجهم به . رسدآزار به نظر مياي انساني بييد و لبخند آرامش، خامنهفبا ريش س

بازي » ويسكي«كه در فيلم ) به احتمال قوي آرژانتيني(جنوبي بين او و آن هنرپيشة اهل آمريكاي
شروع نمايش ة از لحظ. را دو سال پيش، به اتفاق لوران ديده بودم فيلم .شودكرده است جلب مي

كافي است ... اي استبيني؟ انگار برادر دوقلوي خامنهمي«كردم كه فيلم، در گوشش زمزمه مي
ها بفهمند اللهياگر حزب«و او سرانجام به من گفته بود كه . »...يك عمامه به سرش اضافه كني

الخمر آرژانتيني مقايسه كني كه از سر ان را با يك ضد قهرمان دائمكني رهبرشت ميأجر كه تو
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حاال ساكت ... دهندكنند و شكم خودشان را جر ميات ميتكهشب تا بوق سگ، مست است، تكه
اللهي مش سفيدم را كه از ابراز شوم حزبشوي فيلممان را نگاه كنيم ؟ وگرنه مجبور ميمي

ياد لوران و جواب او و آن روز، قلبم را  .»!است با يك بوسه خفه كنماحساسات در انظار مردم بيزار 
   .هايم به عكس رهبر، و دل و جانم پيش لوران استچشم. فشاردمي

اهللا ايران اي، از حزباز همشكل آقاي خامنهكسِ ديگري غير از لوران هرگز فرصتي پيش نيامد تا 
روزي غلط كردم و در جمع دوستان، جرأت تعريف از چشمتان روز بد نبيند،  اما. و جهان حرف بزنم

در آن زمان . بود و اوج جنگ ايران و عراق 1987سال  .اي به خود دادمخامنهگفتار و رفتار متين علي
من تازه از . جمهوري بودرئيس فقطاي خامنهبود و علي قيد حياتاهللا خميني رهبر، هنوز در آيت

جمهوري در سازمان ملل برگشته كنفرانس مطبوعاتي رئيس ينو آخر اولين و شركت در نيويورك
اسباب مزاحمت همكاران  به همين جهت وكمي دير شده بود  كنفرانس رسيدموقتي به  .بودم

براي پرسش، هر چه . جمهوري شدممحافظ رئيس چپ گاردچپهاي نگاه جلبنگار، و باعث روزنامه
پرسش و ة برنامجمهوري پايان تي سخنگوي رئيسولي وق. يي نداشتبردم فايدهميدست باال 

اين خانم خيلي وقت است «: گفتنگاهش به من بود كه يي در حاليخامنه، علياعالم كردرا  پاسخ
   .ايشان بفرمايند هم آخرين سؤال رابگذاريد  .ندمعطل

پنج  از بيش كهجنگي  آيا اين اين بود كه ، كه به فارسي مطرحش كرده بودم،منآن زمان  سؤال
را  فارسي به انگليسيكه ترجمة  ين،محافظ تندايران نيست؟ از نگاه  زيانبه  است ادامه دارد سال

ها را عصباني كرده من آنو غيررسمي  خصمانه لحنكه متوجه شدم  به عهده داشت،ها يكي از آن
 بسيار هم ن راو چراي آ منفي داد،صداي مخملي پاسخ  و العادهفوق جمهوري، با آرامشرئيس. است

و از آن گذشته، آمادگي خود را براي  .توضيح داد مؤدبانه خوش بيان،و  واژگاني برگزيدهشمرده، و با 
يي ضربهچنان هنوز دهان باز نكرده بودم كه . خود نيز اعالم داشت هموطني از سؤال ديگر پاسخ به
 !وجهبه هيچجمهوري؟ رئيس قصدي از جانب سگان محافظؤس. شدم فلج م وارد آمد كه درجابر نخاع

بود  آي تعادل خود را از دست داده.بي.مأمورين افتنة در اثر كه  بود، پيكريك عكاس آمريكايي غول
را ي نگارروزنامه ماجراي پيش پا افتادة عالم اينمن  .روي زمين بود ولو شده پس از خوردن به من و

چه  !واي: عاصي شدند ،از دست منها رهسفهمولي  .كردمميشام تعريف سفرة  محض خنده، سر
 جابيها به كلي آن ها به نظرتوصيفديگه چي؟ اين خوب . بيانخوش و  ،صداي مخمليبا ! هاحرف

، ول كنين بابا«: گفتشده به شوخي » سنگين«جو  براي شكستن صاحبخانه. رسيدمي و عجيب
! البتهبله « :ادامه داده بودم» !هپخميني خيلي خوش تي كه گفتمي هم يه وقت !س ديگهفريباخوب 

   ».توي جيب ذاره، مي وخودش رتاي ري، همنان كشُ حتّياز خوش تيپي، 
مجاهد  متشكل از. شدمهو از طرف جمع  هاي وقيحانه،حرفو عوضي ة سليق خاطرباري، من به

ن اي. ين غيرتشكيالتيمخالفانواع واقسام سابق، شاهدوست سابق و خالصه كمونيست سابق، 
توانم از طور ميكه چهبلند شده بود من  صدا، فريادشان عليهيك، الرأيمستقل مدعيانِ صد البته 

يكباره بگوييم بياييم و  با اين حساب .»خون آلوده استبه تا آرنج  شدست«آدمي تعريف كنم كه 
د جمع ولي حواسمان باي... الي آخراست و  سوادو بيزشت و كثيف و احمق  ،ستدشمن ماهر كس 
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ها ها غربيبه نظر آن .را دارندهمين منطق  جاهاي ديگر، عينايران و هاي ياللهكه حزبباشد 
 كنفرانس مطبوعاتي، آن ها بعد ازسال .ندهستمنحط  هاشانبچهشان خراب و هاهمه فاسدند و زن

، انمقاومت اير ملّيشوراي هاي از ستون ،مني »عمو خوانده«كه سخنران اصلي آن نشستي  در
يكي از اعضاي سازمان مجاهدين  ي برگزار شد كه طي آن،بحثة ، جلساو سخنراني دنبالبه . بود

 چون. شبلكه به خاطر طرز بيان ،»عوضية سليق«خاطر به نه  .انتقاد گرفتاو را سخت به باد خلق، 
، ارنداذعان دداني او و فارسي اديب بودنبه  شدشمنان حتّيكه » عمو«سوادي به دادن نسبت بي

آقاي « گوييدميمثل خميني  دجالي بهچرا شما  ،آقاي دكتر« كه اين بود ايراد،. ميسر نبود
خانم « بگم اگه؟ چي بگمهين خوا مي خوب« !آدمقلب ميره تو نيش مثل حرف شما  ؟ اين»خميني
   .»؟ينميششما راضي  »خميني

    طور توانستممن چهكه  يدكردمي مطرح طوراين خود را سؤال بهتر نبود ،زعزينامدار آقاي 
ها طرز بيان انسان حتّيند و و كوته فكر هايي را تحمل كنم كه تا اين درجه دگمهاي آزگار، آدمسال

به خاطر ؟ يندآميدر و خروش جوشيي به پيش پاافتاده هايچنين چيز خاطر بهكنند و را تحمل نمي
چه حاصل آن  ـ هاتيانسانيبي اي پيروزشدن بربركه امروز يقين دارم  هاي تلخ است كههمين تجربه

و انديشه قادر به موجود يعني تنها ( نوع بشرودسوزي ـ خواداشتن به  چه باشد و سنگسارها انسانيتيبي
، خود رانوع كه هم بايد بياموزدبلكه  ،بنامد يز را هماني كه هستهر چ كهبايد ياد بگيرد  تنهانه  )گفتار

فهم و  و واژگان،بدون  .ب افتاده، انسان بداند و با او رفتار انساني داشته باشدهرچند واپسگرا و عق
تر از آن، ناممكن است و ناممكنتميز، و و تحليل  دركة دستيابي به قو، بارِ معاني واژگان رعايت
توجيه كه به  عجوالنه را،هاي قضاوتگرچه من هميشه  .هاستپديدهاخالقي  تعبيرتوان 
همان اام بنتوانستهولي متأسفانه  ام،كردهرد شوند، مي شت ناپذير منجرقطعي و برگ هاييتمحكوم
 ،دير يا زود ،تعصب. به مقاومت برخيزم ،تعصبة صاحبان روحير رواني تحج در مقابلحدت شدت و

 يكالمپيرو  در ضمير خويشكسي هر «گويد ويكتور هوگو مي .آوردددمنشي ميبه دنبال خود 
لياقتش را خواهم  آيا. عدم تعصب باشم مدارا و پيروهرچه بيشتر  من هم آرزومندم. ».است پرمغز
كنم فراموش مي ،تأمالت در غرق .؟ آينده، پاسخ اين پرسش را خواهد دادنامدار عزيزآقاي  داشت،

  . رسدمي كه در همين موقع از راه رسان هستمنامهمنتظر  كه
 بايد دوباره به. گردمبرميپردازم و به اتاقم هتل را مية رايچند كلمه با مدير هتل، كتبادل پس از 

 استسه روز . دختر عمويم در ساري گير افتاده است. استنو مسيحي فردا سال . م برومخود البق
 را امبخشي از گذشتهبايد   ،2006اين شب آخر سال در . باردجا بدون وقفه برف ميكه در آن

  .برگزار كنمشب ژانويه را با حميدآقا  است جشنقرار . بزدايماز خاطر يكسره 
  

  شوندميبه اين راه كشيده  گرايان ايراني، گاه ناخواستههمجنس
  

  . جلو هتل منتظر من است شحميدآقا در اتومبيل كوچك. ساعت نه و نيم شب است
  موجوداتي رو ببينين؟... حاال واقعاً دوست دارين يك همچو ـ
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ها از آن هيچحميدآقا  كه البتهبروم  يانگراهمجنس وقت سربه  اين است كه واقع، قصدمدر 
چه شده كه راستي . منحرفين فاسد است خصلتي، يگرابه نظر او همجنس. آيدخوشش نمي

ايران پيدا شده است؟ نكند فحشاي مردانه ويروس  در »منحرف فاسد«اين همه ة سر و كل ناگهان
در معابر،  است كه تتا بيست ساله به خاطر كسب لذّ پسران شانزده آيا ؟و واگيرداري باشدتازه 
  :گويدولي فوراً مي كميتش لنگ است، در پاسخ به اين پرسش،آقا  كنند؟ حميدفروشي ميخود
   كنهروزي  راه كسبوقت نمياد از اين مادرزادي نداشته باشه هيچ عيب و ايراد اگه كسي  ـ

  . شويمچند بار از زير پل ميرداماد رد مي
   .خانمان رو از پارك دانشجو رونده ان پاتوق جديدشون اينجاسز وقتي كه معتاداي بيا ـ

. ايستدميها ين آنترمقابل جوانما اتومبيل . رسدب هاسومي به مشتري تا اندكشيك ايستادهدو جوان، 
  : گويدحميدآقا به او مي

   .حرف بزنن هاتخانم ميخوان با. بيا باال ـ
. موقعيت روشن و لبخندي فراخوري پوست. ت و سياهشدريي هابا چشم. لقامهاالغر است و متوسط

.  كرده استرا ترك ش پر اوالدة و خانواد روستا شود كهي ميو سه سال ه استده سالجه
با . بردبودن خود پي» غير عادي«پانزده ساله بود كه به . شش ابتدايي است تحصيالتش در حد

به او  .كرد» فشك« برايشاو را ، اين ويژگي گروهة سركردو يك روز يي از دوستان خود بود، عده
خوابي كشيد و اين، كار به همكه خواند  شگوش به آنقدر باالخره. هاي زنانه داردگفت كه حالتمي

شايد هم . داندنداشته است؟ نميي گرايش هاوقت به طرف دخترهيچآبا . ديگر برايش عادت شد
حالت «از كه  يي راخانواده ،او مثلانند داستان ديگر جواناني است كه مداستان ة دنبال. داشتن

در تهران، در ابتداي كار، زندگي مرفهي . كنندمي رها ،آمده است تنگ بهو  به ننگها آن» عاديغير
. ي استو خوش عيش كارش فقط .گذراندمي پولدارهاي در خانة آدم راشب هاي با شكوهي   دارد و

كارش به  براي چه،و چه زماني از . تقريباًهاي پولدار بودند؟ بله، آدم همان هم هايشمشتري
از دستش ساخته است؟ جايي  همكار ديگري  مگر. خودفروشي در معابر كشيده است؟ دو سال است

ندارد  هماند و هيچ درآمدي او را طرد كرده پدر و مادرش... كه مدرك دارهايش كار ندارند او كه ديگر
. هزار تومان 150هزار تا  60ماهي چقدر درآمد دارد؟ بستگي دارد بين . الت را از سر بگيردكه تحصي

و از هر قشر  هر سن و سال ازآيند؟ مرداني ها بيشتر به سراغ او ميدر خيابان كي. بيشتر  همگاهي 
  .اجتماعي

   !بازن بچه اين شهر نصفباور كنيد ! خانم ـ
  : اندتواند ساكت بمينم ديگر حميدآقا

شورش رو در  تو هم ديگهتا حاال به خاطر خانم چيزي بهت نگفتم ولي  !چرت و پرت نگو ديگه ـ
   !طبيعت شفات بدهدست شايد . ات با بابات زمين شخم بزنبرو توي همون ده خراب شده. نيار

  : گويدمي خيره شدهحميدآقا به كه جوانك در حالي
   !انوضيعهمشون : رمها نمييپير با وقتهيچ ـ
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مبلغي پول به . كنيموران پياده ميتاو را جلوي يك رس. دهيمببه گفتگو خاتمه  جاهمين بهتر است
  . افتيمو راه مي. با اين كه حميدآقا از اين بابت شاكي است ،دهماو مي
هر لحظه  كاين جوان. گرايي در ايران مجازات اعدام داردهمجنس. برايم مشكل شده است تنفس
 هر زمان كه .شودشروع ميي ناگهان بگير بگيرگاهي،  از كه هرآنبويژه . ش در خطر استازندگي
 متأسفانه ازكه  اين رويه .دندهبچنگ و دنداني نشان  بايدپاسداران و بيايد دولت الزم نمايي قدرت
گيري تساهل و آسان. شروع شده است، پس از سي سال، هنوز هم ادامه دارد انقالب بدو همان

  .دهدب فردا گيري و سركوبسخترا به  خودروز ممكن است جاي ام
  

  ، و لبوي داغ»جواد«سرگذشت 
  

شامپاني و  بساط شكبييني، يپاسر ي واقع درداخل ويالها. دربند هستيمدر ساعت يازده شب، 
نگ، با با پاي ليي خواننده .فروشي هستيمما هم در ساندويچ. است برقرار ي غربيهاآخرين آهنگ

از قرار . كندكباب ميو دل را  كر راگوش  خواند و مي خود مصيبتدر شرح  دلخراش هاييانهتر
از  استعبارت  شاممان. خوريمميدر نور يك چراغ نفتي شام . نيست او وفق مرادبر زندگي معلوم، 

 سفر، ، تا اينآمديممي هاجااز سفر قاچاقي قبلي، كه براي نوشيدن چاي به اين. لبوي داغ و جگرك
- دختر بچه مثلمادرم . جا بودينهم من و مادرمپنهاني هاي محل قرار. هيچ چيز فرق نكرده است

خوب ديوونه « :پرسيدتلفني از من مي نند،كبازي مي كه دزد و پاسباني شيطان و بازيگوشهاي 
   »رسي؟ساعت چند مي ببينم بگو! جونم

 سنگ؟ حافظه تكليف چه بود ،بودندنميفه ي عاطهاو اين جان پناه هاراستي اگر اين نشانه
از . داردنگاه ميمرا خاموشي حميدآقا حرمت  ...بيهودهولي  .حس نكندگذر عمر را  شايد كه شودمي
هاي شهر بلندي بر فراز .كندهاشان به هم راه دارد، او حال مرا درك ميحساس دل افراد جا كهآن

  .آلودحزن استسعادتي  .زادگاهم، آسوده در انتظار نيمه شب هستم
  ! سال نو مبارك، حميدآقا ـ
  ! ، در فرانسههاجاخانواده، آنبراي  چنينهم. مبارك هم خانم، سال نو شما ـ

نهايت سپاسگزار ، و از اين بابت، بيهستم من در ايران و با هموطنانم و ايموارد شده 2007سال به 
  .حميدآقا

دونن جشن چي اينا خودشون هم نمي... خورنخيابونا وول مي توبينين اين جوادهايي كه خانم، مي ـ
   !گيرنيدارن مرو 

البته  .كنددل، و يا گيج و گولي است كه جلب همدلي مي، آدم دهاتي، ساده»جواد« از حميدآقا منظور
. ر خيابان پهلوي سابق و ولي عصر فعلي هستيمدبا اتومبيل . »هاي آنتيكشخصيت«نه به اندازة 

   .زندحرف مياوائل انقالب در  ،عرق راهيا شهداي  ،قا از اولين جوادهاحميدآ
 ه بعد ازهم. رو داشت شتهران، جوادهاي خودة كه از فرداي انقالب، هر محل طوري شده بود ـ

ها با نياتهر. زدنمي تو خيابونا گارمون ،كسب روزيبراي  و كور شده بودن ،عرق ناخالص خوردن
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من تا ! آوردنرو در ميآدم گوش  صاحاب ها پدرجوادو  كردنونا كمك ميبه ادست و دل بازي 
  .ساز نزنن رسيدم، يه چيزي بهشون ميدادم كهمي

سال،  منة بدون خند كهگويد مي خوشحال شده،از شادماني من  كهحميدآقا . مخندميقاه قاه 
هاي شخصيت شاهنشاها حميدآقشك، بي !در حق من بود ممكنة هدي اين بهترين !شدتحويل نمي
آرمسترانگ و لئونارد كوهن و  يبه اتفاق لوي !نيست مورد هيچ جاي ترديديدر اين  .آنتيك است

برگزاري شب، پس از  نصفز اساعت يك بعد و من نيم،كميرا سرتاسر طي  ريچارد واگنر، شهر
  .رسممي ام»خانه«يي فراموش نشدني به شب ژانويه

  
2007ل ژانويه او  

  است ماندگارمعنويت زودگذرند، و ها رژيم
  

صبح را در انستيتوي رياضيات و بعدازظهر را . گذرانممي سودبخشاعظم روز را با مهندس  قسمت
 مخصوصة شماررياضيات، بعد از صرف چاي،  در انستيتوي. فرهنگي و مفاخردر انجمن حفظ آثار 

 رياضياتة جايزيك ايجاد طرح و از كنم، دريافت ميرا » صدمين سالروز تولد پرفسور هشترودي«
، در و مفاخر فرهنگيانجمن حفظ آثار  محل .كنندمحسن هشترودي مفصالً با من گفتگو مي به نام

خصوصاً تاالر  .رويممي انجمنبه بازديد . استشاه،  مظفرالدينمنزل سابق امير بهادر، وزير 
جا آن. جا برگزار شده بودي در آنكنفرانس با شكوهي كه مراسم صدمين سالروز پرفسور هشترود

يي قطعه بيست ورقدهند كه گويا حاوي يك و پاكتي به من مي .نوشيمميهم چاي ديگري 
 .با تصوير پدرم، كه به پيشنهاد انجمن، از سوي پست مركزي انتشار يافته استي است تمبر

   .دهدمن ميبه  ديگري بزرگة كند، بستتا هتل همراهي مي اهم كه مر سودبخشمهندس 
. اندتصوير، نقش شدهدو  تمبرهابر . كنددر اتاق هتل، دختر عمويم ناهيد، پاكت تمبرها را باز مي

كمي مبهوتم و  .ايمشدهاحساسات  دچار مانهر دو. البرز كوهديگري تصوير  تصوير پدرم ويكي 
  . »اسالمي ايرانپست جمهوري«: چشمم به نوشتة روي تمبر است

توانست تمبر ميبزرگداشت و از اين كرات و الئيك بود از اين واو كه عميقاً دمكني فكر مي ـ
   ...او كه راضي باشد؟

  : گويدكشد و ميميام گونهدستي به  ناهيد،
مردمي . نيست حاال متعلق به كسي و چيزي تو هم نيست، اوة لأمس. او نيستة لأاين ديگر مس ـ

ة نوشت. آورندبه تصرف خود در مي ي آن راهارهنگ او و نمادف اعتقاد داشت،ها كه او عميقاً به آن
البرز . ها، گذرا هستندها، مثل پادشاهيجمهوري. اهميت داردتمبر  خودولي  روي تمبر مهم نيست،

   .گار استپدر تو ماند مثل
كند، و به من داده بود باز مي سودبخشبزرگي را كه مهندس ة ريزم و ناهيد بستمن چاي مي

چيند و به من روي ميز، در كنار هم مي كشد وهايي را كه در آن است يك به يك بيرون ميعكس
  : گويدمي
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  . اين يكي را ببين ـ
علوم، در تاالر دانشكدة پدرم، رئيس . دهدا گذاشته است نشانم ميدها را كه جو بزرگترين آن عكس

و به هم دست . استاز نيمرخ  دو هرعكس . ايستاده است شاه شاهان، ،روي شاهنشاه هدانشكده، روب
كه در آن خم شده است، در حالي» اعليحضرت همايوني« مقابلسر پدرم بفهمي نفهمي در . دهندمي
گرفته  1950دهة عكس در اواسط . رواج داشتشديداً  شخص اول مملكت دست بوستعظيم و  ايام،

  . ر وقت، دكترمحمد مصدقيعني كمي بعد از كودتاي سازمان سيا عليه نخست وزي. شده است
پشت . شاه، سه ربع رخ، و پدرم تمام رخ است. گذاردناهيد، عكس ديگري را در جوار اين عكس مي

است و  ماندهچون دهانش باز .باشددر حال سخنراني  بايدشاه . اندها دانشگاهيان قرار گرفتهسر آن
دوست به چهرة . ظاهرشايد هم به . كندپدرم گوش مي. دهدرا باال برده و افق را نشان مي شدست

حالت او نشان از آن دارد . كندپايان مرا غرق شعف ميشوم و غروري بيباك او خيره ميو بي داشتني
پادشاهي براي . قائل نيستي چندان احترام ،كه براي كسي كه خودكامگي را بر دموكراسي ترجيح داد

ملّي كردن صنعت نفت، خيانت باني پيشگام و  مصدق،وزير خود دكتركه به اعتماد مردم و نخست
 و، دوخته شده است يي نامعلومنقطهبه اعتنا به اعليحضرت همايوني، بي او، نگاه سرد. كرده است

حضرت همايوني لبخند اعليدر برابر  منشانه غالماو تنها كسي است كه . اندفشرده نش بر هملبا
فرزندان ايران را حرمت نظام شاهنشاهي كه اين  از او: عكس نيست و اينحالت اين فقط . زندنمي

ها به دانشجويانش، از ساواكية به محض اولين حملاو . چشم و دل بريده بودابد  داشت، تانگاه نمي
از گويد كه پذيرد و مييي را نميدهد، و ديگر هيچ سمت دولتيپست رياست دانشكده استعفا مي

ناهيد را  .بسو  است فقط يك استاد او. ندانش خواهد بودتنها، خدمتگزار فروتن فرز اين پس،
   .دكنمي تعريفپدرم از  هخاطرچند . بوسماز ته دل مي عاشقانه و

پرفسور، مثل « :عمو، گفته بود موهاي بلند با ديدن شاه !خيلي جالبهجوابي كه عمو به شاه داد  ـ
حضار شده بود، ة خندة شاهانه مايخوشمزگي . ».دارندالزم اين كه موهاي شما يك اصالح حسابي 

دارد  نياز هاه آناعليحضرت از اصالحاتي كه كشور ب« :كردزده همه شان را يخ بابات،جواب لي و
  . »؟اندافتادهاصالح سر من   به فكركه حاال اندراغت يافتهف

. دكنناهيد مرا تا البي همراهي مي. ومملحق ش آقايانبه  بايد شده است و منساعت، چهار 
  .بينيمميبراي شام  را همديگر

  
  قربانيان خشونت

  

و ا .كنند، رييس را همراهي مينيستند »خوش بگذره«و جناب » حقوق بشر«جناب  دو مرد، كه
مسؤولين انجمن قربانيان خشونت  ايگرك،و آقاي  ايكسآقاي « :كندبه من معرفي ميرا  هاآن

  .».اندشدهتروريسم مجاهدين قرباني  دستبه  مانند هزاران نفر ديگرشان پدران كه هستند
، كه عبارت از اظهاراتشان باشد پرداختن به بخش بعدي برنامه،قبل از . اند،چهل و چند ساله آن دو

است، يكي هاي حرف گوشم بهكه در حالي. گذارندميبروشور روي ميز  و آلبوم ودي سيصفحة تعدادي 
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. برداري نفر اولعكس بدوندهم، گوش ميبعدي  نفربه هم  و بعد. گيردمي ديگري عكس آن
. كنمميفروش معرفي شده است، دو سؤال راجع به پدرش به عنوان پارچهكه من از آقاي ايكس 

حرفشان را قطع  فوراًو چنان كنم،  ن كنمچني و بگويم و بخوانم د كهخواهنميكه از من بار هر
 هم از اين تربيش كنم، وگوش  امدهممن هم آخواستند با من حرف بزنند، و ميها آن .كنممي

وشنود ما گفت دررئيس . خواهم داشته باشمندارم و نمي رسميمن هيچ نقش . كنمنميكاري 
ديگر جنگ و جدالي در كار . رسدبه نظر ميتفاوت كند و نسبت به حاالت من نيز بينميدخالت 

نگاهش  لي حالتو ور نگه داشته است،خودش را از ماجرا د. هم نداريم ست و حمله و دخالتني
به اين بهانه كه . ايمشدهانگار ما اسباب سرگرمي او . است دورادورنگاهي . براي من تازگي دارد

از پذيرفتن . كننداز من تشكر مي. كنمميقيچي مالقات را دنبالة  م ندارم،نگشتروقت زيادي تا ب
مسؤوليت وريستي كه مجاهدين خلق هزاران عمليات تر«هايي از عكس محتوي عكسآلبوم 

ولي . كنمخودداري مي »...از جمله قتل كودكان داخل اتوبوس و غيرهاند، گرفته ها را بعهدهآن
 فقط براي نگاهداري در بايگاني خودم. امتماشا نكرده آن را هنوز .پذيرمشان را ميديسي

اين مالقات را بدون  جريانتوانند پرسند كه آيا ميقبل از خداحافظي از من مي. امشبرداشته
عكس پدرم با . ببرندسامانة اينترنتي روي چه گفته و شنيده شد هيچ تفسيري و هيچ ذكري از آن

  : گويمو مي آيدميشاه يادم 
البته اگر . حرف بزنيد توانيدميهم  گفتگويماناز اگر بخواهيد  حتّي. هر كاري دوست داريد بكنيدـ 

  . هبود كاردر گويي گفتكنيد كه فكر مي
 .ها حرف زدند و من گوش دادمآن. چرا كه ما در واقع، دو جمله هم با همديگر رد و بدل نكرديم

 يابد،ميانجمن قربانيان خشونت انتشار  طرفز صيل، او تف شرح بدون كه اين مالقات خبرو  عكس
ة خشم و كين موجكه سابق، و هواداران مجاهدين خلق خواهد داد » دوستان«به دست يي بهانه

  .هاي مجاهدين به اين امر اختصاص دهندها صفحه در سامانهمن كنند و ده نثارخود را 
 .ومشميم »منزل«راهي باشد، داشته  خبر هاي در راه،نامردميو  هازخم زبانآنكه روحم از بي

ي اهدينمج ايگرك، همسنگ قرباني شدنايكس و  فداي راه خشونت شدنآيا . دارمحالت تهوع 
نفر، كودكان خردسالي بيش ين دوا اعدام شدند؟ محاكمهيبآخوندي رژيم  به دست نيست كه

به به دست مجاهدين  ،مسلحانهة مبارز كادردر  صدور رأي،و دادرسي  هيچشان، بيپدران كه بودندن
 بودند؟ ديكتاتوربازوي مسلح قدرت حاكم بودند؟ جاسوس رژيم بودند؟  پدرانشان. رسيدند قتل

 ،با رژيم مبارزه در حال دشمن مجاهدين، هر چه بودند به هرحال، ؟ممكن بود بعدها ديكتاتور بشوند
 را اين اگر حتّي. بودند» مهدورالدم« مسلحانه،ة منطق مبارز اين به حكمبنابر و به شمار آمدند،
افراد  زندانهم اكنون، بعضي از فر كهاين؟ ها چه گناهي كرده بودندآن فرزندان صحيح بدانيم،

هاي سرويسبا مستقيم يا غيرمستقيم همكاري به  كارشان كشته شده به دست مجاهدين،
گيرد، از اين فرزندان نمي قرباني را است، نه تنها صفت اسالمي كشيده شدهاطالعاتي جمهوري

ي پدران هاو گزينه تاريخ خودزنداني  آدميان، گاه .يان مضاعف هستندها قربانبه نظر من، اين بلكه
تا به  ها فدا شده استآنة كه تحصيل و آيندي فرزندان مجاهدين مثل. شوندخود مي و مادران
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هاي جهنم در هايي گسيل شده به پايگاهبچه. شوندفرستاده  هاي نظامي مستقر در عراقپايگاه
  !سي ساله» الوقوعسرنگوني قريب«يي قرباني شده در بارگاه ماليخولياي و تحصيالت و آينده. عراق

آن نگليسي به و ارا درست قبل از حملة نيروهاي آمريكايي  رفتن به عراق تصميمها خيلي از آن
 موقعبيبه اين الحاق ها مشوق آنو حتّي  امسؤولين مجاهدي كه در آن زمان پذيرهمان . ندگرفت كشور
، بسوي كشورهاي را راقدوزخ ع گرفتاراين پناهندگان سياسي شايد كه  ندتالش اكنون سخت در، شدند

  !تراژدي تاريخييك  تراژدي انساني، يك .جا بودندآنكه سابقاً مقيم  برگردانند، دموكراتيك
وحشتناك سياسي، بر سر نگاه داشتن  امروز برايم مسلم شدهالبته، در بازگشت برايم معلوم 

  .كنندافرادشان در عراق، پافشاري مي
ـ از ميان كيلومترها فحاشي مجاهدين و »نظر«دو  ايران فقط به خواندن در بازگشتم از

به و ] اصيل[ مبارزانبه  و به مردم] نم[خيانت « ها،از آنيكي در كه كنم اكتفا مي پادوهاشان ـ
 خوانم كه دررا هم فقط به اين خاطر مي» نظر«و اين دو . استبلبل زباني توصيف شده  با »ميهن

  .ي من نوشته است»عموخوانده«آمده است، و ديگري را من به ميان واقعي يكي صحبت از عموي 
هم با ، آنمنتوهين و فحاشي نسبت به صدر جدول، فقط به موظف  »كشقلم« روحاني،آقاي 

هاي آگهي 47لوشوك. اكتفا نكرده استنظيري كه البته از قبل در او سراغ داشتم، كم »برازندگي«
پودر رختشويي را كه از سفيد هم  آني جمله آگهي در باره از. گرفتابلهانه را به ريشخند ميتبليغاتي 

   يي است؟صيغهديگر چه است  سفيدتر سفيد هم ي كه ازسفيد آخر: پرسيداو مي. شويدسفيدتر مي
كند، آن را استعمال مي ي كه اين آقالجن نتعفّلظت و ببينيم تيرگي، غ بايد به نوبة خود هم ما حاال
تا به نوعي، خود مرا زغال زده كندباشدسياه  از ترسياهبايد سياهي آن هم  البته ي است كهدر چه حد ،! 

ضياء  معمويدر مورد  كه در صدد است رذيالنه من، نخراب كرد قصدبه  روحاني،جناب مستطاب 
ادعانامة اين صاحب روحي بزرگ  تمامدر . نيز لجن پراكني كند ،ناهيددخترعمويم پدر يعني هشترودي، 

خالصانه و تنها بيان ، »مقاومت ايران ملّيشوراي  اشباحكابينة  يروز«و  »نقالببعداز اينِ ا ندادستا«و 
قدر بايد دربارة ساير موارد همين .قتل سياسي منخواست اوست براي تقاضاي كيفر انة او، همان صميم

 اپذير هماننهاي اجتناباصالتي، از ويژگيبي وفرومايگي گفت كه ديگر بر كسي پوشيده نيست كه 
و . كندپنهان مي زشتگويي در خور فاضالب، و دليلگري بيپرخاش پشت سردر ي است كه خود را ضعف

  .اش بپردازم تر از آنست كه من به دفاع البته ضياء هشترودي بزرگوارتر و واال مقام
 شايداء، و عمو ضية كه زماني او را به انداز من است »عمو خوانده« هزارخاني،ديگر از دكتر ة نوشت

  تعجب و من .لناك سازشگري اوست، روايت هوامااو ة اين نوشت. داشتممي، دوست هم بيشتر
در قبال  ،سابق دوستعدم موضع اين از يا بهتر بگويم، ، و موضع  از هاستمدت چون. كنمنمي
 ،ايي آنارگان اجر، مقاومت ايران و از جمله سازمان مجاهدين خلق ايران ملّيهاي شورايرويجك

 دگماتيك بودن ، چيزي جزو عملفكر وحدت  از ستاد فرماندهي انقالبي كه آن«. امهتفاصله گرف
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  Colouche  هفرانس فقيد طنزپرداز شومن و .  
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گويي در ركاب عيساي در اين مقام: 48را نفهميده است با مرده فرقي نداردواطاعت كوركورانه 
ايند كه ، لطفاً بفرمكارشناس برجسته ماركس و ماركسيسم گرامي، اين» عمو خوانده«. ».مصلوبيم

ماركس ة و كناره جسته از شورا، به صرف بازگو كردن اين ادعانام »سابق«من آيا بعنوان يك مبارز 
خود تخطي  ملّيانساني و  ند، از تعهداتواحدة تحميل انديش ي كه در صدداحزاب واحد ضدبر 

لسات عمومي، و در ج ، چرا كهدنمن تازگي ندارهاي داند كه انتقاداو بهتر از هر كسي ميام؟ كرده
عنوان  زيراش در مقاله. امروراست زده را مهميشه حرف خود من ،ههاي دو نفرنيز بويژه در نشست

مسؤوالن انجمن قربانيان  ، در كنار»به سرچارقد  اًاجبار« ،من كهاين، از »گزارش عمليات«
كنم فكر مي .كنديم ، اظهار تأسف»بدهند دموكراسيخواهند به ما درس مي« ام كهنشستهي خشونت

ه آن بود عضو كه قبالً ي باشدمقاومت ايران و آن زن خائن ملّيشوراي ،ي مبهم»ما«منظورش از اين 
عمو «از  دانم منظورشنمي كهرسد يي ميبه نتيجهابهام زبان فارسي و  ايهامپر  كش و قوسبا . است
براي  خود را كه ديگرام يا اوست هخود موجب مردن او شد »خيانت« آيا اين منم كه با .چيست» مرد
  .داندزنده نميمن 

زنند حرف ميدانند چه چندان نميهايي كه در باب آنمن هميشه از آدم كهآنيادآوري،  يننخست
 را كه ماي در باب عادت زنانه، اين عيب مادرزاد اعصار و قرون» مندانريش« بكت .امبر حذر بوده
حديث  مي كند، خودو كليسا و كنشت و مسجد را بر ما حرام  داده ي تمام وكمال»پاريا« مقام شامخ

كه تحصيالت او در طبابت  ،»عموجان« اگر !»زنانهي استثنا«مفصلي است از عقايد مردانه در بارة 
 كردميشوكه  كمتر مرا صورتفرمودند بهتر بود، چون در آنبياناتي ايراد ميعادت زنانه در بارة است، 

اين مرد اصالً ببينيم  .ريزدمي اشكجور اينمن چارقدي شدن اجباري  م به خاطرببينتا اين كه 
روسري به سر  باالجبار،كه ي دوست سابق به خاطرداند؟ چرا فقط اجباري چه مي چارقدمحترم از 

هاي خانماكثر  يشان يازيباة سركرد؟ مگر و دلش به درد آمده است كشدمغزش تير مي ،كرده
 و مبارزهاي براي خانم؟ مگر چارقد نبودند، بياز پيوستن به سازمان پيش ،خلقمجاهدين سازمان
چون و بييكي از شرايط  ي شدنچارقد رجوي، مسعودآقاي در حزب  خواهان عضويتمؤمن 

كه تصميم بر  مجاهدين نبودندة گانپنجتاريخي ة نرين رهبراناين  نيست؟ مگر چراي پذيرش نبود و
گفت به من مينبود كه مريم رجوي خانم مجاهد گرفتند؟ مگر خود ي اهزن كردن» نشان چارقد«

تعلل  صف مجاهديندر پيوستن به  هاو به همين خاطر، او مدتكند ريخت ميبي ها راخانم چارقد،
روسري  كنار گذاشتن اولين كارشانترك مجاهدين،  هاي مجاهد به محضخانممگر تمام  كرد؟مي

  ؟ هايشان نيست
 ،پدر و مادر سر مزار بر براي رفتن من شخصاً. اين روسري كذايية دربار ز سخن گفتنيم اربگذ

قابل  فه،يچون اين وظ. م كنمهم سري گوشدراز  دو گوش كالهچارقد كه سهل است،  حاضر بودم

                                                           
48 Karl Marx 



  
     178                                                                       در بازگشتم از ايران

 

پدر و  تكريم ،49ماري روآر آكادميسين ژان ـ» .واجب دان والدين حرمت« اندنيست كه گفتهعدول 
  . محسوب كرده استاز مقاومت يي واال مادر را نوع

و  ،توستة رگ و ريشچه آن بار ازخود گذشته را يكسره از خاطر زدودن، خالص كردن 
گونه چ. است هاي توتاليترمرامشگرد  ئولوژيك،ايدهو مادري جديد و  يي جديد و پدرخانواده پذيرش
شديدترين به باشد، اسالمي هوريجمة از ناحي ،هااين روشل به توسوقتي  ،»جان عمو« است كه

آزاد،  كشوريك  و در خاكسازمان،  يك در زماني كهولي كند، ها را تقبيح ميوجهي اين روش
زنند، سوزي مي خوددست به  ،شان»مادر ايده ئولوژيك«مريم رجوي به خاطر رهايي  فعاالنش

 از قرار معلوم كه ،قاومتبه نام م با فراغ بال، ورا  براي چه خودسوختگان آيد؟نفسش در نمي
البته به خود اين  ؟كنندآن دنيا مية وانر ،، چو مسيحا پاك و منزهپيدا كرده است هم ت تطهيرخاصي

معرّف «سارتر ة ژان پل سارتر يادآوري كنم كه به گفتة هواخواه دو آتشبه ولي  ،مربوط است يشانا
  .»نه مخالفت است، خطر فتنو پذيركردن  اقدام ،مقاومت
 خشك و خالي ازة با خواندن يك اطالعي هزارخانيبدانم كه دكتر  خيلي دوست داشتم پايانر د

 هم دموكراسي از ضمناً كه ما نداز كجا فهميدخائن،  من بامالقات اعضاي انجمن قربانيان خشونت 
  !؟حرف زده بوديم

يك  آخر مگر مي شود ؟استحاجت به بيان چه عيان است را به قول معروف، چيزي كه 
مورد  شود وبوارد كشور رژيم،  در صفوف مخالفين راديكال فعاليتطوالني ة سابق با ،مخالف رژيم

همه  در امري پيش پا افتاده است و كه اين قرار نگيرد؟اطالعاتي  جوراجورهاي سرويس »پيشواز«
مورين مأ در حضورصرف مالقات و نشستن  بگذاريم كه براينرا بنا  اگر. مصداق داردجاي دنيا 

گويم كه رهبران مجاهدين و ببانگ بلند ه جا بهمين از ،استنشان خيانت  ،سر يك ميز بري امنيت
نشدند به مالقات  مجبورها مگر آن. هستندكاري كهنه »ينخائن«ها بسياري از متحدين آن

 ترأگر جا حتّيما  !پيشكششان موارد ساير ؟بشتابندآمريكايي  وي عراقي، فرانسوي امنيتمأمورين 
تأثيري در نفس امر  هيچ را هم به خودمان بدهيم باز» !كندمي فرق خوب، البته مورد،«گفتن يك 

، حسيني صدامامنيتبه من ثابت كند كه مأموران  تواندچه كسي مي. و اصل قضيه نخواهد داشت
ا به عراق، آمريكة ؟ از زمان حملارزش بيشتري دارند اسالمي،ي جمهوريامنيتمأموران  نسبت به

و برخاست داشته  و مأموران سازمان سيا نشست ارتش آمريكاي امنيتمأموران  با به ناچارمجاهدين 
ي امنيتمأموران  هم، آنبقاي مبارزين خود بحث و گفتگو كنندحفظ جان و راجع به  تا و دارند،

اگر موقعيت كه  دانهنشان داد تكليفشان روشن است و كه ،سيا سازمان ارتش آمريكا و مأموران
  !زنندكه نمي چه كارهادست به  ايجاب كند،

   !يي هست، در معامله است اگر مسأله. مسأله، در نشست و برخاست، و گفت و شنود نيست
در چه شرايطي، چگونه،  چه زماني، بنده دركه  كردميروشن  آمد وكاش يك نفر ميپس، 

معامله خود عاتي كشور الهاي اطسرويسا بچه قيمتي  بهنتيجه و  به دست آوردن كدامبراي 
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يي است، بپرسم كه گرگ باران ديده ،»جان عمو«از  خواستدلم مي عين حال متقابالً؟ در امكرده
هاي سرويس و افسام با انواع ،مسلحانهة مبارز يانسالطي  خودمان »ين سلحشورمقاوم«مگر 

كاري به نام  هرانجام  گونه است كهچ ؟دارندن وداشته نمذاكره  كه سهل است، مخفي، مشاوره
ناچار  شخصي و خانوادگي،به حكم مسائل و مشكالت  اي كسي كهولي برمشروع است، مقاومت، 

آن هم به قيمت پذيرفتن ريسك  ؟كاري جايز نيست هيچ كند،بر دوش خود احساس مييي وظيفه
  بر سر جان، و خطر زندان؟ و بدون هيچ نوع باج دادن؟

هاي مخفي نوع روابط سرويسكه از من . بگذاريم و بگذريمتاريخ ة را به عهدقضاوت  باري،
پاره تكفير من گلو در  هرچه» نيراست«مبارزين خبر ندارم، ولي مجاهدين خلق با سازمان جوراجور

، جوامع را از صدر تا ذيل هاگفتمان« .در حقايق ابتدايي امر نخواهد داشتكوچكترين تأثيري ، كنند
 هاي مبتني برحقوق، گفتمانهاي مبتني بر گفتمان هاي مبتني بر افسانه،گفتمان: ردندنودر مي

  .»...حقيقتهاي مبتني بر گفتمانسرانجام مذهب، و 
 كه به درستي بدانند بايد ،هستندنيز  پر و پا قرص ميشل فوكو طرفدار كه هزارخانيآقاي دكتر 

 تا رسيدن ،به قول خودشان ،ايران فردا »دموكراتيكو تنها آلترناتي« اين ،مقاومت ايران ملّيشوراي
براي ي هر تالشة پاي« كه راه درازي در پيش دارد، چراهنوز  ،حقيقتهاي مبتني بر گفتمان به

كه انآن. »...است يابي به معرفتبراي دست خالصانهشوق شور و  همانا حقيقت،بي به يادست
بعد  و شوندوارد عمل ميكوركورانه  دهند وخود نمي به رويداد راق در چون و چند يك تعم فرصت

توانست به گفتمان  پردازند، نخواهندآن ميرتب بر تل خود و نتايج ماعموار به توجيه اهم برنامه
گفته  پل سارتر ژانة باردر كه  (Raymond Aron)ون ريمون آر مثل من هم. دست يابند تحقيق
ة بايد در بار ،»ستوسياسي اهاي در داوري ي اشكالشول ،[...]سارتر درست ي هاگزينه«بود 

 بينياز واقع او» فرار«در  ولي اشكالش درست، هزارخانيدكتر هاي كه گزينه بگويم »عموجان«
 مجاهدينِبه  ،او به نام مقاومت. ئولوژيچنين در پشت كردن به انديشه در مقابل ايدهو هم . است

زنده به زنده  ،دموكراتيككشور بر سر كوي و برزن يك  اني كهخاصه قرباني .كندميقرباني، خيانت 
   .كام آتش سپرده شدند و سوختند

هوس بيرون رفتن و خريد كردن به . گذارمدي انجمن قربانيان خشونت را در چمدانم ميسي
 رااج ام مو به موم گذاشتهكه با خود قراري راگويم كه بايد كلي از سرم پريده است، ولي به خود مي

  . استمفيد زندگي از نظر بهداشت  ،هر چند بيهودهة رعايت يك برنام ،آشوبپردر لحظات . كنم
هاي دلپذير يشيريناز پر به كافه قنادي لوكس خيابان پهلوي يا ولي عصر، كه  به محض پانهادن

وني چرم يادت مياد چه قدر شك«. شودام بيدار ميذائقه در هاطعم گذشته من است،دوران كودكي 
   ».كرديمرودل ميخورديم بس مي عيد نوروز ازروزاي ... كرديممي

قوت  مچنان در ذهناين يادگارها . زنمم حرف ميهايداييپسر و دخترو  برادر با در خلوت دل،
  : دهماختيار سفارش ميكه بي گيرندمي
  ...يك كيلو سوهان، يك كيلو كشمش، يك كيلو باقلوا، يك جعبه گز اصفهان ـ
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يك وقت مغازه را خالي كنم؟ با دو ساك پر، كافه قنادي را ترك نكند  !، حيران شده استروشندة جوانف
  . كنم و چيزي نمانده بازوهايم بيافتندمي

. امعاجز شده. هايمديگر نه پاهايم مال خودمند، و نه مچ دست. عصر، چراغاني استخيابان پهلوي يا ولي
ها فارغ و نشينكوچ م كه مثلبودنگذاشته قرار  مگر با خود ؟دهطور شچه. كنمي مياحساس سنگين

  .كنمتاكسي صدا مي .چيزي نمانده از حال بروم !سبكبال زندگي كنم
 كند به شرح مصائبخيلي راحت و بدون مقدمه شروع مي .استر هبا خودش قشوفر تاكسي انگار 

   :گيرد كهمينتيجه  دست آخر هم نوميدانهو  خود،
ديگه . كردمخالص مياين زندگي سگي  خودم رو از شرّهام نبود اگه به خاطر بچه واهللا هه خانم، ـ

  . دهمرا به او مي هايميكي از بسته ...ارزشي نداره واقعاً. ارزشي نداره
   .نيستديگه توي چمدونم جا . نكرده ايخدمتي به من اگه قبول كنين جداً  ـ

دلم  چقدر! هاي وطناي شوفر تاكسي! آه. تأثرآوراست انگيزشغملبخند . كنداز من تشكر مي
  .برايتان تنگ شده است

 
  2007ژانويه  3و  2

  

دختر  ديدن يي مسائل مادي برسم، و بعد بهبايد به پاره. گذرندبه سرعت برق مي ،روزهاي آخر
پسر  ايراني است، و 50راييا آيشوار كه در زيبائي، براي خود يكو همسرش  او عمويم ناهيد، پسر

- در را به رويم باز مي گرفته،در حالي كه پسرش را در بغل  ،وقتي پسر ناهيد. برومشان هفت ساله
. ناشناسي است مرد در بغل يمعمو كوچولوية نو رسد كهبه نظرم مي آسايي شگفتگونهكند، به 

پدر و  وقتي كودك و. سر ميز، صحبت از شعر و سفر و سينماست! »گذردعمر عجب مية اين قافل«
  پرسد كه اقامتم و اوضاع را چگونهناهيد از من مي كنند،قصد خوابيدن ترك ميمادرش ما را به 

  . كنمميبندي جمع
 .يدارزمي شخطربه  ببينيم،همديگر را  توانستيم كه ما دو نفر قدرفقط همين. بودي درد لذت پر مسفر

داند ـ وگرنه اين را مي دخترعموهستم ـ ي وشبينخ آدم ؟ من ذاتاًچه بگويمو اما راجع به بقية قضايا 
ناپذير كتمانپويايي زندگي شهري، بيداري . بودم جان به جان آفرين تسليم كردهها بود كه اآلن مدت
مردم ما، كه در ميانشان آخوند هم هست، از بخش قابل توجهي از نمان، ميل به رهايي در هموطنا

هاي ، اعتقاد جوانان به ارزشدانندي ميديگر عصرتعلق به ا مها ركه آناحكامي و  كم ديندست تح
 زنان كه با اين استبداد زن برحقپردازند، خشم آن مي بازتابها به يي از روزنامهدموكراتيك كه پاره

يد ها آمريكا، همه ماية امهاي بزرگ و در رأس آندارند، استقالل كشور در قبال قدرت نبردستيز، سر 
آن  در دناكارآمدي يك سيستم سياسي متحجر كه فسا به خاطرتوان مي   حال چگونه در عين. است

 يي از سران وها حتّي پارهتأسف نخورد ؟ و به خاطر آفات اجتماعي كه گسترش آن ريشه دوانده است
آيا يك حكومت ديني  كهپايان، ايننگران كرده است؟ در ، ولو بابت بقاي خودشان، اندركاران رادست

                                                           
50 Aishwarya Rai ملكة زيبائي و ستارة سينماي هند.  



  
   181                                                                                       در بازگشتم از ايران

هر دموكراسي راستين گزير نا د؟ آيا جدايي دين و دولت شرطباشدموكراسي پديد آورندة تواند يم
   نيست؟

ذره ذره  جامعة مدني،، از سوي »ايرانپناه قدرت اسالم «كه است  اين ،ماية تسلي خاطر استچه آن
ن در آن چو .است عكساسالمي، بربسياري از كشورهاي در  كهحال آن .شدن است جويده در حال

جامعة مدني  اركانكه در تمام يون تندروي با اسالم ها هستند كه مجبورند مدامدولتكشورها، اين، 
در ايران، . قدرت است به دست آوردن هدف اين اسالمگرايان. كنند مبارزهاند، كردهرخنه 

شود، بلكه مي رو انكانه تنها از سوي اكثريت مردم نفي  ساالر،اسالم دولتفرمايشي » سازي اسالمي«
  . رودزير سؤال مي ،بيش از پيش سوي شماري از دست دركاران،از  ،قدرتاندرون دايرة در 

المللي بيندرگيري دهد، قرار ميي هم و مردم را رو در رو تيقدرت، نبردي كه حاكمبر سر جنگ 
كار را به  واحوال، وضاعآيا اين ا. ها فرو برده استاسالمي و جهان غرب، ايران را به كام آشوبجمهوري

   ...داندنميكسي ؟ نخواهد كشانيدجاهاي باريك 
بود كه ناچار به آن نميبرد، آيا امكان ببه هر صورت از اين مخمصه جان به در  مانگيريم كه كشور

؟ شدكرديم چه ميميصرفنظر  يك انقالب خونيناز  اگر چنين سنگين نباشيم؟پرداخت بهايي اين
طور كه همان! كسهيچغلتيدند باشد؟  خون و خاك دري صدها هزار جواني كه جوابگوكه كيست 

ي در جهان بيش از پيش، ما. شد نخواهد در عراقت خود آقاي بوش هم هرگز جوابگوي جنايا
. است معاف هممجازات  و از است» هركه زورش بيش، حقّش بيشتر«م كه گويي كنيزندگي مي

گيري رسيدن به يك نتيجهدانيم اما كه هر دو مي. يابديد، ادامه ميگونه ميان من و ناهها، اينسخن
آهنين ي و فعالً بايد اعصاب. نيازمنديمدورخيز تاريخي ما به يك ! زنده داري نيستيك شب درست، كار 

   .داد ادامه به پيكار داشت و
منتظر ساختمان،  وني، بيرتاكس. خداحافظي كنمدختر عمويم از پاسي از نيمه شب گذشته است و بايد 

هزينة  تأمينكه براي  و آخرين رانندة تاكسي من در اين سفر، يك دانشجوي اقتصاد است. است
كنم و فردا به فرانسه شنود كه من در فرانسه زندگي ميوقتي مي. كندا كار ميهشب  ،تحصيل خود

  . دانشگاه سوربن است التحصيلفارغگويد كه گردم، از پدرش ميبرمي
 هم به اواش ديده پدر سوربن غرشايد ويروس غر. زندغر مي يك بندو پنج سال دارد و  بيست

جمهور تروريست رئيس از جمله و هاو ايراني هاو اروپايي هااز آمريكايي. است سرايت كرده
آزردگي ة ماي اًو شديد اند كه به ايران هجوم آوردهيي هاتنها دوستانش، اين آفريقايي و »نخودما«
البته كه  ،بله! اقتصاددان ما نژادپرست باشد اين جوجه وقتيك نكند! كندانتقاد مي اطر او شده اندخ

خوشبختانه قبل از ! آيداز آفريقايي جماعت خوشش نمي اصوالً: ندارد عارهست و از گفتنش هم 
 طراتخا يادآور »كاكا سياها« اينة دربار چون افاضاتش(بكشد  جدلواين كه كارمان به جنگ

من به فرودگاه، دنبالم  رساندنتواند فردا براي ميآيا پرسد كه مي. ميرس، به هتل مي)ي استتلخ
به مناسبت  ،را 51پنوآقاي لعذاب ديدار به زودي . جا كافيستتا همين! ، متشكرمنخيربيايد؟ 

                                                           
51  Le Pen رهبر معروف دست راستي هاي افراطي و نژادپرست فرانسه.  
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اين ه البت. از سرم هم زياد است خواهم داشت كه فرانسه،جمهوري رياستانتخابات  شركتش در
و همان بهتر كه چنين  .شناسدالمللي او نميبين معروفيتة را، با هم لوپن 52،لوپنيبل ة تاكسيرانند
  !ر خواهد داشتلوپن يك طرفدار، كمتبه اين حساب، . است

 
  ژانويه 4

  هابرخورد اسالم شكن تن
  

ا اتومبيل رنوي ب ،ي كرمان ديده بودماكه در هواپيميي دختر جوان دانشجو فرزانه، ،ساعت نه صبح
زنم كه به طرز قابل توجهي مي هاگشتي در كتابفروشي .دآيبه دنبال من به هتل مي خود، كوچك

. خرمچند كتاب شعر مي .هستند ها و رساالتي در هر زمينهرمانة از آثار ادبي ايراني و ترجمپر 
  . به بازار تهران برسيم رويم تا بعد از ده ايستگاه،به ايستگاه ميرداماد مي ،مترو براي گرفتن

  . برويد مترو سوار شدن، به توالتقبل از  توانيد، ميخواهيداگر ب. خيلي تميزند ينگهاي پاركتوالت ـ
  : گويدوان بسيار خوشرويي است به من ميجمسؤول توالت كه زن 

 چه قبر فهمممن كه نمي !قطعهبرق  چون ، مواظب باشين يه وقت در رو قفل نكنينمجاينامن  ـ
توانم نمي ديگر ببينم كهميوقتي ولي . كنمقفل مي در راشوم و ميتوالت وارد  دارددر توالت ي به ربط

جاي حميدآقا . ديگر دير شده استاما . ي استبرق توالت،قفل در  شود كهشستم خبردار ميخارج شوم 
   ايدكرد؟حال با اين در زره پوش چه ب! حرف بزند هاي مكانيزهتوالت خالي كه از

   ؟كار كنيمچي ! حاال گير افتادين. قفل نكنينبهتون كه گفتم در رو ! خدا مرگم بده ـ
آمدگي بر ،طرف دوهاي استحكامي ديوارهاي ستونولي . ديوارها بلندند. امتوي توالت گرفتار شده

پارك  را شبيلاتوم دارددوستم هم كه به يي بياورد و گويم برود چهارپايهبه مسؤول توالت مي. دارند
ن را از باالي ديوار به من رد گردد و آپنچ دقيقه بعد با يك پيت پالستيكي برمي. بدهدكند خبر مي
  : كندمي
  .تونم شما رو بگيرمبايستيد روي پيت ببينم مي. دوستتون الزم نيست ـ
  . كنم بتونينفكر نمي ـ

با . گرددرود و پنج دقيقه ديگر برميباز مي. درسميهم به زور سانتيمتر  پنجاه و پنجيك متر و به  قد او
  . پوشاندرا ميزن  آن صداي نحيفبه كلي صدايي قوي دارد كه  يي آذري وآقايي كه لهجه

   ...كافيه كه .رن بيرونولي نگرون نباشين، مي آوردن، هم ي يه پيت ديگهاج علح نوم،خا ـ
  : كنمحرفش را قطع مي

  : پرسمآن آقا ميخود و مستقيماً از ! هنرجايي  بهش بگين! نه! نه  ـ
  قد شما چقدر است؟  ـ
  ! صد كيلوست خانم هم وزنم. تادشيك متر و ه ـ

                                                           
52 Le Penible  نام  به و در اينجا كنايه ييت، آزاردهنده اسبمعنيLe Pen.  
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آقاي  خيلي خوشوقتم جناب! هستم با پنجاه و هشت كيلو وزنسه من هم يك متر و شصت و  ـ
   !رستم

  . شودآساي همشهري آذري بلند مي رعدة صداي خند
  ! بكشينشما هم لطفاً من رو بيرون . كشموالت ميباالي ديوار ت ومن خودم ـ
   .خانم، در خدمت شما هستيم ـ

  :گويدكشان ميزن مسؤول توالت جيغ
   .خيالتون راحت باشه! ذارم كسي وارد بشهمن ميرم جلوي در كشيك ميدم و نمي ـ

ق اعش گاهوعدهگويي تو . شديم يك نديمه همصاحب ها، شكن تنبراي جلوگيري از شوك اسالم
   !گذاردرا گرفته و چون پر كاهي، بر كف توالت مجاور مي كمرم يم و بعدبازو تهمتن،مرد ! است

  : گويدميشرمساري و با كمي 
  ! با عرض معذرت، خانم ـ

  :گويممي
   !آقا، با عرض تشكر ـ

در تا ! كنمآقاي حسيني، فكر مي ،»كش قلم« آن مرد به همان حالو در . خندمميبه صداي بلند 
 امثال اوها و حسينيرا  ـ حرف آخر و خواهند بود هستندها هستند ـ كه هميشه ايران رستم

 كارآمد،سريع و ة وسيلكند و ظاهراً مردم از اين متروي تهران پر است و خوب كار مي. زدد ننخواه
-باستانة جلوي موز كه از گيريمرا ميخيابان نوفل لوشاتو و  شويممي رجااز مترو خ .هستندراضي 

  . بسته استبينيم مي. شناسي عبور كنيم
كار و كاسبي خوابيده است . ها نگرانندولي بازاري. خورنددرهم وول مي ي است كهمردم پر از بازار،

اند، كمتر خريد باال رفته ،هاي سازمان مللمجازات به خاطر ،هاه قيمتها هم از زماني كو تهراني
  : دگويجواهرفروشي مي. كنندمي
  . شوداگر بحران ادامه پيدا كند بدتر از اين هم مي ـ

و من از  جوان دانشجوناهار خوردن،  طولدر . است شلوغ، شهورشهاي مآن كباب بانايب، ي چلوكباب
فحشاء و فروش رة مسعود ده نمكي در با ي كهمخصوصاً از فيلم. زنيمسينما حرف مياز ادبيات و 

يي به نام هاي نويسندهرمان خواندن دختر جوان،. ساخته است فارسليجارات خمدوشيزگان ايراني به ا
 ،از وكيل آيندة حقوق بشر .دارنددرونماية اجتماعي  كهكند محبوبه ميرقديري را به من توصيه مي

كه  هستند هاگويم اميد ما همين جوانمي با خودكه در حالي. كنمساعت پنج بعدازظهر خداحافظي مي
و  گذرمي مياز خيابان مشجر و كنم،روي ميتا دانشگاه تهران پياده. داشت باور راها آن پدرم عميقاً

كه پرچمدار دانش ايرانند،  يمن به جوانان برومند«: كنمذهن خود مرور مي را دروصيت اخالقي پدر 
 ،يو اگر سنت جار. پذير محبت آنان هستمگويم، و منتيو ما در خدمت آنان بوديم، تبريك م

كردم كه باز خاكنشين رهگذر اين جوانان يداد كه جسد من در دانشگاه دفن شود، آرزو مياجازه م
  .».باشم



  
     184                                                                       در بازگشتم از ايران

 

. صبح است 2ساعت پروازم . شودجور ميوجمعمن در اسرع وقت ي شيرين آجيل و چمدان پر از
و نيمه شب است  .كندپياده مي ،كه قرار است مرا به فرودگاه برساند ،وكيلمة را جلوي خانمحميدآقا 

در  .ان قرار دارندو رهبر يدانشه شهر، زير فرمان بالمنازعديوارها و ميادين در و . شهر، آرام
. آيدمي وقتمسر تنهايي عميق و عرفاني ـ متافيزيك بهحس نوعي . فرودگاه، انتظار، طوالني است

پشت سر زني هستم كه ربع در گمرك، . شومي رد ميامنيتاز كنترل . فشارممي م رازير بغلة دفترچ
كارمندي آن را  .دهمرا ارائه مي مپاسپورت. رسدميعاقبت، نوبت من  .معطل استي است كه ساعت

   .دهدعبور مي ةاجازكند و مهر مي
دارم و برمي ي را از سرمروسر. گويدبه من خوش آمد و تبريك سال نو مي» فرانس اير«مهماندار 

غرق  تا اندازمباال ميو دو قرص،  كشمدرپي سر ميپي» دارفلسفه«جوي دو آب. آورمميرا درها چكمه
  . ب شومخوا

 .53»بردمي يشخو بيشتري باشد، روي به دياربدبختي تشنة  وقتي نيازمند نوميدي افزونتر و انسان«
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