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 اصفهان
 

که اتوبوس از تهران راه افتاده بود. حرکتی ممتد دردل  یسه ساعتی م ... شد 
آمد. سوز  بودند اما خواب به چشم من نمی  دهیتر مسافران خواب کی. بیشیتار

سرم را  یده در چادر مشکیچیکردم. پ شه حس مییسرمای اسفند را از پشت ش
گاه از دور سوسو یها و به چراغ بودم ه دادهیصندلی تک به پشتی گه  که  ی 

 .ای تازه رفتم این بار با وظیفه یطی نو میره شده بودم. به محیزدند خ می
که بیش ینم ن یها انتظار ا سرانجام و پس از مدت ا دلهره.یتر شوق دارم  دانستم 

 م را نشان دهم.یها ییشد تا توانا امکان به من داده می
گفت "می ن آمدن از خانه پوران  از من م" ینیقی را ببیم تا رفیرو وقت بیرو

کنم.  که او دوست داشت بپوشم و چادر مشکی سر  او خواست تا بلوزی را 
که قرار است با  گری بروم. به حتم خودش هم از آن یرفیق به شهر دیک نگفت 

 چه در انتظار من بود خبر نداشت. 
که رفیق بهمن  گفت "را غروب بود  گوشم  با رفیق دیدیم. پوران آرام در 

ی تا خانه یم چ یگه هیعنی دیدم "ی"  آرام پرستشکیل دهیکی را یای چر  رو
 چ وقت"یم؟"  با آرامش جواب داد "نگو هینیب را نمی تووقت 

های بین شهری  اتوبوسشرکتی از  محل بادآرشفیخیابان  رفیق بهمن مرا به
تی شدیم. از  بی شرکت تی  با هم سوار اتوبوس .برد. از پیش بلیط خریده بود

گر خودم بودم با ا گذشت "ا های  کردم" صندلی ما سفر مییپ رانیذهنم 
هایش  تر بودند و یک طرف اتوبوس صندلی های شرکت ایران پیما بزرگ اتوبوس
کت و ش تک نفر ای و قیافه  لوار سورمهه بود. من با چادر مشکی و رفیق بهمن با 

شبیه شده بودیم. با این  متوسطاش به زن و شوهرهای بازاری  فتادهامردانه جا
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کنترل میوپ گر بین راه  ک ز ا  شد. می تر برانگیخته  مکردند شک پلیس 
که مقصد را اعالم می کرد "اصفهان"  بر شیشه جلوئی اتوبوس مقوائی بود 

اده یا در یکی از شهرهای سر راه پیم یرو به اصفهان میما هم دانستم  نمی
کنم می. خواهیم شد گفته رفیق قاسم افتادم "چر ،خواستم سوال  د یک نباییاد 

کند." ی  کار چرن درسی بوین اولیا کنجکاو که در  گرفتید  "به نفع م کی از او یاد 
که چیچر گر دستگیک است  ی هم نکند، چون ا کنجکاو ر بشود، یزی نپرسد و 

گفتن نخواهد داشت."یاطالعات ز پس سوالی نکردم. رفیق بهمن  ادی برای 
 هم حرفی نزد. 

کنارم به خواب رفت.  که اتوبوس راه افتاد او در صندلی  با اش هسینهمین 
رفتار مسلطش در رفت. در همان نگاه اول از  ن میییی منظم باال و پاها نفس

که باید از رفقای قدیمی باشد. حس احترام همیشگی محیط  حدس زدم 
کنار  کتش  که مبادا  و  برودنسبت به رفقای مسئول در من زنده شد. نگران بودم 

کمریش د کم رنگ المپیاسلحه  ای سقف ه ده شود اما او آرام خوابیده بود. نور 
گونه تابید. ابروها مثل سبیلش، پر پشت و سیاه بودند.  هایش می اتوبوس بر 

کوتاه های پهن ورزشکاری نبود اما شانهکوتاه قدش خیلی  نشان  تر اش او را 
ی به  پرسید، چشم داد. در اولین برخورد وقتی حالم را  می های تیز و نافذش طور

کردم با خود می که حس   "این رفیق چقدر جوونه!"گوید  من دوخته شد 
کنمانند نم به او هم ماتو از خود پرسیدم "می گفته بود  ؟" پوران اعتماد  پوران 

 ق خیلی باصفاست. ین رفیکه ا
 

 در افکارم غرق شدم. م وچادر را محکم به دور خود پیچید
ن نمی  "رضارفیق "و او رفتم. جدایی از او برایم راحت نبود.  از فکر پوران بیرو

که مرا از زندگی علنیرفتنها  خیلی زود بعد از  رضاند. شناخت میام  قایی بودند 
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ته شکو رفقای دیگر همراه حمید اشرف  1933تیر  1مخفی شدن در درگیری 
که او را دوباره خواهم دید  . نمیشده بود. برایم تنها پوران باقی مانده بود دانستم 

که هنوز می کردم. دلم توانستم ب یا نه. وقت رفتن تا جایی  ا چشم دنبالش 
دانم در انتظار چه  بار دیگر برگردد و چشم در چشم شویم، نمی خواست یک می

گذاشت.   بودم اما او برنگشت و مرا با دل مشغولی  هایم تنها 
 

که پوران را دیدم، آخرین روزهای سال  ی 34اولین بار  ، نزدیک عید بود. روز
که از با دختری  ام ، مسئول سازمانیرفیق قاسم گفت  یک اندام سر قرار آمد.  بار

کمی بلندتر از من بود اما جثهخواهد بوداین پس او رابط من با سازمان  . پوران 
یک تر داشت. برق چشمان درشت و سیاهش از همان  تر و استخوانی ای بار

کرد. چادر به سر نداشت. مثل خودم بلوز و شلوار  لحظه اول نظرم را جلب 
           تا دوتایی شدیم پرسید: تر باشد. رسید از من خیلی بزرگ میپوشیده بود. بنظر ن

کجا بریم؟" "  خوب! بگو 
که با ماشین هستم.   گفتم 

گواهینامه، فولکس قراضه گرفتن  که وقتی با  بالفاصله بعد از  ای خریده بودم 
گر محکم ترمز م یزدم، درش باز م یع دور میآن سر کردم، در صندوق  یشد و ا

که مال خودم است. بخشی از هزینه  هوا می عقبش به رفت اما خوشحال بودم 
کردن مسافران زن در می  آوردم.  بنزین را هم با سوار 

گفتخوشحال شپوران    :د و 
از شاهرضا باالتر که  دت جمع باشسحوااما سر قرار همیشه با ماشین بیا "

 ..."یونر
کو ن سر قرار مییاز آن پس با ماش ک یهای تنگ و بار چهرفتم. او مرا به 

کسی او را  کرد. می جنوب شهر هدایت می که در شمال شهر حتما  گفت 
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هایش را  کردم. برخی جمله زد و من رانندگی می خواهد شناخت. او حرف می
کوچه رانندگیام به  شنیدم، توجه اصال نمی های جنوب شهر تنگ بودند و  بود. 

ن یحجاب در ا بیختری نداشتم. رانندگی د من هم مهارتی در رانندگی
ی آشنایی ما را در خیابان  میها جلب توجه  کوچه کرد. باالخره هم روز

                     آذربایجان دید. مجبور شدم همان شب ماشین را بفروشم. 
بقا" نوشته امیر  ی"رد تئور آورد رایم میمان را بهای چاپ ساز کتابپوران 

 گ چریکی در شهر" نوشته حمید اشرف،هایی برای جن آموزشپرویز پویان، "
ها  چه یک انقالبی باید بداند" نوشته صفایی فراهانی. .. اما در باره آن آن"

که می "های جنگ چریکی آموزش"کرد.  سوالی نمی ها از  خواندم، شب را 
کتاب نوشته بود:برد هیجان خوابم نمی که به عللی نباید  . در جایی از  "افرادی 

که به سهولت رفت و آمد نمایند و ناشناس بمانند،   ای آنشناخته شوند، بر
گریم،  بهتر است در حد امکان تغییر قیافه دهند. آشنایی با اصول ابتدایی 

 رنگ مو تغییر فرم سبیل..." 
 .ها بپیوندم خواست هرچه زودتر به جمع چریک دلم می

دش تر دوست داشت در باره دانشگاه و اخبار آن بداند و خو پوران بیش
 کرد: اش تعریف می های جالبی از دوران دانشجویی داستان

بعد  .خوردم ای می رفتم دانشکده فنی، توی تریا قهوه "هر روز صبح اول می
که زنی را در  می کوبیسم بود  رفتم دانشکده خودمون. توی تریای فنی یه نقاشی 

ی نه انگشت این نوازنده اسامی  حال فلوت زدن نشون می ک را چری 1داد. رو
ک دنبال کرده بود،  گشت و عکس شون می که ساوا هاشون رو همه جا پخش 

نوشته بودند: امیر پرویز پویان، حمید اشرف، محمد صفاری آشتیانی، رحمت 
الحی، منوچهر بهایی پور، احمد زیبرم، اسکندر صادقی صپیرو نذیری، جواد 

 نژاد، عباس مفتاحی."
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 کردم: با عالقه و تعجب سوال 
 ها را نوشته بود؟" کی آن"

که خیلیاد نست اما میاد "کسی نمی ها مثل من به هوای دیدن این  نم 
که این انگشت رفتند. یکی از بچه جا می ها به آن نام ها مثل یک  ها معتقد بود 

کدام که هر  زند اما نوای ارکستر همخوان است.  شان سازی را می ارکستر هستند 
گرم  تریا لو، بوی قهوهداد: این تاب دونی چه حالی می نمی که از آو صدای  شورپور 

 شد: ضبط صوت پخش می
      ن مست و مستانهاوخروسخوان بو من و 

                     گانهیگانه و بیدور از چومان 
کوه دامن بوشو               م شانه به شانهییتا 

                                ه سریر داران سبزیز
                   میتشین یخوش به ور یچشمه 

 رو به خاور 
... 

گوشم زنگ می کسی  هنوز صدای آواز خواندن پوران در  گر  زند. ا
خواند  میکرد او شمالی است. بعد بالفاصله شعری ترکی  دانست فکر می نمی

که جد اندر جد آذر کرد. "آیا  ی است. یاد شعر خواندنانگار  هایش منقلبم 
 بینمش" دوباره می

کرده بود و  توبوسا کم  کوچک سر راه  سرعت  از میان یکی از شهرهای 
کند در  گذشت. در خیابان پرنده پر نمی می که چشم باز  زد. رفیق بهمن بی آن 

گفت  صندلی جابجا شد و سرش را از سمتی به سمت دیگر برگرداند. پوران می
که اوضاع باها باید با یک چشم بخوابند و با چشم دیگر مراقب  چریک شند. من 

 توان هم خوابید و هم هشیار بود. فهمیدم چطور می نمی
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ها در دفتر  بودم و صبح ها برداشته ظهر  از دانشگاه را بعد  های درسی واحد

جا  کردم. آن اش را تایپ می های درسی جزوهصنعتی یکی از استادان دانشگاه 
که شماره بار به آن جا  اش را به پوران داده بودم. او هم چند تلفنی داشت 

 زده بود. زنگ 
تر  ای نصف بیش اردیبهشت ماه بود و دانشگاه شلوغ. هر روز به بهانه

کردم روزهای  با سازمان سعی می  . من به دلیل رابطهندشد ها تعطیل می کالس
کشته شدن  شلوغ در دانشگاه آفتابی نشوم. روزی دانشجویان در اعتراض به 

که دانشجوی دا یکی از چریک ک دقیقه ینشگاه صنعتی بود، در غذاخوری ها، 
کالس نخواهند رفت. با شنیدن  که فردا سر  کردند  سکوت دادند. بعد هم اعالم 

که سرکار  این خبر من هم بهانه دیدم  برگشتمای آوردم تا سرکار نروم. دو روز بعد 
کریدو ازهای شکسته شده  شیشه کالسرروز پیش هنوز در  ها همه  ها پخش و 
 مان جریان را پرسیدم. جواب داد: از منشی اند. خالی

که دیروز نیامدی. دانشجوها در اعتراض به دستگیری یکی " چه خوب شد 
کالسی کالس نرفتند و شعار می از هم  دادند "یا همه زندانی یا همه  هاشون سر 

کرد به زور  گارد هم سعی  کندهآزاد"  کناش پرا کردند. تا  ، آندن  ها هم مقاومت 
 ."شویمنستیم خارج اتو جا حبس بودیم و نمی زظهر اینبعدا 9ساعت 

گفته کار  های منشی بود. نمی فکرم پیش حوادث دانشگاه و  ی  توانستم رو
که از ظهر ب  پیشمتمرکز شوم.  کرد:ود   پوران تلفن 

ی  "!روهمراه بیا "بیا! همین االن! هرچه هم پول دار
که موضوع جدی است. چند روز قب ها  ل روزنامهاز لحن صدایش فهمیدم 

کشته شدن تعدادی چریک را   خبر درگیری خانه های تیمی در چند شهر و 
کرده بودند. از آن زمان پوران را ندیده بودم تا بپرسم قضیه چیست. از  منتشر 
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گذشت "آیا زمان   ؟" است رسیدهمن هم  مخفی شدنذهنم 
ی از دانشگاه خارج شدم. قرا بهانهمان  برای منشی با پوران  رمای آوردم و فور

بود. برعکس همیشه پوران چادر به سر  خیابان خورشید نزدیک میدان ژاله
گفت:  داشت و لباسش مرتب نبود. محکم 

 ای؟" ای، باید مخفی بشی، آماده "لو رفته
که آماده چه سوالی می که به این لحظه فکر  ام. مدت کرد! معلوم بود  ها بود 

که لحظه موع کرده بودم اما نمی گهانی و به یکاین طور ود دانستم  باره فرا  نا
داشت.  کردم فرصت آخرین دیدار با خانواده را خواهم  رسد. شاید فکر می می

کوتاه مادرم را دیده بودم و سفارش  همان روز صبح، وقت رفتن سرکار، خیلی 
 کرده بود عصر سر راه برادرم را از مدرسه بردارم. 

که اسابق پوران مثل  گفت  ز روز قبل چیزی نخورده. به سرحال نبود. 
یه رفتیم و او باقالی پلو سفارش داد. من اشتها نداشتم و  رستورانی در میدان فوز

 ،جز آب چیزی نخوردم. بعد به بازارچه آن طرف میدان رفتیم تا برای من چادر
ی بخریم. نخ و سوزنی هم خریدشبلوز و  به حمام نمره رفتیم تا پای  یم ولوار

کنیم. پیراهن بی شلوار و چادر را که تنم بود در آوردم،  کوتاه   بلوز وآستینی را 
ن آمدم م و اخترا به سر اندچادر  ،پوشیدمرا  شلوار  .از حمام بیرو

کتاب  سرکردنبا تغییر لباس و با  که فصلی تازه در  کردم  چادر حس 
که برگشت ناپذیرام آغاز شده است، فصلی  زندگی . در جایی خوانده بودم 

. کامال متفاوت هکنند. دو نیم اقات زندگی را به دو نیمه تقسیم میبرخی اتف
که بازگشت از آن ممکن نبود. نمی گذاشته بودم  که  قدم به دنیایی  دانستم 

های بسیاری رد  تر شوق دارم یا دلهره. به دنبال پوران روان شدم. از خیابان بیش
کوچه کردیم. از  کسی عوض  که فکر گذشتیم. هربا یهای شدیم. چند تا ر 

کسی دیگری می بار رسیده کردم این می ای  گرفت و به منطقه ایم، باز پوران تا
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که واقعا راهی طوالنی  دانم حال آن روز من خراب بود یا این رفتیم. نمی دیگر می
 ..کردیم. طی
 

اتوبوس جلوی رستورانی ایستاد تا مسافران به دستشویی بروند. من در 
قبل از پیاده شدن سرش را نزدیک من آورد و آرام  ام ماندم. رفیق بهمن صندلی

 گفت:
گر اتفاقی در راه افتاد و هم کردیم، قرارمان فردا صبح، ساعت  "ا گم   10دیگر را 

 پیما." در اصفهان، جلوی شرکت ایران
 :پرسیدانگار نگران من باشد یک باره 

گاراژ اتوبوس" یدا تونی پ های ایران پیما رو راحت می اصفهان رو بلدی؟ 
 کنی"

دانست  که منتظر جواب باشد از اتوبوس پیاده شد. خوب می و قبل از این
گر بلد هم نبودم، باید پیدا  که چریک باید از پس هر شرایطی بر آید، پس من ا

 کردم. می
کرده بودم. آن  یک بار در پانزده سالگی به همراه خانواده به اصفهان سفر 

که سفر دوم زمان هیچ فکر نمی من به اصفهان در زندگی چریکی باشد.   کردم 
آن  به حتمآن زمان به دیدن عالی قاپو و نقش جهان رفته بودیم اما این بار 

ام انداختم. دو صبح را نشان  نگاهی به ساعت مچیشد.  ها پیدایم نمی طرف
گرفته بودم. مادرم را به مناسبت بیست سالگیاین ساعت داد.  می  ام هدیه 

کنی یاد ما گفته بود " داد یوقتی آن را به من م اینطوری هر وقت به ساعت نگاه 
کرده و نگران است. شنیده  نشان می شحرف" افتی می که چیزهایی را حس  داد 

که می بعدازظهر همان شود.  گاه قطع نمی گویند بندناف مادر با بچه هیچ بودم 
کردم. این ساعت تنها چی که از روز اولین قرارم را با مسئول سازمانی اجرا  زی بود 
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           کرد. ام را به من یادآوری می زندگی قبلی با من مانده بود و هویت اصلی
که با مادرم داشتم افتادم. روز پوران از  مخفی شدنم به یاد آخرین صحبتی 

 زنگ بزنم. خانه مان من خواست تا به 
کن خانه" که دوست داشتی به انگلیس فرار تلفن  که با پسری   تان و بگو 
 ای." کرده

هرگز باور مادرم این دروغ را  نگاهم را فهمید.  با تعجب به او زل زدم. معنای
تلفن نداشتیم. به  در خانه دادم.  کرد. برای چه باید آزارش می نمی

رابطه خوبی با مادرم داشت. اولین  همسایهرویی زنگ زدم. خانم  روبه همسایه 
که به خانه کردم مادرم را زدم. با  شان زنگ می بار بود  لحنی شرمنده خواهش 

کند.  کهمادرم فهمیداز صدای صدا   باید اتفاقی رخ داده باشدحدس زده  م 
 .کردم نمیتلفن وگرنه به خانه همسایه 

یخته توی دانشکده دنبال بچه ک ر ها، همه در رفتند. من  "... مامان ساوا
آم تا ببینم  ه نمیرفتم. ممکنه خونه ما هم بیان. چند روزی خون هم ترسیدم، در 

 گیرم..." شه. دوباره خودم تماس می چی می
که هم می اش را مجسم می چیزی نگفت. صورت از چه داند داستان  کردم 

که رخ داده باور نمیقرار  کند. او در زندگی با پدرم با چنین  است و هم اتفاقی را 
ک چندین شب خانه نرفتن و درخانه  موقعیت این و هایی مانند از ترس ساوا

گوشی یک راست به اتاقم  آن مخفی شدن آشنا بود. می گذاشتن  دانستم بعد از 
گوشهرود می کمد و خالصه همه جا را برای   های تخت، زیر میز، درز ،  های 

کردن نوشته کتاب جست و جو می  یافتن و نابود   کند.   و 
گذشت "چه آرزو گذاشتم. از ذهنم  گوشی را  گرفت،   هایی برایم داشت"  دلم 

کنم، برایش نوه بیاورم... بعد از دیپلم  کار بروم، ازدواج  کنم، سر  درسم را تمام 
کنم. تک کالس ماشین نویسی ثبت نام  کرده بود تا در  کالمشیاصرار  بود  این ه 
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کرد تا هرچه زودتر ه"دختر باید دستش تو جیب خودش بر " بعد هم تشویقم 
کنم "زن نباید محتاج مرد باش  " هکاری پیدا 

کردندرس خواندن، شغلی نان و آبدار  اما کردن و بچه دار پیدا  ، شوهر 
ها به پارک رفتن  شدن، خانه و اتومبیل خریدن، روزهای جمعه با شوهر و بچه

یاهای من نبودند. من می کوچولوی قصه صمد  و... رو خواستم آن ماهی سیاه 
یای پهناور رسید. می گذشت و به در یک  که از آب بار که د بهرنگی باشم  انستم 

یا با مرغ ماهی خوار نیز درگیر خواهم شد. برای  در این مسیر توفانی به سوی در
یا و دست کنار فداییان ممکن بود  من راه در  و یابی به فضاهای باز تنها در 

یای چندین سالهبا مخفی شدنم روز  آن    من هم یک چریک :رسیدم می ام به رو
 شدم.  فدائی می

 
گشتند. رفیق بهمن دوباره در صندلی خودش جای ازمسافران به اتوبوس ب

گفت:  گرفت. نگاهی به من انداخت و 
 "؟بره خوابت نمی"
 آد بیدار باشم" خوشم می"

کودکی دوست داشتم اما  یا و خیال را از  البته بیدار ماندن، غرق شدن در رو
که خواب را از چشمم   آن شب هیجان سفر و رفتن به محیطی نا روشن بود 

که مید. ربو می ام در آن زندگی  شناختم و خانواده دور شدن از تهران، شهری 
دن خانواده نرفته بودم اما یکرد راحت نبود. از نخستین روز مخفی شدن به د می

توانم با سوار شدن یک اتوبوس به  این حس که درتهران هستم و هر وقت بخواهم می
شناختم  ن، شهری که نمیداد. رفتن به اصفها دیدنشان بروم، به من آرامش می

 پوران.با  درست مثل شب اول مخفی شدنم در خانه تکی کرد.  نامطمئن و نگرانم می
که با پوران به خانه بود شب شده  یک  رسیدیم. برق محله  اش تکی  و هوا تار
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یکی رفته بود.  ی  حتی جلوی پایم را هم نمیاز تار دیدم. باالخره پوران جلوی در
کلیدی ان کرد.  کلیدی انداخت و توقف   درداخت و وارد راهرویی شد، باز 

کرد.   اتاقی را باز 
کرد، بوی هوای چند روز مانده در محیطی در بسته، بوی اتاق  که باز  در را 

که نمی یک بود  ن زد. آن قدر تار توانستم فضای اتاق را ببینم.  آفتاب نخورده بیرو
کردن شمع نی کرد. حتی بعد از روشن  دیدم.  ز چیزی نمیپوران شمعی روشن 

کپک شدید  سفره کرد، بوی  کشید و باز  گوشه اتاق جلو   بلند شد ینان را از 
که گفت: طوری  کشیده  کنار   پوران صورتش را 

کپک زد، اوف"  !"نددو روز به این جا نیومدم، ببین همه نونا 
کنم.  مدتی به سفره خیره ماند، فکرش جای دیگر بود. جرات نکردم سوال 

. سفره را گفتند میچه الزم بود بدانم به من  شده بودم، هر آن من دیگر چریک
گذاشت: کناری   دوباره بست و 

که برق رفته بهتره   زودتر بخوابیم."که ما هم "خوب! حاال 
خواستم بگویم "شمع را خاموش نکن" اما زبان در دهانم نچرخید.  می

که به تن  دانم چه ساعتی بود. پوران با همان لباس نمی داشت بر زمین هایی 
گرم و  یش انداخت. نه متکایی بود نه تشکی. هوا  کشید و چادر را رو دراز 

ک بود. لباس خواست درشان بیاورم،  ها به تنم چسبیده بودند. دلم می چسبنا
کوچک وحشت داشتم.  یترین حرکت نیاز داشتم به دستشویی بروم اما از 

که چریک می کثر لحاف یا پتویی برای  دانستم  ی خود ها حدا گرم شدن رو
ی در خانه خودمان بر زمین خوابیده بودم تا به  اندازند. شب می این های بسیار

کنم زندگی شیوه   در واقعیت طور دیگری بود. اما حاال  .عادت 
کار می کشیدم اما چشمانم باز بودند. هر  ها را  توانستم آن کردم، نمی دراز 

یکی، محیط ناآشنا، فردای ناروشن.ببندم.  سیاهی شب چون چاهی مرا به  تار
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ن خود می ترساند. "کجا آمده بودم؟" تا قبل از آمدن همه چیز  کشید و می درو
یا گرفته بودم؟  آیا های قهرمان" بود "پیوستن به چریک ییرو تصمیم درستی 

که نمی کسانی   شناختم. فردا چه در انتظارم بود؟ از پس ترک خانواده، رفتن با 
توانستم هر  شوم؟ می توانستم هر لحظه با خطر مواجه  زدم؟ می ینم آمدم؟ جا  بر میآن 

 تا زنده به دست دشمن نیفتم؟"را بکشم  لحظه که الزم شد، خود
کار نیست. نمی می که برگشتی در  کاش پوران  دانستم  خواستم برگردم. 

کمی حرف می بیدار می کاش حالم را می ماند و با من  کاش  زد،  پرسید، 
کاش این لحظه را برایم تحمل پذیرتر میفه احساسم را می            کرد. مید. 

کی، دنیا سنه آخیرا چاتیب و آیری یول یوخدور،  ن  "هر زمان بو فکره دوشدو
کی، صاباح بویون نن یاخشیدیر"   بونی بیل 

خوردم یا  جانم، مادر مادرم هر وقت غصه چیزی را می این جمله را خانم
کوچه پایینخانم جانم  خانه گفت. افسرده و غمگین بودم می تر از خیابان  دو 

در  رفتم. همیشه چیزی برای خوردن  جا می ما بود. بعد از مدرسه اغلب به آن
گویی شد اما از همه بیش بساطش پیدا می هایش را دوست داشتم و به  تر نکته 

که آن چه او  سپردم. حاال باید امیدوار می خاطر می درست  است گفته بودم 
 فردا بهتر از امروز بشود. باشد و

گذشته و  شدک وقتی مخفی یشد "چر د اشرف نقل مییاز حم از زندگی 
ئقش جدا  فه ی. وظماند ی عمیق باقی میمحل این جدایی زخم ،شود میعال

که در الت مسئول ا ن یاری دهد و نگذارد زخم چرکیرا  کیرن زخم چیام ایست 
 گردد."

  اما مسئول من خوابیده بود...
  



   09

 نیمارفیق 

ای  به خانهچشم بسته ه اصفهان رسیدیم. رفیق بهمن مرا بپیش از طلوع آفتاب 
کنان خانه هم چشم بسته گرفتم ش را یاد میا نشانینباید  یعنی کهبرد  . با سا

ی  زدم. ها حرف می دیدم و با آن ها را می نباید آنیعنی  بودم قرار بود چند روز
 . گردمجا منتقل  تازه آماده شود و به آن جا موقتا بمانم تا خانه تیمی آن

کردم. تنها نگرانی  خوابی بی خوابیدم و تمام روز و شب اول ام  هایم را جبران 
که مدت طوالنی به همان شکل در آن خانه بمانم. دلم می تا خواست  این بود 

کنم.  کار را شروع  هر چه زودتر به تیم خودم بروم و 
 " رفتیم.نیماسر قرار "رفیق روز سوم با رفیق بهمن غروب 

کیوسک تلفن  کمال اسماعیل، نزدیک  منتظر ما بود. در رفیق خیابان 
هایی  نم. قد بلندی داشت با شانهیببخوب توانستم صورتش را  کی نمییتار

پهن، نه چاق بود نه الغر. سرش را به عالمت سالم تکان داد و با بهمن مشغول 
د و چشم به زمین داشت. به نظرم کر صحبت شد اما به او هم نگاه نمی

گذشت "ا د نقش یمی جدیخانه ت درخواد  ق میین رفیخجالتی آمد. از ذهنم 
کن ارشوهر م  ؟!"دبازی 

گفت گوی آن دو، من و رفیق  بعد از پایان  ی ا با موتور او به طرف خانه نیماو 
که قرار بود خانه تیمی مشترک ما باشد. می که چر راه افتادیم  ا از ه کیدانستم 

کنند اما تا آن زمان برایم  موتور به جهت قدرت مانور آن در شهر استفاده می
ی داد و موتور از جا  نیماشوم. رفیق یکی از آن ها امده بود سوار یش نیپ گاز

کوچه ابانیکنده شد. از خ های تنگ رسیدیم. موتور با سرعت از  های پهن به 
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کوچه ر عابری ترمز مید و با جلو آمدن هیچیپ گر مییسمتی به سمت د ها  کرد. 
که در هر گذشت.  ها می ان آنیتنگ بودند، جوی آبی هم از م اولین بار بود 

سرعت از سر راه ما  و بچه با دیدن موتور به  زندیدم.  آبی میپر ای جوی  کوچه
ن بود یپریدند. تمام حواسم به ا میجوی گر یرفتند و از سوئی به سوی د کنار می

که باد میکه با یک دست  را تا از موتور  نیماگر یبرد بگیرم و با دست د چادرم را 
که  راند، از مردم  یمها  چطور بر لبه این جوی نیماپرتاب نشوم. در تعجب بودم 

به حاتی هم یگیرد و درضمن با خونسردی و با لهجه مشهدی توض سبقت می
           :دهد میمن 

ن موتور ه شه رفت. توی این شهر مردم  نمی چ جای"مودونی! تو اصفهان بدو
کرد،    شن، با موتور هم می تر از جاهای دیگه موتور سوار می شیلی بیخ گم  شه رد 

که  تعق هم می کرد  کنترل   ا نه."یکنند  ات می بیشه 
در مقابل دختر   طنت یک پسر بچهیشیطنتی در لحن صدایش بود، ش

که می بچه که یحال مرا فهمکه  نیترسد از موتور پرت شود. مثل ا ای  ده بود. من 
گیق خجالتی است از شین رفیکردم ا فکر می ج شده بودم. با خود یطنت او 

 "چ به نفع شما رفیقیک به هیفتم "گ
کوچه یک بود و  ای پهن جلوی خانه سرانجام در  کوچه تار کرد.  ای توقف 

گوش  که جلو خانه روان بود به  خلوت. تنها صدای آب جوی نسبتا پهنی 
کوچه باالتر  وبیچ درکلید انداخت و رفیق . رسید می کف  کرد. خانه از  را باز 

یک بود و بوی نا و سرما  کردم تا موتور را به راهرو ببرد. خانه تار کمکش  بود. 
کلید برق را زد و از راهرو وارد اتاق دم در شدیم.  می ی داد.  بشقاب، نگاهم رو

ک  کف تاقچهدور تا دور اتاق بر زم که قابلمه، رختخواب، سا ها چیده  ین یا 
از نگاهم  نیمافضای خانه مجردی را داشت.  اتاق. خیره ماند شده بودند

 ن را خواند:یهم
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کارهایی با "نمی کنیم، به یدونستم چه  گذاشتم بیای باهم درستش  د بکنم. 
که زنم به زودی از تهران می هیهمسا گفتم   آد." ها 

ی عالالدین وسط اتاق را روشن  کتری آبی روبا سرعت بخار ش یکرد، 
کرد. بوی نان تافتون تازه کنارش پهن  که سر راه خر گذاشت و سفره را  ده یای 

کنار یبود کرد. اتاق هنوز سرد بود. چادر را دور خود پیچیدم و  م، اشتهایم را باز 
یک خوش فرم، قوری و بشقاب با نقش  بخاری نشستم. استکان کمر بار های 

وقتی  ند.قه انتخاب شده بودیروشن، با سل گل سرخ و سفره نان با رنگ آبی
کنار بخاری سر سفره نشست، توانستم صورتش را بهتر بب نیما نم. پوست یهم 
که از منطقه اش نشان می تیره و  آید. صورتی درشت ای پرآفتاب می داد 
یخته بود. هر لبخندی دندان بی های  سبیل داشت. موهای صافش بر پیشانی ر

که به جای  دانم چرا اما حس می داد. نمی ن مینشا سفید و مرتبش را  کردم 
که می ش این چشمانلب که چایی را دم می های اوست  کرد، با  خندد. در حالی 

گفت:  لهجه شیرینش 
م. بش یدنش برید به دیرزنی تنهاست. حتما بایدونی! صاحب خونه پ "مو

که مادر زنم مر که ضه و زنم پیش مادرش مونده تا حالش بهتر بشیگفتم  گفتم  ه. 
گرفتم و زودتر با کار  لی فضولن، یها هم خ هیهمسا، اومدم  د مییتوی اصفهان 

که از پشت پرده این ها هم حتما باید بری. بخصوص  ش آنیپ رو به رویی 
 ر نظر داره..."یها را ز پاد و همه رفت و اومد پنجره، در خونه را می

کوشش می ح مییتند و تند توض نیما ات را به خاطر ییجزکردم همه  داد. 
که استکانم را از چای پر می گفت: بسپارم. در حالی   کرد، 

که د"  ستی تک و تنها شام و ناهار بخورم رفیق!"یگه نبایخوشحالم 
که در روابط چر باورم نمی کی پسری از احساسش حرف بزند. یشد 

که در زندگی چریکی عواطف و احساسات  می . من آمدند به زبان نمیدانستم 
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که احساسم میاز زمان مخفی شدنم هم  کرده بودم هر جایی  خواست  سعی 
کنم. در جواب  اموشحرف بزند خ گرفتم. حرفی نزدم. حالتی  نیمااش  جدی 

 آد"  اما خوشم آمده بود. ها خوشم نمی یعنی "من از این حرف
که ب بیدار بود. در روشنایی صبح بهتر  نیمادار شدم، یصبح روز بعد 

شد. موتور  رونی به راهرویی تنگ باز مییرا ببینم. در ب خانه و برتوانستم دور  می
بام بود و  پله پشت در همین راهرو پارک شده بود. سمت راست راهرو اول راه نیما

که ما شب قبل آن جا شام خورده و خوابیده بودیم. سمت  بعد دو اتاق تو در تو، 
کوچک بود. راهرو با پله چپ توالت و آشپزخانه رسید. طرف  اط مییبه ح ای ای 

کوچکقرار داشتاط هم دو اتاق تودرتو یدیگر ح اما بود اط یوسط ح ی. حوض 
گاز آبخالی  گل و  گچی و سفید مات ی. اثری از  اه در خانه نبود. همه دیوارها 

یک در  که از دوده سیاه شده بود. رفکی بار بودند بجز دیوارهای آشپزخانه 
ی که رو کتی عدس، مقداری پیاز، سیب  آن آشپزخانه بود و دو طاقچه  ها پا

کبریت و شمع دیده می که  زمینی، نمک و چند عدد  شدند. معلوم بود 
ی این خانه نکشیده است. هر جای خانه  مدت کسی دستی به سر و رو هاست 

که باید بخرم. چقدر زود به ا را نگاه می ن خانه یکردم به فکر وسایلی بودم 
 عالقمند شده بودم.
گرفتم خودم برای خریدن نان بروم اما یانه تصمپیش از صبح  نیمام 

گفت: کمی خجالتی  کرد. با لحن   مخالفت 
گه با ای"رف ن همه فکر مییافه بری بین قیق! ا  کنند خواهرم اومده نه زنم." رو

که قیتازه  که در خانه  افهیادم افتاد  ام هنوز به همان دختری شباهت دارد 
افه زنی یپوران بودم و حاال باید ق   ساله 19جا در نقش خواهر  پوران بود. آن

کار برداشتن زیگرفتم. اول دار را به خود می شوهر اما در اصفهان  .ر ابرو بودین 
کار جایی را  د یها مرا ببنند با هیکه همسا نیشناختم. پیش از ا نمیبرای این 



 23  رفیق نیما   
 

 

که ی. در ادادم ام را تغییر می قیافه کی نیمان فکرها بودم             .گذاشت ش پایمیپ سا
کنی."  ها هم می نیاز ا"  تونی استفاده 

ک نگاه  راهن، بلوز. یدامن، پ .های زنانه . لباسانداختمبه محتویات سا
ه که در اصفهان بودم امکان رفتن به حمام را نداشتقبل  چند روزیادم افتاد از 

کوچه شدم. از یکی از زنا کی برای حمام بسته و راهی  ایی ه م. پس سریع سا
که با اشاره دست نشان که رد می گرفتم  داد. بعد به خود  مشد سراغ حمام نمره را 

 دم:یجرات داده پرس
کجا زندگی می که صورت بند می هن خانمیا"  کنه؟" اندازه 

گفت: یبا تعجب نگاه  کرد و 
ستم یاش پشت نانوایی است اما مطمئن ن گی؟ خونه قه خانم را مییصد"

 دار باشه."یکه االن ب
کنندهیدر راه خانه صد گشتم  ای می  قه خانم در ذهنم دنبال دالیل قانع 

که چرا صبح به این زودی برای برداشتن ز  ام.  ر ابرو آمدهیبرای توضیح آن 
گفت:یاط زدم. صدایی از آن سوی حیخانه را با احت در  اط 

 ه؟ آمدم"یک"
کر گرد و تپل با صورتی خواب آلود در را باز  کوتاه قد،  د. نفس خانمی 

کش گفتم:یعمیقی   ده 
که نکردم، ببخشی"ای وای! خدا منو بکشه، ب گفتند ید. روم سیدارتون  اه. 

که شوهرم از  نید تا قبل از این، بایدار د، ابرو بر میینداز ا شما صورت بند می
ن یشه. به خدا تا هم گه پیداش مییه ساعت دیاد زیر ابروهامو بردارم. تا یسفر ب

کنار تخت مادرم مارستیحاال توی ب که نشسته ان  شوهرم بودم. حواسم نبود 
گه بهگرد بعد از سه ماه امروز از شهرستون برمی اد و منو با این سر و قیافه ی، حاال ا

ره  کنه. اصال ممکنه دوباره برگرده شهرستون، به خدا می نه، وحشت مییبب
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 اره....."ی سرم هوو می
کنندهف وضیدر صدایم هم درخواست بود و هم توص ام.  ع بد و نگران 

کردن به  لبداهه در ذهن و زبانم جاری می ا ها فی جمله شدند. فرصت فکر 
کامال باز شده  چاره را نمییقه خانم بیصد که حاال  دادم. سرانجام با چشمانی 

 بودند، مرا به حیاط برد و با دست اتاقی را نشان داد:
 "تا حاال مشتری اولی صبحی نداشتیم."

گذاشت، عینکی به چ کرد و نظری به ابروهایم شم  با دقت صورتم را نگاه 
 د:یپرس و طرف چرخاند طرف و آن نیسرم را چند بار ا .انداخت

           "ند وقته سرو صورتت رو بند ننداختی؟چ"
دونید!  گه از دستم در رفته، میید هم چهار ماه، دیشه، شا سه ماهی می"

که مر کنار تختش بویمادرم  که شوهرم نبود یدم، تمام اض شد همش  ن مدت 
که به داد مادرشون نمی رسند، شما  پامو توی خونه خودم نذاشتم، برادرام 

که چی، وقتی  بگین.. می که بچه ندارم، بمونم خونه  مادر رسند؟ من هم 
 ضه..."یمر این طور مبیچار

گرفتم که چیزی نمانده بود فریبا اول گر  بزنم.  ادین بندی که به صورتم خورد چنان 
گرفتم تا  نمی دانستم که بند انداختن تا این حد دردناک است. جلو خود را 

 .ای بود نگاهی به من انداخت قه خانم که آدم باتجربهیر نشوند. صدیهایم سراز اشک
کس، اول انگار می که صورتت یگفت "خر خودتی. ای نا  اندازی."  رو بند می ن باره 

که اشک تو چشم گفتم:هایم جمع  در حالی   شده بود 
که صورتم را بند می             آد." ندازم، بازم اشکم درمیا "هر بار 

دار یدلی صبح زود ب هی نداشت. شاید داشت دقهایم توج اما او به حرف
ی صورتم خالی می کردن که تمام شد ابروهایم را هم  اش را رو کرد. بنداندازی 

کرد. یاد بچه ک صاف و صوف  گفتند "چقدر املی،  ه میهای دانشکده افتادم 
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گذاشتی واسه شب عروسی!؟"            زیر ابرو تو بردار! نکنه 
که در آن دیوقتی صدیقه خانم آینه را دستم داد تنها چ دم صورتی بود یزی 

گذاشتم تا  کف دستش  گفته بود با انعامی  که  قرمز مثل لبو. با سرعت پولی را 
دم. وقت چندانی نداشتم. در درستی داستانم شک نکند و راهی حمام ش

 گشتم. ها باید به خانه برمی هیدار شدن همسایپیش از ب
کنجکاو بودم تا خود را در آ نم اما در ینه ببیدر راه بازگشت نان تازه خریدم. 

کمک مییخانه آی شه یکرد تا در ش نه قدی نداشتیم. به حیاط رفتم. نور آفتاب 
دانداخته، زیر ابروهای برداشته شده قدی پنجره اتاق خود را ببینم. با صورت بن

کرده بودم. از قیافه دختر  ساله به قیافه تازه عروس  19و پیراهن خیلی تغییر 
کمرم می کردم. تا  کش، موهایم را رها  کردن  رسیدند. یاد  درآمده بودم. با باز 

که هر وقت آن شه فهمید چه  گفت "نمی بافت می ها را می حرف مادرم افتادم 
 زنند."  یه چیزی میون خرمایی و بلوطی، توی نور برق میاند،  رنگی

زدند. پس از پیوستن به سازمان چند بار تصمیم  حاال هم در آفتاب برق می
که آن کوتاه گرفته بودم  کوتاه " مخالف بودپوران  اماکنم.    ها را  مبادا موهات رو 

که با ا ا!" مدتکنی  طنت یبا ش یمانن چشم به خودم نگاه نکرده بودم. یها بود 
کرد و رفت، معنی نگاه رضایت که "حاال شدی زن این یاش ا آمیزی به من  ن بود 

 خونه."
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یم تا در محل نیما که ما چند روزی وقت دار خودمان را به عنوان زن و  ،گفت 
یم و وسائل خانه  کنیم، بعد رفیق تیمی شوهری جوان جا بیانداز را تکمیل 

 شد. های بعدی تیم شروع می و برنامه پیوست سومی به ما می
کار می هرچه سریع ها را  شدیم و آن تر باید برای تهیه وسایل خانه دست به 

که خانه به نظر عادی  طوری می که رفقا برای اسباب و  . میبیایدچیدیم  دانستم 
کم که در هر لحظ ترین هزینه را می وسائل تیم  ه ممکن بود به دلیل پردازند چرا 

و مجبور شوند آن را با تمام  بروندا دستگیر شدن رفیقی خانه لو یمرگ  درگیری،
ک خریدند. خانه ما در  ترین چیزها را می و بروند. فقط ضروری نندوسائلش رها 

کنانش که قرار داشت "شکرشکن"  محله  های متوسط بودند. تر بازاری بیش سا
که با مالفهشد اتاقی را با چ ازی به میز و صندلی و مبل نبود. میین های  ند پتو 

نه و یآ ،ده شده باشند، یکی دو متکای بزرگ به عنوان پشتیید پوشیسف
کرد            .شمعدانی توی طاقچه تزئین 

کارهای تیم اختصاص دادیم. این اتاق پنجره  دو اتاق تو در توی دم در را به 
که  حیاط  داخل آن را با حصیری پوشانده بود تا از  نیمابزرگی به حیاط داشت 

ی آن که رو کاغد و لوازم  اتاق دیده نشود. دو طاقچه پهن داشت  کتاب،  ها 
گذاشته بودیم.  کید داشت "بهتر نیماالتحریر  کتاب هتا ها و  اشکافی بگیریم و 

یم و درش را ببندیم، گجا ب اسلحه را آن اسلحه و  .مطمئن تره"این طوری ذار
گوشه دیگر اتاق  یل ممنوع نیز در همین اتاق جای میدیگر وسا گرفتند. در 

ی هم چیده شده بود ها و پتو لحاف . مطالعه، خوابیدن، غذا خوردن، ندها رو
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کارهای تیمی در  به این اتاق همشه  درشد.  ین اتاق انجام میهمجلسه و تمام 
ی همسایه ها   .ماند بسته میرو

که  شناخت رفتیم و وسایل دست دوم  می نیمابرای خرید به سمساری 
کردیم. قابی با شمایل حضرت علی دیدم و آن را برداشتم. تهی پرسان  نیماه 

گفتم: کرد.   کنم تو هر خونه این محله یک همچین عکسی باشه"  فکر " نگاهم 
گل اغلب زن کردند. چادرهایی روشن با  دار سر می های اصفهان چادر 

گل یهای گل ودم. جان، دیده ب دار را در تهران در خانه خانم درشت. چادر 
گل تگرف می را جان، چادر مشکی میهمان خانم ها  به آنخودش را دار  و چادر 

که از خانه تیمی پوران آورده بودم، در اصفهان ام  من با چادر مشکیداد.  می
گلیبرای خرم از همین رو دخور چشم می یتو  م.یدار به بازار رفت د چادر 

یایی از  خود را رودر رو با ی بازارها در راسته چادرفروش رنگی  های پارچهدر
ی رنگ و وارنگ ندیده بودم. فروشنده  دیدم. هیچ وقت این همه پارچه چادر

ی قوارهکه چهره حیران و دهان باز مرا دید،  کشید  های چادر ن  را یکی یکی بیرو
گذاشت: پارچه گل  و به نمایش  ی با زمینه سفید و  هایی به رنگ  های چادر

رنگ... از جنس اطلسی به رنگ آبی  کم ای، سبز صورتی، بنفش، سورمه
ها  ی آنتماشامحو آسمانی، حریر به رنگ نارنجی روشن...ناتوان از انتخاب، 

که انتخاب  . حسی از جنس شرم مانع از آن میشده بودم شد تا خواست دلم را 
کنم.  شادترین کرده باشد،  نیمارنگ بود بیان  که نگاهم را دنبال  یکی از انگار 

کرد،  ها نیباتریز گلینه سفیبا زمچادری را انتخاب  کم  د و  های بزرگ صورتی 
ن آمدیدم از خانه بیکه با چادر سفروز بعد رنگ.  ها با سر  هیبا همسا نیمام و یرو

که در اول کرد، از نگاه آنان خاطر جمع شدم  ن برخورد به یسالم و احوال پرسی 
 ام.  ن خانه پذیرفته شدهیعنوان زن ا

یم. خانههمه چیز آماده ب کوچه  ود تا به دیدن زن صاحبخانه برو اش چند 
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که  خانه درتر بود.  پایین کوتاه قد، ریزه و استخوانی  گشود با زنی  یمان  که به رو را 
یخته بود روبرو شدم. انتظار نداشتم تا مرا آن  چند تا از دندان های جلویش ر

گرم بغل   :گیردچنان 
 ماشااهلل چه خانمی!" " 

که چای را جلو اتاق مهمان راهنماییبا مهربانی به  کرد. در حالی  ما بر   مان 
کرد:یتعر نیماگذاشت از خوبی و سربه زیری  ن مییزم  ف 

گرفته، تندی اوومد و آ  که لوله آشپزخونه  گفتم  "...جا پسری خودمس. تا 
کرد...منکه پسر ندارم خدا بش عمر بدد. چه آدمی خوبیه، همش به  لوله را واز 

یه بارم نیومد با ما شام بخوره. به خدا از  ،که همش تنا بود ود، با اینفکری شوما ب
کردیم خسه شدیم." تعارفبس   اش 

کاری هست..." "شما گه بازم   هم مثل مادرم. ا
دانست چه بگوید تا خود را در  شده بودم. خوب می نیمامحو حرف زدن 

کند. صاحبخانه با نگاهی شیفته از او تشکر م کرد. انگار  یدل صاحبخانه جا 
که  که  پسر او باشد. رفیقواقعا آرزو داشت  کرد به من و همان طور  ظرف رو 

گفت: را جلویم میسوهان   گرفت 
کوند. راسی حالی " ایشاال به پای هم پیر بشید. آ خدا یه پسر سالم نصیبتون 

خوایم     مادرتون چیطورس؟ اصفان اومدند، ما رو یادتون نرد آ، حتمی می
 سیم."خدمتشون بر

کنم.  کردم تا آمدن رفیق سوم را بعنوان برادرم مطرح  از فرصت استفاده 
کن مادرم، بهترند، هنوز نمی" کنه بیاد یه  ، میهتونه سفر  خواهد برادرم رو راهی 

 کنم." حتما خبرتون میوقتی اومدن سر پیش ما، 
گفت: نیما گرفت و   پشت حرف مرا 

یم. خوشحال م "ما کسی رو ندار  ..."پیش ما بیاییدشیم  یتوی اصفهان 
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کارمان در می گر صاحبخانه این دعوت را جدی بگیرد،  کردم ا آید. باید  فکر 
کند. دست  یم تا برایمان غذا درست  کسی را بیاور کلی بشقاب و قابله بخریم و 

که نمی  گذاشت.  صاحب خانهشد جلوی  پخت مرا 
غروب  دنم آمد. ه رو به رویی بروم، خودش به دییکه سراغ همسا نیپیش از ا

کوچه آپ پاشیده و جارو می که با ظرفی غذا  بود. جلو خانه را از جوی توی  کردم 
 ،زیم سبز شد. زنی بود با قدی بلند، چهل ساله، با چشمانی تیدر دست جلو

 ظ اصفهانی:یکنجکاو و با لهجه غل
ن چطورس، چقده این، صفا اوردی"خوش اومد ن مردا منتظر ین، حالدو

که شوور جوونشو اینقده تنها نمیگذاشتید، آد ذاره. دیدم تازه از راه رسیدیند و  م 
کرده یند، برا بچا پخته عدس درست  کار دار گفتم یخدشم برا  هزار تا  بودم، 

 شوما بیارم، قابلی ندارد..."
کار ابتکار خودش بود یا رسم  ظرف را دستم داد. نمی که این  دانستم 

کردم. درم مریضی ما ها. فوری داستان اصفهانی که از بر بودم برایش تعریف  را 
گفت بعد از شنیدن آن نگاهی به سراپایم انداخت            :و 

که اینقده پای چشاد ی"وای خدا مرگم بدد، طفلک معصوم. برای هم ن اس 
ی  گود افتادس، آ مثی دو تا چوق اینقده الغر شدی، حاال غصه نخور، شوور دار

افتید زیری پوسد و دوواره سری  ت دیگه اب میکوند، تا چند وق آدمو چاق می
 حال میای."

کرده بود. پس از خداحافظی و تشکر با  اش شیفته لهجه اصفهانی ام 
ستاده و یپشت در ا نیمات در را پشت سرم بستم. دیدم یاحساس رضا

 خندد. می
 خندی؟" "به چی می

که د !رفیقال،  ول "بابا ای گفتم، ایاول  نه. چطور لی جوویق خین رفیدمت 
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کنه!" ن اصفهانییتونه نقش زن خونه رو برای ا می  های تیز و بز بازی 
گفتم: کمی دستش بیاندازم   خواستم 

کدومه، من سی سالمه!!"" ن   رفیق! جوو
ن این کمی  گفتم و بدو کنش او شوم از راهرو به اتاق رفتم. با  که منتظر وا

گفت:  تاخیر دنبالم آمد و 
 ."ده ان میات جوان نش قیافه"خوب رفیق 

کرد.  جا خوردم.   به سمتش برگشتم. خنده شیطنت آمیزی 
 

کار تئاتری درخانه تیمی  کار تئاتر را از . آمد  کمکم میبه تجربه فعالیت 
کردم.  که معلم مدرسه آغاز  کالس چهارم دبستان بودم  پایان سال تحصیلی 

کسی می خیاطی رقصه، خواد توی جشن آخر سال فعال باشه، ب مان پرسید "چه 
کنه؟"   بخونه، تئاتر بازی 

که دستم را باال بردم. آن سال  در تئاتر چهار مستان را نقش زاولین نفری بودم 
کردفصل  ی  گوگوش خواندم. آن قدر ترانه م.باز خوشم آمد  کاراز این  ای هم از 

گروهی حرفه یگری را تا دانشگاه ادامه دادم. در دانشکده به  ای پیوستم.  که باز
گذاشتم.رتباط با سازمان بعد از ا کنار  یگری را                         باز

که برای تکمیل وسائل خانه  کوچه می نیمابا روزهائی  هایی رد  رفتیم، از 
که جوی می ها  های پر آبی داشتند. از همان روز اول به این جوی  شدیم 

کوچه عالقه  ا خشکاما ی شتندهای تهران هم جوی آب دا مند شده بودم. برخی 
کثی  بودند و  بودها تمیز  در اصفهان آب جوی. شتگذ ها می ف از آنیا آبی 

ها  جلو خانه. عصر مردم با همان آب بودریزی روییده  یها گلو  هسبزکنارشان 
کوچه ردندک را آب پاشی و جارو می ها به این  خود اصفهانیند. دش ها تمیز می و 

کنار مادیخ می نیما. از ویندگ   می« مادی»ها  جوی که راهی از  ها پیدا  واستم 
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کنار  ری را انتخاب مییمان مس یدهایکند. او هم هر بار در خر که از  کی از یکرد 
که به نام خودمان یمادی محبوبی داشتاز ما  گذشت. هرکدام  ها می آن م 
کرده بود نام            دادیم: شان نمره می ها بسته به زیبایی م. به مادییگذاری 

 گیره." مادی نمره پونزده میاین "
یادیشه"نمره این!؟ "  ده هم ز

گیر بودم و   دست و دل باز. نیمامن سخت 
 

ماند و  روزها در خانه می نیمادر انتظار رفیق سوم بودیم تا تیم تکمیل شود. 
کار رفته  ها وانمود می هیبه همسامن  که سر  د مواد غذایی یاست. برای خر کردم 

ن می گپی  بیرو ی  .زدم ه، سبزی فروش، قصاب و نانوا مییبا همسارفتم،  روز
ی پشت بام لباس پهن می که برای اولین بار همسایه دست راستی را  رو کردم 

کرده و سر  کردن لباس بود. از فرصت استفاده  دیدم. او هم مشغول پهن 
گفت: ید و  کردم. میان حرفم دو  صحبت را باز 

یخ "از لباس  که بچه و ر پاش ندارین، شمام مثل  ت وهاتون معلومه 
ن می ؟شوری هات رو از شوهرت جدا می هرم لباسمادرشو گه لباس مردها  او

 نجسه.."
ی بند پهن می یه نگاهی به بند لباس انداختم. دیدم لباس که رو کنم  هایی 

گفتم "چه چیزهایی نظر مردم را می  گیرد!"  فقط مال خودم است. توی دلم 
های  ها رفتم. از لباس همسایه شسته شدههای  از آن پس تو نخ بند لباس

شد فهمید مثال چند زن، مرد و بچه در آن خانه زندگی  آویزان هر پشت بامی می
هایی  چه لباس، شویند کنند، چند بار در هفته لباس، مالفه و حوله می می
 پوشند و...  می

که  گرفتم   ولههای خودم مالفه و ح ای یک بار عالوه بر لباس هفتهمن هم یاد 
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ی بند پهن  ای ک رفیق کنمرا هم رو کافی نداشتم از سا که لباس  . وقتی هم 
ی پشت کرده همراه با بقیه رو هم  نیماانداختم.  می بام دختر چیزهایی را خیس 

که می کنار خرت و پرت شست می پیراهنش را  ی بند  داد تا در  های دیگر رو
کنم.  پهن 

 
گرفتیمای  شب جمعه  کنه هیبرای همسا تصمیم  م. درست یا حلوا درست 

که نوبتیدغذاهای کردن حلوا را هم مثل  غذا به  پختن گر بلد نبودم. هر روزی 
             :گفت با شیطنت می نیمارسید،  من می

 شه." تر بگیر الزم می "نون و پنیر بیش
کارهای خانه یای به  رستان عالقهیاز دوره دب ادگرفتن و مشارکت در 

که کم یبا س نداشتم، بعد هم  کاری زنانه و  کارهای خانه را  است آشنا شدم 
کارهای پیش پا افتاده دانستم. فکر می ارزش می ای  کردم چریک نباید خود را به 

کند چون آشپزی، بافتنی، خیاطی و خانه که در  حاال می .داری مشغول  دیدم 
 کردم از رفقا یاد بگیرم اما آشپزی خانه تیمی هم باید غذا پخت. سعی می

ی بی هم کار  ارزش بود.  چنان برایم 
گفتند: که وارد تیم شدم رفقا   روز اولی 

کن. عدس پلو، بلدی؟""  امروز تو غذا درست 
 معلومه""

کردم که فکر   ندارد. از اسمش پیداست، بارها طبخکاری  عدس پلو 
خانه، سر سفره دیده بودم: آب، عدس، نمک و روغن را در قابلمه  دراش را  شده

ی چراغ. بعد از نیم ساعت دخته و یر که برنج پخته اما یگذاشتم رو دم 
گذاشتم ب ها نپخته عدس یختم و  یش ر کمی آب رو که  تر بپزند.  شیاند. این بود 

گ که چرا ایباز هم آب تمام شد.  پزند! بعد از  ها نمی ن عدسیج مانده بودم 
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که از قاشق نم  آن ختن، برنج یچند بار آب ر ها  عدس افتاد. یچنان شفته شد 
اما مثل سنگ آن وسط سفت و سخت باقی ماندند. عدس پلوی دست پختم 

رفقا   م. در نگاهیر خوردیروز صاف رفت توی سطل آشغال و ناهار نان و پن  آن
که مید یم            :ندیگو یدم 

کرده."یا" گیری  کی عضو  که بلد نیست یه عدس پلو بپزه،   ن دختره رو 
که  . در عوض آن همه محبت همسایهای نداشتیم اما حاال چاره ها 

 نیمام. یبرد زی برایشان مییآوردند، باید چ غذاهای جور و واجور برایمان می
کردمبا تعجب نگاه شنهاد بردن آش را داد.یپ  :ش 

که سخت"  تر از حلواست" آش 
کنیم، می" کجا می نگفتم خودمون درست  خوان بفهمند  تونیم بخریم. از 

 "م؟یخودمون درست نکرد
که مخفیپ  کاسهاز بازار انه یشنهاد خوبی بود. آشی را  های  خریده بودیم در 

کردم. خوشحال بودم  هیختم و به عنوان آش نذری بین همساینی ریچ ها پخش 
کار خوب پیش رفته است. اقدس خانم، همسا کنجکاو رو به رویی آش را یکه  ه 

گفت            :گرفت و با محبت 
 ده، توش چی چی زدی؟" به به چه بوی خوبی می"

که چه بگلویممنتظر چنین سوالی نبودم، ماتم برد سرعت  . ذهنم بهه بود 
یه گفت: ها  دنبال نام ادو کرد و  که خودش پیش دستی   گشت 

 رم."یگ باشد، بعدًا ازتون دستورشو می"
کشیدم    .نفس راحتی 

 
زانه فقط خانه تکمیل شده بود اما رفیق سوم هنوز نیامده بود. در برنامه رو

و  یگذشت، یکی دو ساعت دو نفر ورزش و خرید بود. باقی روز به مطالعه می
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کتاب روز بقیه که در برنامه مطالعه تیمیها فردی. حوصله خواندن   ها بود ی را 
ا برای اثبات درستی سوسیالیسم نوشته شده بودند یا یها  کتاب   نینداشتم. ا

فهمیدم  ر دو را قبول داشتم، نمیهمن برای توضیح ضرورت مبارزه مسلحانه. 
کمونیها مان د ساعتیچرا با ا جزوه "مسعود احمدزاده" را یست یفست حزب 
که  .خواند یج متوجه شدم  میلی  ها را با بی کتاب  نیهم مثل من ا نیمابه تدر

زند اما وقتی صحبت به ادبیات  خواند. حتی موقع خواندن چرت می یم
کتاب را میافتاد مانش برق میشد، چش رسید، چرتش پاره می می بست و  ، 
 پرسید: می

 آد؟" از حافظ خوشت می"
 کرد: که جوابی بدهم، شروع به خواندن می و قبل از این

که بر دارند،از  چو منصور  بردارند مراد آنان 
 رانند خوانند، می بدین درگاه حافظ را چو می

. او از عالقه من شدم می نیماهای  آوردم اما محو توضیح از شعر سر در نمی
 خواند: آمد، شعر دیگر می به وجد می

 اینو شنیدی.."
کجا چنین شتابان؟ "  "به 

 گون از نسیم پرسید
ینجادل من " گرفته ز  ،  

...... 
 

مرا به یاد  نیماکردم.  این همه شعر را از حفظ بود، تعجب می نیما که  از این
که در مشاعره از تمامی اعضای پدر بزرگم می بعد از  نیمابرد.  فامیل می انداخت 

گاهی هم شعرهایی می خواندن هر شعری نام شاعر را هم می خواند بی  گفت. 
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که نام شاعر را بگوید. می  پرسیدم: آن 
کی بود؟"ی"ا  ن شعر مال 

 ک شاعر جوان"ی"مال 
 "نکنه مال خودته؟"

 داد. زد و جوابی نمی لبخندی می
شعر تو رو چنین شیفته  فهمی، یعنی چه چیزی در تو از شعر چی می"

 کنه؟" می
یادی خوشم نمی کم "ببین! من از حرف ز تونی  ترین لغت می آد، توی شعر با 

 ترین حرف رو بزنی، جالب نیست!؟" بیش
یه به شعر نگاه نکرده بودم. دیدم خیلی هنر می خواهد  هیچ وقت از این زاو

کم کلمه بیش که آدم با  دو ساعت حرف  ترین حرف را بزند. برخی افراد ترین 
که در باره چه سخن می ها نمی زنند و مخاطب آن می  گویند.  فهمد 

 ادامه داد:  نیما
کلمه چقدر حرف زده شده؟   "ببین در این چند 

 با صدای بی صدا، 
 کوه بلند، یه مثل 

کوتاه،  مثل یه  آه 
 یه مرد بود یه مرد

  
 یا  

  "پرنده مردنی است پرواز را به خاطر بسپار...
 
شناختم. در مدرسه با برخی از شعرهایش آشنا شده بودم. هم  وغ را میفر
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 شدند. خواندند و عاشق می های او را می هایم در دبیرستان شعر کالسی
 پرسیدم:

 آد؟" "از فروغ خوشت می
کرد: اش که بر نکته مورد عالقه مثل این گذاشته باشم، با سر تائید   انگشت 

 "... تو چی؟"
سواد  بیمن فردوسی دیده بودم اما در زمینه شعر  شعرهاشو توی مجله"

 سوادم." بی
کنم تا سوادت "  شه." ببیشتر پس باید سعی 

 
ها از حضور  خبر آمدن رفیق سوم را داد. قرار بود همسایه نیماسرانجام روزی 

کسی او را احیانا می گر  دید، بگوییم برادر من است.  او در خانه مطلع نشوند و ا
ل یتکم ن خانهیا م، حس خوشبختی مرا دریل تیسوم و تکم وستن نفریفکر پ

کرده یم ی آماده  که می  کرد. خانه را طور توانستیم با خیال راحت تیمی  بودیم 
کارهای انتشاراتی، نظامی و عملیاتی  چریکی را در آن پایه کنیم و به  گذاری 

یم.   بپرداز
کنم و تمام  یگی من خانه زندیهاست در اصفهان و در ا مد سال آ یبه نظرم م

ی از خانواده و نامالیمات ماه دل های اول مخفی شدن به  تنگی دور
ن است. یریکردم چقدر لهجه اصفهانی ش یفکر مهای دور تعلق دارند.  گذشته

گفتن   چقدر "مو های اصفهان  یبامزه است. چقدر ماد نیماهای  مو" 
س و ضربه یلری با پیخوشبوست. چقدر شعرهای حافظ زیباست. ذهنم، درگ

گلدارم فکر  کرده بود. دوست نداشتم به غرق خون شدن چادر  خوردن را محو 
 کنم.





91

تیم تکمیل

که  یک بود   " را به خانه آورد.علی"رفیق  نیماهوا تار
کم پشت، یف، پوستی روشن، سبیصورتی نسبتا ظر ،قدی متوسطرفیق  لی 

ز داشت. شبیه یتمهایی  ک با ناخنیموهائی تازه اصالح شده، انگشتانی بار
که مرا دست پاچه  پسرهای دانشکده خودمان بود. مکثی در نگاهش بود 

 کرد.   می
ی  گوشه اتاق نظری انداخت، دستچهاربه  کنار بخار ها را به هم مالید و 

یش  کتری رو گذاشت و من سفره را جلویش  نیمازد نشست.  قل می که  چای 
کردم.  پهن 

خونه چند تا اتاق داره؟""
کنم: دهانفرصتی بود تا  سوالش  باز 

تره، دوتای آن طرف حیاط از خونه همسایه  "چهار تا. این اتاق از همه دنج
کردیم مهمونخونه. همسایه جا. همسایه  بریم آن ها رو می دید دارن. یکی شون رو 

کارمون نداره اما رو به رویی ..." کاری به   بغلی 
زدم، به طرز  ز حرف میری مشغول خوردن بودند اما من یه علیو  نیما
 ای خوشحال بودم: کودکانه

کار انتشارات مناسبه، ما لحاف و  کوچیکه آن ور حیاط برای  "...اتاق 
ن نره..." که به در و دیوارش بکوبیم تا صدا بیرو یادی خریدیم   متکای ز

 خوری؟" تو چرا چیزی نمی"
کرده نشان میرفیق سوال  که پرحرفی  کشیده و چایی داد  که  ام. خجالت  را 

یخته بود سرکشیدم.  نیما قورت داد و که در دهان داشت ای را  لقمه نیمار
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 گفت:
گفت  رفیق! صاحب خونه یه پیرزنه، من و شیرین دو بار پیشش رفتیم، می"

کردن..." همسایه  ها از ما تعریف 
م یت  ن خانه و همیفهمیدم از آمدن به ا گفت. نمی چنان چیزی نمی هم رفیق

لی یاش خ احساسی دارد. آیا مثل ما خوشحال است؟ قیافهشدن با ما چه 
که مسئول ت که از ما دو تا با  م مییجدی بود. او بود  شد. از اول هم معلوم بود 

 د:یباره پرس کیتر است.  تجربه
کتاب"  م؟"یهایی دار توی خونه چه 

کتابکر به هر سوالی فکر ها را از سر طاقچه  ده بودم جز این. پریدم فهرست 
 د:یع خواند و پرسیاشتم و به دستش دادم. آن را با نگاهی سربرد

کوتاه پرسید( .. مثال چهیاز لن" یم...)پس از مکثی  کتابی دار د یبا  ن هم 
 "کرد؟

 :پرسیدوقتی سکوت ما را دید 
 "تا حاال از لنین چیزی خوندین؟"

کرد" با خاطره از لنین چه خوانده  کتاب "چه باید  ای  بودم؟ هیچ. نام 
گره یآ وشناخ کاست ند در ذهنم  که رهبری "انشعابیون از  یخورده بود. در نوار 

کرده 33در سال  1سازمان" کتاب   علیه مشی مسلحانه پر  بودند، به این 
 شده بود.  استناد 

 
که  به آن نوار فکر می  کتابی از لن نیماکردم  که تا آن زمان  ن یجواب داد 

                                                                                 
کرده، از  33در پاییز سال   1 گروهی از اعضای سازمان بکارگیری مشی مسلحانه علیه رژیم را رد 

گروه بعدها به حزب توده ایران پیوستند. کردند. این   سازمان انشعاب 
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که قبل از من  تر بود. است. او از من شجاع نخوانده  که از لنین آن  کنم  اعالم 
 هستملنینیستی   کردم "آخر چه خود را شماتت و سرزنش می ،ام چیزی نخوانده

گشتم ام که حتی یک جزوه از لنین نخوانده کسی  ؟" در میان آشنایانم به دنبال 
که با  ن ضا رکه لنین را خوانده باشد اما نیافتم. یادم آمد اولین بار  دوستم بیرو

ی برد. آن او ته بودیم رف فیلم زندگی لنین را شب مرا به انجمن ایران و شورو
کتاب رضادادند.  نشان می که آن جا  های لنین به زبان روسی یافت  گفته بود 

 .  نشدها زده  شود اما حرفی از خواندن آن می
گردان سوال می علی کالس درس از شا که در شروع  ما  ،کند مثل معلمی بود 

گ کار نگران هم مثل شا  بعدی. های  سوالردان خطا
کتاب"  د؟"ید؟ چند تا را نام ببریا هایی خوانده اصال چه 

بودم. "مبارزه  دست پاچه شدهمانند سر امتحان م؟ یخواند د مییچه با
کتیک" نوشته مسعود احمد می یزاده را در خانه ت مسلحانه هم استراتژی هم تا

کی پوران خوانده  یک بود و میبودم. در آن تیم رفیق  کوشید  ومرث مسئول تئور
کند. به یاد نمی کسی حرفی یا سوالی  ضرورت مبارزه مسلحانه را ثابت  که  آورم 

کتاب  گر از این  که خوب تعریپرس از من می علیکرده باشد. ا که ید  کن  ف 
کرده است، نمی توانستم حتی یک جمله در پاسخ  مسعود چه مباحثی را مطرح 

آیا الزم  ر خانه پوران مطالعه برایم با طرح سوالی همراه نبود.آن زمان، د م. یاو بگو
 ها را خوانده باشم؟  نیک شوم، ایکه چر نیبود برای ا

بودند و من به  صحبتمشغول  نیماو  علیبود.  ما باز مانده سفره شام جلو 
کتاب این پرسش می که چه  کنون خوانده اندیشیدم   ام؟  هایی را تا

کالس نهم یاول که معلم ن بار  گرفت  مجله "فردوسی" را از همکالسی بودم  ام 
گفت:  و 

که مییا"  خونی!" ن مزخرفات چیه 
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های من و پدرم در  گپ پسست. از آن ین مجله چیه ایدم قضیاز پدرم پرس
هفته"   کتاب»های مجله  اسی آغاز شد. او دورهیسبعدا باره مسائل اجتماعی و 

گذاشت. مطالعه یشاملو را در اخت  ام با این مجله آغازی بود برای آشناییارم 
کافکا، هدایت و دیگران. نویسندگانی چون  رومن روالن، چخوف، 

عدالتی،  های بسیاری در باره نابرابری، بی پیش از رابطه با سازمان رمان
کارگران، ناتوانی زحمتکشان در اداره زندگییشرا   خود خوانده  ط سخت زندگی 

کوبا، ده یبودم، فوالد چگونه آبد شد، بشر دوستان ژنده پوش، جنگ شکر در 
کتاب ها،  حماسی و قصه شجاعت    های داستانی رزفرانس، مادر... به 

ـ اجتماعی عالقه داشتم،  های علمی کتابش از یها ب ها و قهرمانی انفشانیج
کتاب اصول مقدماتی فلسفه نوشته ژرژ  رضاتنها پس از آشنایی با  که او  بود 

یان پور را برای خواندن به من داد.جامع و تسریپول  ه شناسی آر
کنون در خانه تیمی در برابر سوال که  نشسته بودم و می علیهای  و ا فهمیدم 

کتابیبرای چر ک شدن، یخواندم. برای چر گری هم مییهای د ک شدن باید 
گذشتن از زندگیین تصمیتنها شجاعت اتخاذ ا کافی نبود.    م، قبول خطر و 

کتابیبودم تا بفهمم دالقدر عاقل  این کننده  لم برای نخواندن    های نظری قانع 
که  کوچکی را بیاز ج علینیست. در این فکرها بودم  کتاب  کشید یبش  ن  رو

کرد"   نوشته لنین. "چه باید 
 خونیم." ن رو مییاز فردا سه نفری ا"

که  کرد" را همراه آورده بود. یعنی میاو جالب بود  دانست،  کتاب "چه باید 
کتاب چه ویرا نداشته باشیم. مگر ا  زد آن ا حدس میی که ین   رفیقژگی داشت 

ستی آن را بطور جمعی یبا کرد؟ چرا می تا این حد بر خواندنش اصرار می
کتاب"کردم اما ایده  ها فکر می م؟ به این پرسشیخواند می  "مطالعه جمعی 

گر  خوشحالم  که هرکس خودش آن را بخواند می رفیقکرد. ا ، مطمئن گفت 
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که آن  ح داد:یتوض اورا دقیق بخوانم و بفهمم.  نبودم 
یک  ،در آغاز تشکیل سازمان" هواداران باید از سه مرحله آمورش تئور

کادر مخفی بدل شوند. بعدها به دلیل ضربه می های پشت هم  گذشتند تا به 
یک به خانه این مراحل از بین  های رفت و هر هواداری با هر حد از آموزش تئور

کنون بعد از ضربه  مخفی تیمی منتقل  ها و مرگ رهبران، سازمان دوران  شد. ا
ی خود را می ی و خودساز ی امکانات از دست رفته،  بازساز گذراند. باز ساز

کادرهای جدید. باید  که با ما هم خودسازی اعضا و  کنیم  خود را چنان آماده 
ویم. فعال تیم مطالعاتی نیم دوباره فعال شاها در پاییز بتو بازگشایی دانشگاه

 ".هستیم
کار را درمن تقویت می رفیقهای  حرف کرد. در مقابل خود  شوق مطالعه و 

کار می کنیم.  دوست داشتم هرچه زودتر آن ودیدم  انبوهی از   ها را شروع 
 

کرده و  گرفت. سفره را سریع جمع  تیم ما از همان شب شکل دیگری به خود 
ی نوشتن برنامه روز بعد را شرو که باید انجام دهیم رو کارهایی را  کردیم. تمام  ع 

کردیم. هر روز یک نفر وظیفه نظارت بر آوردیم  ذ کاغ کاری را تعیین  و مسئول هر 
کردن غذا، شستن ظرف اجرای برنامه ها و نظافت  ها را بر عهده داشت، درست 

کارها جمعهم خانه  ی با او بود. خرید مواد غذایی همیشه با من بود. برخی 
بودند، مثل مطالعه جمعی، غذا خوردن یا ورزش. برخی هم فردی، مثل مطالعه 

کردن اسلحه یا شستن لباس.   نیمانبود من و  علی رفیق وقتیفردی، تمیز 
کرده بودیم.  نگهبانی ساعت با های سر شب و صبح را میان خودمان تقسیم 

 نگهبانی شب بین سه نفر تقسیم شد، نفری دو ساعت.  علیآمدن 
کنجکاو بودم ببینم آمادگی جسمی   چقدر است.  علیصبح هنگام ورزش 

داد. ورزشکار بودن برایم معیار پشتکار،  چیزی نشان نمی ش جثه متوسط
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م. مربی پسرها یک واحد ورزش داشتیسرزندگی و روحیه سالم بود. در دانشکده 
کرده بود. تمریو دخترها را تفک که به پسرها مییک  تر بودند.  نیداد، سنگ ناتی 

گروه پسرها ورزش می گرفته هر  ک وزنه به دست یکردم. آخر سر هر نفر  من با 
که م ی  گران ید. دیدو ین مییهای سالن ورزش را باال و پا توانست پله یچند بار

که من هفته ینم روم و همه  یها به سالن ورزش م ای دو روز صبح دانستند 
همه بعد از  یکه در پایان، وقتی انرژ ن بودیجه ایدهم. نت نات را انجام مییتمر

گوشه شد میتمام ها ن رفتن از پله ییچند بار باال و پا کس  افتاد، من  ای می و هر 
ی همهییها باال و پا گر از پلهیتوان داشتم بار د کنم.  ن بروم و رو کم  پیش از  را 

ا ه دقیقه ورزش سبک و بعداز ظهر پانزدهها،  صبح نیمامن و  علیرفیق آمدن 
کشتی نیماکردیم. هیکل  حداقل یک ساعت ورزش سنگین می گیرها  شبیه 

کالغ یهای سختی م نیبود و تمر پر، چهل تا هفت هشت... پاهایم  داد: سی تا 
که چگونه با دست  نیماهایم نه.  قوی بودند اما دست بروم و  "شنا"یادم داد 

ورزش صبحگاهی از همان . بزنم "شنا"تری  عداد بیشتکرد هر روز  کنترل می
           ..است نیماحریف خوبی برای  علیرفیق که  دیدم

که  گفته بود من  علیبعد از صبحانه مطالعه جمعی شروع شد. همان طور 
کالسیکی نداشتم.  کتاب نیماهیچ مطالعه  یخی خوانده بود و  دستکم  های تار

ی یا ... م قول نقل کسرو یخ بیداری ایرانیان، مشروطه  کید  یهایی از تار آورد. او تا
یخ پایه فهم مسائل اجتماعی ست..."" داشت:  تار

کرد: علی   از همین نقطه بحث را آغاز 
کتاب" کافی نیست. ما باید ببینیم در  خواندن  یخی مهم و الزمه اما  های تار

گاهی را به میان توده ها بردند، مثال در  کشورهای دیگه روشنفکران چگونه آ
کردند؟  ی چه  اسی آن قدر یغ سیای دارند؟ چرا لنین بر تبل هه تجربچشورو

ک کدام شید دارد؟ در چیتا کوبا  گرفته شدهین یا  کار   ؟..." است وه به 
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که این سوالیاول ی بود  کردم  شدند. همیشه فکر می ها برایم طرح می ن بار
کنم.  جواب داده شده و الزم نیست من به آنقبال ها  سوال  که به این  ها فکر 

کارگران خود  "چگونه می که  کارگر را آن قدر باال برد  گاهی طبقه  توان آ
کند؟" برخاسته و از حق  شان دفاع 

که رجوع مییات مستقیبه تجرب کتاب کردم می م خود  ،  دیدم با خواندن 
که  مند شده بودم. از این اسی به مبارزه عالقهیهای س با پدرم و با بحث  وگو گفت

زد، احساس غرور  عی سیاسی حرف میپدرم با من در باره مسائل اجتما
کنار می کردم. خود را از بازی می کوچکترم  کودکانه برادر و خواهر  کشیدم و  های 

کتاب مشغول می کنار قهرمانانی می باخواندن  یا خود را در  که  کردم. در رو دیدم 
کتاب که عالقه نندک مبارزه می زحمتکشانها برای عدالت و در راه  در  . پدرم 

 داد: تر توضیح می ید بیشد مرا می
گرده مردم سوارند، مردم بی "حکومت پناه را  چاره و توده بی های مستبد بر 

کار می گاهی ندارند به   زنند. ها را به جیب می رنج آن کشند و دست که آ
پول و ثروت برای  اماعدالتی، فقر، رنج و بدبختی برای مردم  اش بی هنتیج

 ها نیست." دولت  برچیدن اینهاست. هیچ راهی هم جز  ثروتمند
کلماتی مانند، خلق، طبقه، استثمار، آزادی آشنا  که با  اولین بار بود 

که در میدانی نزدیک  هر روز شاهدشدم.  می کارگران ساختمانی بودم  صف 
کسی آن ما انتظار می خانه کند. یکی از  کشیدند تا شاید  کار صدا  ها را برای 

که زنش برای همسایهها شوهر همسایه رو به رویی  آن شست.  ها رخت می بود 
که چرا شوهرش هر روز صبح در میدان می اوایل نمی که  دانستم  ایستد. بعدها 

کند.  می در دل آرزودانستم،  کاری پیدا   کردم تا آن روز 
که آن مادر بزرگم می و من  ها فقیر بمانند." گفت "خواست خدا بوده 

که چرا باید خدا چنین خو نمی گفت  پدرم می استی داشته باشد.فهمیدم 
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کارگری بیکار  کارگرا باشه، هیچ  گه دولت طرفدار  کدومه، ا "خواست خدا 
گشنه زمین نمی نمی  زاره" مونه و سر 

که هیچ "یعنی می گفتم در دل میو  و من پدرم را قبول داشتم کسی  شه 
 دیگه بیکار نمونه!"

که چاپ  کتابکارگر چاپخانه بود با خواندن همان در جوانی پدرم  هایی 
ی از مسائلیکرد، با بس می که جوانی اجتماعی ار اش با  آشنا شده بود. او 

کارهای جمعی، از رفاقت کرده بود از  های  سازمان جوانان حزب توده همکاری 
 گفت: حزبی می

کارگر ساختمون، یه افسر وظیفه و یه  "توی حوزه حزبی من بودم و یه 
کجا میها  دانشجو. اصال مهم نبود آدم کیه.  کاره آن، چه از  اند و پدرشون 

ی دولت طرفدار زح کارگرانخواست همه برقرار که به هر بود متکشان و  . دولتی 
کارش و به اندازه نیازش بده  ."دکس به اندازه 

گوش می شیفته که فراتر از هایی آ کردم با آدم دادم و آرزو می وار  شنا شوم 
گذر  مسائل پیش ان شب و روز، به مسائل با اهمیتی مثل پا افتاده زندگی چون 

کوشش در جهت تغییر محیط بیاندیشند.  توجه به دیگران و اطرافیان و 
علنی حزب از روزهای فعالیت س یری با پلیابانی و درگیپدر از تظاهرات خ

که یک عده اوباش با  می گفت "تظاهرات حزب بود، رفته بودیم سرچشمه، 
ها وایساده بودن ما رو بر و بر نگاه  اسبونتسمه و پنجه بوکس زدن تو صف، پ

که آقا تظاهرات قانونیه، چرا جلو این می کردیم  ها  کردن، انگار نه انگار. اعتراض 
گه بدونی چه محشر  رو نمی که خودشون هم با باتوم افتادن به جون ما. ا گیرید. 

کله بچه که از سرو  ن می کبرایی بود. خون بود   زد." ها بیرو
که شعارگویان در خ را می در خیال خود دوم، با سنگ به  ها می ابانیدیدم 

کرده و از دست پاسبان که  کنم. زمانی دست فرار می های باتوم به  اوباش حمله 
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های فدایی را از رادیو میهن پرستان شنیدم با  خبر فعالیت سازمان چریک
تنهایی  ایستیم، دیگر در بار با اسلحه در مقابل دشمنان می اینگفتم "  خود

یخت ای در  کنیم." ذره کار ناتمام پدرانمان را تمام می و اشک نخواهیم ر
تردید نکردم. برای پذیرش آن نه نیازی به  انحقانیت مبارزه فدایی

ی دبره داشتم و نه به نوشته استدالل های مسعود احمدزاده. خوشحال  های رژ
گرفته  ی پیوستن بدان را داشتم شکل  که آرزو . باید به ستابودم جنبشی 

 پیوستم.  فداییان می
کرده  را چه مسیر مطالعاتی نیمادانم  نمی که . بودطی  یک بار شنیدم 

 کرد: تعریف می
کتاب می "...از بچه های فلسفی  خوندم، مثال شناخت مقوله گرفتم و می ها 

ی به دخترش های بید سرخی، نامه کیوان ، جزوه ب. ، از میمون نهرواز  های پدر
گاهی هم جمع میتا انسان  کردیم اما هر باره  ها بحث می شدیم و در باره آن و... 

که بعضی از بچه که االن یکی بره و خبر بده .... بعدش هم  ها  دل تو دلمان نبود 
گرفتن..."  را 

 
کتاب می علیرفیق  ی  گفته خواند، تکه تکه مکث می از رو های لنین  کرد و 

 :داد میرا  به طور ساده توضیح 
که در مقابل آن همه لنین " در جامعه روسیه با این سوال مواجه بود 

کجا باید  عقب کرد و از  کم بر روسیه چه باید  کارگر و اختناق حا ماندگی طبقه 
کارگران  که به دست  کرد. او پیشنهاد روزنامه سراسری را داد  و در باره  برسدآغاز 

 ..."بنویسدها  زندگی خود آن
که سوال طرح  علیهمیشه  تر با او به بحث  هم بیش نیماکرد و  میبود 

گوش می می گاهی هم حواسم آن نشست. من تنها  چنان پی جواب  دادم و 
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گفته ها می ها و فهم واژه سوال که  اری از یشنیدم. بس را نمی علیهای  رفت 
ها برایم تازه  شنیدم و برخی اصطالحات و واژه مباحث را برای اولین بار می

کونومیستونینیبودند: سیاست تریدیو کمپرادور...  ستی، ا  ها، بورژوازی 
کند. بعد از جلسه در  علیرفتار  کردن تشویق  که مرا به سوال  طوری نبود 

که می درمیان می نیماهایی با  فرصت که مرا از سوالی  کردم  گذاشتم. او بی آن 
کند، با سادگی جواب می گاهی هم می شرمنده  دانم.  گفت خودم هم نمی داد. 

گفتکیدر  گفت: گو  و ی از    ها 
 اند؟"  هایی برای من با ارزش دونی چه آدم می"
کردم حتما می  که خیخواهد بگو فکر  کسانی  کردهید  اند اما او  لی مطالعه 

 ادامه داد،
که ب"  کنند..." تر سوال می شیکسانی 

 .ماندماز جوابش مات 
که سوال می که سوالی بر دهیکنند یعنی آن قدر فهم "کسانی  شان  یااند 

 "...برد . اشتباه نکن، سوال تو مرا هم به فکر میاست طرح شده
گفت: وقتی دید هنوز با تعجب نگاهش می  کنم 

که در باره همه چیز اظهار نظر می کسانی  یاد محو  کنند نشو، اغلب  "ز
که از آن حرف می  دانند..."  زنند چیزی نمی خودشون هم در باره موضوعی 

در من این حس را او ه نگاه نکرده بودم. یقض ن صورت بهیگاه به ا چیه
که از ندانستن چیزی خجالت بکشم بوجود نمی  بود، نیمان ویژگی یا .آورد 

کرده و الله بهار اصفهان زودتر از تهران فرا رسید. درخت ها در  ها شکوفه 
گلدان گذاشته بودیم سبز  آمده بودند.  کنار حوض  که همسایه داده بود و  هایی 

ند. ما هم یایما ب دن ید خواستند به  ها می هی. عید در راه بود. همساشده بودند
چنان در خانه بمانم  خواست هم م اما دلم مییرفت دار صاحبخانه مییباید به د
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 ها را از دست ندهم.   ای از بحث و هیچ لحظه
ن ایدر ب کوچه و خیابان عطر و بوی عید همه جا را پرکرده یرو ن خانه، در 

که به مناسبت عید تزئین شده  توانستم از جلوی مغازه زار نمیبود. در با هائی 
های سرخ و سیاه در  بودند راحت بگذرم. سنبل و الله باز شده بودند، ماهی

کشیده بودند، سیب خوردند، سبزه تنگ بلورین چرخ می گندم قد  های  های 
کنار پرتقال  مشتری  های سفید و دودی درخشیدند، ماهی و نارنج می سرخ، در 

ن میتیمی خواندند... وقتی از خانه  را به خود می را از خانواده رفتم دوری  بیرو
 کردم. تر حس می بیش

کرده و کردهکند؟ سبزه سبز  کار می راستی مامان االن چه ، خانه تکانی 
ک ها شهیش که عاست کردهی پنجره را پا دها برای ما لباس ی؟ مامان 

ها را  گذاشت و ما بچه ر پا مییزار را ز الله های آن ه دکمهیدوخت، برای ته می
کنم. دکمه دوستمن برد.  همراه می های  داشتم خودم دکمه لباسم را انتخاب 

گرد یا قرمز با نگیرنگارنگ، صدفی  دن یبا بودند. ازدیا دراز. چقدر زینی بر آن، 
م یزهای خوب نداره، بریجا چ نیگفت "نه ا کندم اما مامان می ها دل نمی آن

گم  برای آن مغازه بعدی." که د دیم. او تکرار مییدو م دنبالش میینشو که  ر یکرد 
د جوراب یستاد و برای خریا ها می د اما باز هم جلو دستفروشیزود باش ،شده

که داد می زد. صدای مرد دستفروش می گودی چانه می لون و بیینا  زد: آمد 
دم چه ید " نمیتومن ست و پنجیتش زدم به مالم، ببیست و پنچ تومن، آ"

هایش پر بودند و ما  داد. مامان دست فروشد. دو تا پارچه را در هوا تکان می می
گشنه در ا بچه یج فروشی یها خسته و  کی به ساندو که پس  ن فکر بودیم 

که یرسید. ا خواهیم  ها  شه بعد ازساعتیبه ما داده بود. هم مامانن قولی بود 
یج فروشی بزرگ سریخر م و شکمی از عزا یرفت زار می الله د به ساندو

گذشته، هم ازدانم چرا  نمی آوردیم.  درمی کودکی یشه به یخاطرات  اد دوران 
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کند،  گاه ما را ترک نمی افتادم و نه نوجوانی! جایی خوانده بودم "کودکی هیچ می
کنار میاین مایی کودکی را  که  یم." م   گذار

 
تکاند. ما  اط مییها را در ح د، فرشکر ز مییها را تم شهیش  رویی همسایه روبه

که  کمی هم شیها را به پشت بام برده و بتکان کی از فرشیهم قرارشد  نی یریم. 
کار را زمانی انجام دهیم و اید بخریع که همساین  کوچه بوده و ما را  هیم  ها در 

شنهادها استقبال یگونه پ نیهمیشه از اکه  نیما شیرینی به دست ببینند.
های  با دستانی پر از جعبه نیما . روز بعدل خرید شیرینی شدمسئو کرد می

که او را در حال سالم و  کردن در رفته  ل به خانه آمد. برای بازینی و آجیریش بودم 
کنجکاو رویاحوال پرسی با همسا  د:یپرس دم. اقدس خانم مییرو د به  ه 

ن؟" یند تهرو  "عیدی نیمی ر
که انگار منتظر این سوال بود  نیما  جواب داد:هم 

کارم توی اصفهانه، نمی  کنم."  خواستم مرخصی طوالنی تقاضا "سال اول 
 ه فوری پرسید:یهمسا

که تو اصفهون این قدا آشنا ندار ال و شیرینی ین قده آجید، چرا ای" شوما 
 دیند؟"یخر

ل ینی و آجیریجعبه ش 3ش از یانداختم. ب نیماهای  ع به دستینگاهی سر
کرد. مانده بودم حاض نیمادر دست داشت.  ر جواب برای چند لحظه مکث 

کردهین همه خریکه چرا ا که تنها ؟ قرارمان است د  ما . بگیرد ک جعبهیاین بود 
کنیم اما فعال باینی و آجیریاجازه نداشتیم  پول سازمان را برای ش د یل تلف 

 دادم: ه فضول را مییجواب همسا
ی  می لی مهمونید خید! برا ما هر سال عیدون "آخه می آمد. خوب! از رو

کرده عادت  ." بازم خرید 
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که هم چ حرفی جا یزی تو مشتش داشت و از هیشه چیاقدس خانم 
گفت: نمی  ماند 

که برا عید بیایم دیدنی تون..."  "خوب دیگه  واجب شد 
ی شد گرفتار گفتم "ای داد بر من، عجب   م" یدر دل 

کردم.  جعبه شیرنی و 3خرید برای  نیماآمدیم به که به خانه  آجیل اعتراض 
 داد: ها را نشانم  د، جعبهیخند که می یطنت و در حالیا شب

 اند!!" ها خالی د؟ جعبهیکدوم خر"
که برای توجیه همسا کرد  رینی فروشی یک جعبه خالی یها، از ش هیتعریف 

کشف این ایده بکر  .گرفته بود که پس از  کرده است  چهار تا جعبه خالی فکر 
اما فکر این جای قضیه را نکرده تری داشته باشند.  شیلوه بتا جبگیرد دیگر هم 

که ما به خاطر غریبه بودن در اصفهان نیازی به این همه شیرینی  جعبه بود 
یم.   ک جعبهیمجبور بود برود و برای پذیرایی از همسایه فضول  نیماحاال ندار

گفتم: نی بخرد.یریپراز شواقعا   با شیطنت 
 ."دنتو را نبینها همسایه  واشکی بیاری تا یشیرینی را باید جعبه  بارن یااما "





39

پورانرگ م

ک پایان  روزهای خوش ورودم به اصفهان و خانه تیمی جدید با خبری هولنا
یافت.

 روزنامه به دست با عجله از در آمد.  نیما
کن!.. در درگیری مسلحانه...خیابان مدائن نارمک... چهار خرابکار  "گوش 

ن خائنین به شاه و ملت..."کشته شدند. ای
یدند. همان  .   دادمجا در راهرو به دیوار تکیه  زانوهایم لرز

علی هوشمند به اتفاق دو خواهر نوجوان با  عباس ،"... پریدخت آیتی
کشته  شاهی  ... های سیمن و نسرین پنجه نام ..در درگیری با ماموران.. 

شدند."
پوران  یک ... ؟پریدخت آیتی...رفقا...خبر چون آواری بر سرم خراب شد "

که مادرش او را "پری من" صدا می کرده بود  که  یعنی پوران بودکرد... بار تعریف 
 ؟!!" استدرگیر شده 

که اطالع بیش ای یا نشانه خبر را چند بار خواندم تا شاید نکته تری  ای بیابم 
کشته شده ی عل پریدخت آیتی دانشجوی رشته حقوق... عباس" ها بدهد از 

 هوشمند دانشجوی دانشکده ادبیات ..."
کالفه پرسیدم:

 شنیدی...؟"نتری  از رفقا چیز بیش"
که تحت نظر  نیما کرده بودند  گویا رفقا به امکانی مراجعه  که  توضیح داد 

پلیس بوده....
کجا وارد شده بود. شنید م چیزی نمیگوش که ضربه از  . چه اهمیتی داشت 
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 هران ماند... چرا؟"خوردم "چرا پوران ت افسوس می
کنم.  افتاد اما نمی دانستم دیر یا زود این اتفاق می می  خواستم به آن فکر 

که این آخرین دیدار ما    .خواهد بودهمان زمان خداحافظی به دلم افتاده بود 
 پرسید:که دید را حالم  نیما

 شناسی شون؟" می"
کردم:  مایوسانه با خود نجوا 

کشته شده!""هر رفیقی تا حاال با من ب  وده، 
گفت: نیما کرد و  کج   سرش را 

کشته می یعنی می"  شم؟" گی من هم 
 نگاهی تند به او انداختم:

 کنند." "در باره این چیزها شوخی نمی
که منظورم شوخی نبود. فقط " ای   زندگی ما همینه. مگر تو انتظار دیگهاین 

 داری؟"
که آمدم و تفاوت این شهر آرام را با ته گوشهبه اصفهان  که در هر  اش  ران 

کنند. در  که پوران و بقیه هم آن جا را ترک  کردم  کمین بود دیدم، آرزو  خطر در 
ک بود. برای اجاره هر خانه "راه رفتن"تهران  ای مدرک  در خیابان هم خطرنا

کار و چیزهای دیگر. بنگاه می های  خواستند. شناسنامه، آدرس محل 
کالنتری محل معامالت ملکی موظف بودند تا قراردا د اجاره یا خرید خانه را به 

گر سازمان مدتی تهران را ترک می کمی آرام و کرد بدهند. شاید ا تر  اوضاع 
 .دگردازبتهران توانست دوباره به  شد، می می

گفتم:  با افسوس 
یادیه؟" کشته نشیم. انتظار ز که   "انتظار دارم 

گفت: نیما کشید و با آه بلندی   دستی به سرش 
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تونی بکنی اما  میشه اصل است، ماندن همیشه استثنا، آرزوشو می"رفتن، ه
 انتظار نداشته باش."

کردم "چرا نمی  شه انتظار داشت!!" با خود تکرار 
گوشه کردم به اتاق رفتم، در  کز  که با  .ای  گذشته و روزهای خوبی  به سال 

 پوران داشتم بازگشتم.
 

در ارتباط بودم اما با پوران بود  قبل از پوران با دو دختر دیگر از رفقای سازمان
کردم. خاطرات آن خانه تکی و شب اول مخفی شدن  که زندگی مخفی را آغاز 

 ...چقدر آنشب از دست پوران عصبانی بودمگرفت.  پیش چشمم جان 
 

که به زندان افتاده بود شنید از یکی از که میه بودرفقایی  گفت شب اول  م 
اولین . است شب اول سلول ،مخفی شدن درست مثل شب اول زندان

کردم چند لحظه وقت الزم داشتم تا بفهمم  که در اتاق پوران چشم باز  صبحی 
کجا هستم و اتفاقات روز قبل را به یاد آورم.   که 

کوچکی بود گوشه سه در چهار ،اتاق  چیده شده  ای تشک و لحاف  متر. در 
ک  ای خانه بودند. درطرف دیگر صندوق پزی و چند تکه بود با یک چراغ خورا

ای بود با شمایل پیامبر، آینه و  ظرف به جای آشپزخانه. در باالی اتاق تافچه
که به حیاط بازمی چراغ نفتی. اتاق پنجره شد. جلو پنجره  ای بزرگ داشت 

ن را می ن به درو که دید بیرو کنار اتاق به حیاط  حصیری آویزان بود  بست. راهرو 
 کرد. بخانه زندگی میرسید و در آن طرف حیاط هم صاح می

که به جای در، پرده داشت، باید چادر سر   کرده و به آن   برای رفتن به توالتی 
گذشته دستشویی نرفته بودم و حاال به شدت دل  سر حیاط می رفتم. از شب 

گرم، دوش، هم  درد داشتم. صورتم را باید سر حوض می ک، آب  شستم. از مسوا
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که خانه د کجا؟ شب خبری نبود. معلوم بود  ر منطقه جنوب شهر است اما 
که نفهمیدم از چه جاهایی رد شد  یم.ه بودپیش چنان در افکارم غرق بودم 

گفت: کره و شیره فرستاد. در آخرین لحظه هم   پوران مرا برای خرید نان، 
 "زنبیل را ببر، نفت هم بگیر."

که بعد از خروج از خانه متوجه شدم، تفاوت چادر سرکردن م با اولین چیزی 
کرده، زیر بغل زده بودند، در حالی نآدیگر بود. های  زن که  ها چادر خود را جمع 

کرده زیر  در شمال شهر چادر تمام بدن زن را می ی چادر را جمع  پوشاند. فور
ن آن نگه و بغل زده که همه  زنبیل را بیرو داشتم. دم دکان نانوایی، متوجه شدم 

توانستم به این زبان  فهمیدم اما نمی زنند. ترکی می به زبان ترکی حرف می
ی آباد یا حتی پایین که باید اطراف ناز کنم. حدس زدم  مثال تر  صحبت 

که با سرعت رد می یاخچی را  مشد، حدس آباد باشیم. صدای سوت بلند قطار 
کرد.   تقویت 

کاسه کره و  نان خریدم، بعد  که همراه آورده بودم به بقال دادم تا از  ای را 
ک کنار بقیه چیزها در زنبیل شیره پر  کرده  ند. پیت نفت را هم از نفت پر 

از اولین حرکتم در زندگی مخفی به خانه باز  خوب یو با احساس مگذاشت
گذاشتم که جلوی پای پوران زمین  که نفت  تازه و گشتم. زنبیل را  متوجه شدم 

کرده از لبه پیت لب ن سبد را نفتی  از  پر باد. سینه است پر زده و تمام مواد درو
الزم نبود. به اندازه برای سرزنشم پوران  باره خالی شد. چشم غره  م یکغرور

کشیده  کرده، برای  کافی خجالت  ک  گذاشته، زنبیل را پا بودم. پیت را زمین 
کره راهی مغازه شدم.   خرید دوباره نان و 

گفت:  بعد از صبحانه پوران 
کنی، ناهار امروز هم با تو"  "می  تونی مطالعه 

گوشه کاغذ می پوران در فکر،  ی  نوشت. ناهار را به  ای نشسته و چیزهایی رو



 51  مرگ پــوران     
 

 

کوکو که پس از خوردن آن دل   ابتکار خود  کردم  گرفتم. بادمجان درست  درد 
کنم. پوران تمام روز  حوصله مطالعه نداشتم. نمی توانستم ذهنم را متمرکز 

دلخور است یا  نم دانستم از دست ای حرف نزد. ناهار هم نخورد. نمی کلمه
کرده است.  مساله  ای دیگر او را به خود مشغول 

کارنامه  شب وقت خواب به نتایج اولین روز مخفی شدنم فکر  کردم. 
کار مفیدی انجام نداده بودم" غذا  ام نخستین روز چریکی درخشان نبود. هیچ 

کار" احساس می که نشد  کردن و مطالعه   دختر خرده بورژوا وکردم  درست 
کاری از او برنمید بی که هیچ  آید. "باید فردا با پوران حرف  ست و پایی هستم 

که شب قبل هم  بزنم" این تصمیم به من نیرو داد تا شب را بهتر بخوابم. به ویژه 
 خوب نخوابیده بودم.

دانستم از صبح چه در انتظارم است.  روز بعد بهتر شروع شد. حداقل می
یم را جمع پوران مانند روز قبل در خود بود  و توجهی به من نداشت. تمام نیرو

 کردم تا بتوانم مستدل با او حرف بزنم:
 زنی؟" حرف نمیبا من چرا  رفیق!"

 خونسرد جواب داد:
کارهای خودم هستم. تو هم باید برای خودت برنامه بریزی.""  مشغول 
کردم تو آموزشم می" که تازه مخفی شدم، فکر   دی" من 

کرد:  پوران مکثی 
یم. مگه نمی بدم. این  را آموزشو نیست من ت"قرار  بینی.  جا امکانات ندار

کرد و نشان داد یا  جا "خانه تکی منه"، این جا نمی این شه اسلحه را بازو بسته 
کرد.... برای آموزش باید به خونه   تیمی بری." تمرین تیراندازی 

گذشت "حق داره" اما نمی کوتاه بیام: از ذهنم   خواستم 
کار بدرست! ام" تونی برام از  ا اسلحه است؟ میا مگه آموزش تنها یادگیری 
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ن تیم بگی. تا دیروز لحظهساز شه  ای وقت آزاد نداشتم. نمی مان و زندگی درو
 ازصبح تا شب بیکار بمونم."حاال که 

گرفتیافت و همان غلط ای  ام نکته پوران در جمله  :را 
گاهی بیکار بشی. این را هم بای "پیش می که   د یاد بگیری"آد 

کامال بیکار بماند. پوران  خواستم و نمی نمی که آدم  کنم  توانستم باور 
که هنوز از قدرت مسئول در زندگی چریکی  صدایش را باال برده بود و من هم 

کوتاه نمی  آمدم: خبر نداشتم از حرفم 
که   خوب، بهم یاد بده چطوری توی این خونه خودم را جا بیاندازم. این" را 

 "نی یادم بدی؟تو می
که  گفت: دید راه فرار او را بسته پوران   ام 

کنی. ببین می دونم توی این خونه چقدر بمونی. می "نمی تونی  تونی امتحان 
 جا بزنی؟" را ام خودت ساله 14جای خواهر 

که این پوران هم اعجوبه 14" توانست حداقل  ای بود. می ساله!؟" واقعا 
که از پس برداشتن آن ساله. سنگی جلو پایم 19بگوید  بر   انداخت و مطمئن بود 

گفت و مطمئن از این نمی کم  آیم. مثل خودم سرتق بود. این را  ی مرا  که رو
 ..شد.مطالعه کرده، سرش را برگرداند و مشغول 

 
که  کنم  از یاد آوری این خاطره حسی خوش بر دلم نشست "چطور باور 

کشتی و زورآزمایی ستاپیش نظرم  اش دیگر نیست" هنوز چهرهپوران  . مرا به 
 خواست بداند چند مرده حریفم.  طلبید. انگار می می

روزنامه  درگیری رفقا را داد. رفیقاو خبر  هب نیمااز راه رسیده بود و  علیرفیق 
گوشه اتاق رفت و آرام به خواندن مشغول شد. نمی گرفت، به  که او هم  را  دانم 

د رفیقی را بشناسیم تا از درگیری و مرگش شناخت یا نه. الزم نبو ها را می آن
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نگاهی به من  علیکرد.  ای به سازمان ما را آشفته می ناراحت شویم. هر ضربه
که رفقا را می ام پی که از چهره انداخت. مثل این شناسم اما چیزی نپرسید.  برد 

که  کرد. شاید هم فهمید  نیاز دارم تا با من کتابی برداشت و خود را مشغول 
کتابی برداو با یاد رفقا تنها باشم خودم ی آن شتم و به حیاط رفتم اما زور آزمای. 

ن نمی به جای ناراحت شدن، خود را در مقابل  .رفت روز با پوران از سرم بیرو
گذاشته بود. پوران حریف می که پیش پایم   .. طلبید. آزمایشی یافتم 

که از افتم مینزود از تک و تا  کهنشان دهم  او...آماده بودم تا به  . وقتش بود 
که هشتاد  گرفته بودم  گیرم. در تئاتر یاد  یگریم در تئاتر بهره  تمام تجربیات باز

دهد حرکات و حرف زدن است و بیست  را نشان می و سال چه سن درصد آن
کنند،  تر حرکت می تر و سریع تر و راحت ترها سبک درصد هیکل و قیافه. جوان

کردن. باید به حرکات ترها با آرامش و تامل  مسن کندی، درست مانند "فکر"  و 
گشتم. موهایم را با روبانی بافتم و دو طرف صورت  ساله باز می 14دختر 

یکم به دختری  خورد. دختر  ساله درشت اندام می 14انداختم. هیکل بار
کنم همین حدودها سن داشت از من هم درشت که فکر  تر  صاحبخانه 

کنار  نگه های ناهار را ظرف نمود. می داشتم تا هم زمان با دختر صاحبخانه 
 حوض بشویم. 

که مشغول  کردم:  شستن ظرف همان طور   بودم، سر صحبت را با او  باز 
 ات تعطیل شده؟" "مدرسه

کجا مدرسه می"  ری؟ هنوز نه. تو 
جا چند روزی پیشش  خواهرم منو آورده این .ورامین. ما تعطیل شدیم"

کالس چندمی؟"  بمونم... 
 هشتم؟""

گر نمی کنم. ا کارتم را رو  کردم. نباید  گرفت باید فکر دیگری می وقتش بود تا 
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به قابلمه سیاهی در میان کند.   دادم تا در حرفم شک به او فرصت می
گفتم: های او اشاره  ظرف  کردم و 
کار می هشتم.کالس منهم  ادامه دادم( )و بده بشورم" کنی؟  عصرها چی 

 "ره؟ حوصلت سر نمی
که زده بودم  تر صاحبخانه لحظهدخ نکرد، قابلمه را  تاملای هم در حرفی 

گفت: گذاشت و   جلو من 
 ده." "خیاطی. مادرم یادم می

 دوزی؟" چی می"
شد.  حرفمان تمام نمی بودیم اما  ها را شسته  باز شده بود. ظرف سر حرف

که می گفتم بده تا پایینش بعد رفت لباسی را  را تو  دوخت آورد و نشانم داد. 
کردم  و از دوستانش حرف زد. سعی می  م. خوشحال شد. از مدرسهبزن

کالس هشتم را با همه خواست سال ها و آرزوهای آن روزگار به یاد آورم تا با  های 
 او همصداتر شوم.

کرد:  یک باره سوال 
کنی؟" بعد از نهم می"  خواهی چکار 
گفته باید دیپل معلومه ده رو شروع می"  م بگیرم؟"کنم...مادرم 

گذاشت. مادرش  با پیدا شدن زن صاحبخانه، دختر حرفش را نیمه تمام 
گفت: گوشش به ما بود   که به حیاط آمده بود و 

کنه." دختر دیپلم می" کار، بعد از نه باید شوهر   خواهد چه 
کار کنم پوران هم از پشت حصیر  کرد. به  ها و حرکات مرا دنبال می  فکر 

کرد. در هوای دست شستن به حیاط آ مد و سر صحبت را با زن صاحبخانه باز 
 دیدم. نگاهش رضایت می

کردیم.  کارم در آمده بود. بعدازظهرها با دختر صاحبخانه طناب بازی می
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گرفتم چگونه چادر بدوزم. فکر نمی کردم دوختن چادر این قدر  بعد هم از او یاد 
گاهی صدایم می یم. یک  کرد تا با هم برای خرید نان و راحت باشد.  ماست برو

گفت: کوچه پسری را نشانم داد و با لبخندی   روز سر 
"این پسره اسمش محمدرضاست، هر روز از دم مدرسه تا خونه دنبالم 

که بیچارم می می کرد و ادامه داد( داداشم نفهمه   کنه." آد. )مکثی 
ی از حیاط رد  یکبرادرش را  که با لباس سرباز بار در همان روزها دیده بودم 

 گفت: ده بود. خواهرش میش
ی و فقط آخر هفته" که رفته سرباز آد. وگرنه این تابستون رو بهم  ها می خوبه 

 کرد." حروم می
 مادرش چند روز بعد حرف تو حرف آورده و از پوران پرسیده بود:

گر یه شوهر خوب پیدا شه،  "خواهر شما باید حتما دیپلم بگیره؟ مثال ا
 خواهید شوهرش بدین؟" نمی

 گفت: ران به متلک میپو
گیرکرده!" "مثل این گلوی پسره پیش تو   که 

گفتم:  با شیطنت 
گر" ی به این همه توجیه من ببین! ا  خونه االن زن این پسره بشم. دیگر نیاز

یم."  ندار
 ...دو تایی زدیم زیر خنده. 

 
گذشت یک سال شیطنت چشمان زد  وقتی این حرف را می شهنوز بعد از 

درست نقطه مشترک ما بود. برای ما مسائل همان قدر  جلو نظرم است. این
توانست جدی و در عین حال شوخی باشند. در هر جایی باید شیطنت  می

کردم در زندگی چریکی  کردیم. وقتی مخفی شدم فکر می خودمان را هم می
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که زندگی مخفی هم زندگی است  همه چیز جدی است اما پوران به من فهماند 
کرد.  و نمی آنز و شیطنت هم جزیی ا  توان تعطیلش 

گذراند. با هم برای یافتن و اجاره  تری را با من می پوران زمان بیشاز آن پس 
رفتیم و من مشخصات خانه مناسب برای تیم چریکی را یاد  خانه تیمی می

زد و با صمیمیت و مهربانی از اهالی محل سراغ  ها را می خانه درگرفتم. او  می
رفت. پس از هر جواب مثبتی داستانی مناسب با وضعیت گ اتاق خالی را می

گر داستان را با اعتقاد و محکم  کرد. می خانه و صاحبخانه سر هم می گفت "ا
کنی، باور می گر مردد باشی، تردید تو به مخاطب منتقل می نقل  شود  کنند. اما ا

 کند..."  و او هم آن را حس می
کرد و نشانم کمربند خود را باز  کنجکاو بودم بدانم چریک روزی هم  ها  داد. 

کمربند هر  چگونه آن هم تجهیزات را در زیر پیراهن خود مخفی می کنند. در 
کمری  کیف  کمری، خشاب فشنگ اضافی، یک یا دو نارنجک،  چریک سالح 

گواهینامه و آمپول اضافی سیانور جا سازی می شد.  محتوی پول، شناسنامه، 
زمان درگیری به سرعت لباس را  .بست ود میهای خ کمربند را زیر لباس پوران

کرده و اسلحه را می های قابلمه که با دکمه کشید.  ای از جلو بسته شده بود باز 
کالیبر  کوچک و سبک.  73سالح پوران "یونیک" فرانسوی   بود، سالحی 

که انگار سال رابطه گرم و خوب شده بود  همدیگر را  ستها ام با پوران چنان 
کرده بود. وقتی رفیق به دیدار  شناسیم. او می در باره من با رفیق قاسم صحبت 

گفت:  ما به خانه تکی پوران آمد 
ساله جا زدی، واست خواستگار  14گه. .. خودتو جای دختر  پوران چی می"

 پیدا شده..."
کرد و بعد از مکثی  شد. رفیق چشم از این "تعریف" بهتر نمی هایش را ریز 

 ادامه داد:
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کنی  ای با یکی از رفقای پسر بگیری. فکر می که بری و خانه"... چطوره 
 بتونی؟"

که به این سرعت مسئولیت توجیه یک خانه تیمی را بگیرم. باورم نمی  شد. 
کی؟" عالی می"  شه رفیق، 
 بری دنبال خونه!؟" رضارفیق حاضری با "

که الزم باشه رفیق!" کسی   "با هر 
گفت: کرد و   رفیق قاسم مکثی 

 برمت." آم می ، می"منتظر باش
که می آن قدرخوشحال شده  گردنش آویزان ش بودم   دهخواستم به 

که دوران آموزشی عضو تازه طوالنی است و مدتی طول  ببوسمش. می دانستم 
که این مسئولیت را بر عهده می می کسی  گرفت  کشد تا به او مسئولیتی بدهند. 

که همسایه باید چنان رفتار می هایش را به  او و هم تیم ها و اهالی محل کرد 
خانه تیمی از چشم ها وضعیت غیرعادی  پذیرفتند و  عنوان یک خانواده می

 ماند.  مخفی می
که می شدم  چند روز بعد رفیق قاسم مرا از پیش پوران برد. از پوران جدا 

کردم. به خطر، به مرگ حتی به  های پیش رو فکر می  فقط به آینده و مسئولیت
 کردم.  میپوران هم فکر ن

 
کشته  نیماخواست تا  علیرفیق آن شب بعد از برنامه نویسی  به یاد رفقای 

کرد. شاید  نگاهی به من انداخت و لحظه نیماشده شعری بخواند.  ای مکث 
گفت: به دنبال شعری مناسب می  گشت تا وصف حال آن شب من باشد و 

که از مرده "زنده ک ترند و مرده ها مرده هایی هستند  تر.  ها زنده ه از زندههایی 
کن  ... و خواند:دکه هرگز نمیر دآدم باید طوری زندگی 
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 با آن همه سالح
 با آن همه ستوه

یخت که بر پیکر تو ر گلوله   با آن همه 
 !ارنستو

ک تو  .این بار هم دروغ در آمد هال
........ 

 
 

کند.  بهتر از این نمی نیما ر پوران د ،نکته همان بودتوانست با من هم حسی 
به خود جرئت دادم و برای اولین بار در تیم  .و زنده خواهد ماند است ندهزمن 
که پوران  ترانه گفته بود و بارها با سوز دل خوانده بود به یادش شعر ای را  آن را 

 بخوانم:
  قرارم یب یعاشقم من.. عاشق

 کس ندارد خبر از شور و حالم 
گرم و سرکش....   رآرمسر بهمچو آتش 

 دمد الله یرا.. مدر دل صح 
 دمد الله یدمد الله.. م یسرخ... غرق در ژاله.. م یها الله

کن ز و با ما از افقیخ گذر    ها 
کنیچون نس یدلنواز   م سحر 
کننه خودرا ی. در ره خلق.. س..ییفدا یا   سپر 

 
گلویم را بست و نگذاشت آن را تا به انتها بخوانم.غب  ض راه 

، توانستم دوباره با پوران تنها رسیدبان من وقتی همه خوابیدند و نوبت نگه
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که دیگر نیست" ما هر دو از ضربات  کنم  جان سالم به در  55شوم. "چطور باور 
گرفته بود. بعد از ضربات  که جان بسیاری دیگر از رفقا را  برده بودیم. ضرباتی 
ی گشته بودم، به هر در  رابطه من با سازمان قطع شد. پنج ماه به دنبال سازمان 

کشته شده زدم، سازمان را نیافتم. فکر می کردن دوباره  کردم همه  رفقا اند. پیدا 
دیدم، این  55آبان او را دوباره  و دیدن دوباره پوران خوشبختی بزرگی برایم بود.

ای دیگر. سازمان ضربه خورده و رفقای بسیاری  بار در شرایطی متفاوت و روحیه
و بسیاری دیگر از رفیق من رضا اسم، کشته شده بودند، حمید اشرف، رفیق ق

که نمی که زنده مانده  یشناختم جان باخته بودند. ارتباط اغلب رفقای رفقایی 
کرده از  گروهی از رفقا هم مشی مسلحانه را رد  بودند با سازمان قطع شده بود، 

ارتباط  با سازمان را پشت سر  سازمان جدا شده بودند. من هم تابستانی بی
 ن پرسید:پوراداشتم. 

کت شدی!؟" چرا این"  قدر سا
که در اولین لحظه دیدارمان پرسید، بدهم.  نمی خواستم جواب سوالی را 

گر هم می کلمات توضیح د شد آن خواستم نمی ا گذشته بود با  که  . همچه را 
پوران هم روحیه دیگری  .مآن دختر بلبل زبان و پر شر و شور قبل نبودمن دیگر 

گونه بود. استخوان هداشت. الغر و ضعیف شد زده بودند. از  اش بیرون های 
که دیگر برق سابق را نداشت. موهایش را باز هم  همه محسوس تر چشمانش بود 

کرده بود. این کوتاه کلش را چیده  بار به نظرم به خروسی می تر  کا که  مانست 
که تنها  باشند. خوشحالی اش از دیدنم، بیش از انتظارم بود. در اولین فرصت 

 دیم پرسیدم:ش
 ؟"هآمد سازمان "چی شد، چه بالیی سر
گرفت و خواند:  دستم را 

 "این نیز بگذرد... "
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کرد به  همان شب اول ورودم به تیم، بعد از برنامه نویسی پوران پیشنهاد 
خاطر وصل شدن دوباره من به سازمان و ورودم به تیم رفقا شعر بخوانند و 

 ای لری خواند: خودش ترانه
گیانکمهه سوزه س  وزه سوزه 

 آخ دت سوزه شو مهمانکم
 سوزه سوزم بی سوزه هزاره
که ها و مغازه  سوزم یکی 

......  
گلویم را فشرد. معنی آن زیبا می که می خواند. بغض  خواند  چه را 

که ساخته، مهم  نمی کیست و ترانه آنرا  که شاعرش  فهمیدم. برایم مهم هم نبود 
که آنرا برای من می که دوباره در  رای زنده ماندنم، برای اینخوانند، ب بود 

کنار آن کنارشان هستم. اشک ها جاری  هایم نه از غم بلکه از شادی حضور در 
پوران و آن فضای صمیمی بود. انگار همه مهربان بود، از شنیدن صدای 

باره برآورده شدند. تحمل این همه محبت را نداشتم، آماده بودم تا  آرزوهایم یک
 میرم.همان لحظه ب

کوچکش را داشته باشم. او با خنده ای  قرار شد در تیم پوران نقش خواهر 
 گفته بود:

 ام باشی." ساله 19تونی خواهر  دم. می این دفعه بهت تخفیف می"
کرده بودم. این بار پوران  او را مدتبا خانه تکی آن خاطره  که فراموش  ها بود 

ند بار موهایم را در آشپزخانه در ای چ رسید. هفته به من چون خواهری بزرگتر می
گاهی شعرهایی زیر زبان زمزمه  زد و می شست، شانه می طشت آبی می بافت. 

عه با های جم "صبح :کرد آورد و تعریف می ای را بیاد می کرد و خاطره می
طرف  طرف و آن قدر سر لحاف را این فتیم زیر لحاف پدر. آنر خواهرم می
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که پدر بلند می می  "پدر رفت..طفلکی د و میش کشیدیم 
گفت: از مادرش حرفی نمی که   زد جز یک بار 

که پدر ناراحت  دونی! برای مادرم خیلی شعر می "می گفتم اما برای این 
 دادم." نشه، آن ها را نشانش نمی

 کرد.  کردم، موضوع را عوض  تر سوال  وقتی بیش
ح ما یم. تفریرفت میبوس از ورامین به تهران  ها با مینی برای اجرای قرار صبح

کهیها آهنگبه گوش دادن  که ارزش یها و شعرها گذاشتند. آهنگ می  ی بود  ی 
مردم جنوب های  بشکل ساده دردها و غصهنی نداشت اما یهنری و ادبی مع

که سعی یهای آن خط، دو دختر جوان ش کرد. راننده ان مییشهر را ب طانی را 
د یتوان ند "آقای راننده مییگونند و بیکردند پشت صندلی راننده بنش می
کن بی شان را برای ما ین نوارهایشناختند و آخر د" مییزحمت آن ضبط را روشن 
کارهای خانه ت می م و یخواند ها را می ن آهنگیمی ایگذاشتند. هنگام 
                     .میدیخند می

دیگر آن مثل همیشه امیدوار و مطمئن بود اما من او وران ام از پ روز جدایی
 تواند ابدی باشد.  قدر تجربه داشتم تا بدانم هرجدایی می

 
که همه رفته مرگ  کرد. ای بر دلم سنگینی می اند و تو مانده این احساس 

که فرصت  رسید و حرکت بعدی چنان سریع آغاز می رفقا چنان سریع می شد 
کسپاری یاد آن که فکر می خا ردم هنوز ک ها هم میسر نبود. شاید برای همین بود 

کاری دیگر مشغول. زنده   اند و در جایی به 
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دو ساعت از برنامه روزانه ما به مطالعه جمعی اختصاص داشت اما 
که در می بحث گرفت حتی وقت ناهار و شام ما را به خود مشغول  هایی 

 کرد.  می
کتاب لن کافی ین برایخواندن  کتاب مسعود احمدزاده ر مان  ا هم وارد نبود. 

کردیم. می خواستیم متونی هم در باره وضعیت  فهرست مطالعاتی خود 
کتاب "رشد اقتصادی و رفاه یران بخوانیاجتماعی ا -اقتصادی م، پس 

که با نام  مستعار بید سرخی به چاپ رسیده  اقتصادی" نوشته رفیق مومنی را 
گذاشتیم.  گفت: علیرفیق  بود در دستور بحث 

اش صحبت  خونیم و در باره روزنامه را از امشب می های اقتصادی "صفحه
 کنیم..." می

گر تصمیم با من بود این  همیشه صفحات اقتصادی را می علی خواند اما ا
که روزنامه را تقسیم می صفحه را نگاه هم نمی کردیم، من اول  کردم. هر شب 

نم و گونه صفحه اقتصادی را بخوا هدانستم چ خواندم. نمی ستون حوادث را می
  مطالب آن را بفهمم.

که سوالاین  علی ها را به خود  تواند توده "مبارزه مسلخانه چگونه می را 
کند"  کرده بود جلب  کردن تا برای  ه بودو از ما خواستطرح  کتاب پیدا  جواب به 

کنیم.   احمدزاده رجوع 
به ما  ها کردیم، آن ها را به مبارزه دعوت می وقتی آن، ها رفتیم "...ما میان تود

 ها شکست جنبش و خیانت رهبران را دیده بودند..."  اعتماد نداشتند. توده
کار توده کتاب خود به تجربه شکست خورده  ای و سیاسی در  مسعود در 
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کرده و بر "صداقت" انقالبی برای جلب توده کید  بین مردم اشاره  . از کرد میها تا
گذشت "صداقت!!" آیا این همان دلیل اصلی ن را به این راه  نکه م ستیذهنم 

 صادق... یبه دنبال روابطی صادقانه، انسان های؟استکشانده 
 گفت: نیما

یم حتی  به بعد تمام سازمان 47"از سال  های سیاسی سرکوب شدند، رژ
زد، نداشت، برای  بو و خاصیت می های بی که تنها حرفرا، تحمل جبهه ملی 

که جرم پخش  زمانی دبره:  یرژ بقول مبارزین تنها یک راه باقی مانده بود.
گزینه دوم را انتخاب  اعالمیه و دست بردن به اسلحه یکی باشد، مردم 

 کنند." می
کرده بلند خواند:  مسعود کتاب نیما  را باز 

کارگری نمی "اثری از جنبش توده از ها  بینم و همه این ای یا اعتصابات 
توده ها  وده نیست،. ارتباطی میان روشنفکران و تشرایط سخت پلیسی است

 "... به روشنفکران بی اعتمادند
گذشت "پس این رابطه چ  برقرار شود؟"  دتوان طور میه از ذهنم 

 
ترین محالت  گذشت. در این مدت در فقیرانه یک سال از مخفی شدنم می

کارخانه گذشته در  کرده بودم. تابستان  کار در  شهر زندگی  کردم. بعد از  کار  ای 
کارگران زن صحبت میماند کارخانه می با پیرزنی دوست شده کردم.  م و با 

کرده و در همان خیابانی زندگی می که دخترش شوهر  ی  بودم  که خانه مادر کرد 
کمک به دخترش به خانه آن من نیز در آن جا بود. پیرزن جمعه ها  ها برای 

کرده بود، برایم  رفت و شنبه می که  ها هرچه دیده بود و هرکاری را 
که در آن می تعریف  که در آن   کرد. او از دنیای دیگری  سوی شهر است، دنیایی 

گانه ها میز تحریر و تخت بچه که مردم در رنددا خواب جدا ، دنیایی 
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زد. بعد از هر چند  حرف می رندشویی دا هایشان حمام و ماشین رخت خانه
 برای من هم شوهری چون شوهر دخترش پیدا شود، تا خواست جمله از خدا می

کرده بودم تا مرا از این دنیا به آن دنیا ببرد گر او می. بارها فکر  که مسلح  ا فهمید 
کرده، هستم ام تا  آماده و تا بجنگم ام برای نجات امثال او آن دنیای زیبا را ترک 

کنشی نشان              .داد خواهد کشته شوم، چه وا
 شناختند. ها را می جا چریک کرد. آن دانشگاه فرق می

همان روزهای اول ورودم به دانشگاه بر دیوارهای راهرو شعار "زنده باد  
فدایی" را دیدم. بر دیوار دیگری آدرس رادیو زحمتکشان و ساعت پخش 

ها یافتم.  ای از فدایئان را زیر یکی از پله بار جزوه ها نوشته شده بود، یک برنامه
گل جا بگذار" کسی بر آن نوشته بود "بخوان و دوباره این سرخ  برخی روزها عکس 

کالس نقاشی می گلسرخی" بر تخته  کنار راه پله به یاد "خسرو  ی دیوار شد،   رو
 شعری آمده بود:

گفت حرکت مرد در این وادی خاموش و سیاه که می    آن 
کند  !برود شرم 

 
کوه، راهروها:  بحث های سیاسی همه جا جریان داشت، در تریا، اتاق 

یت در برابر حمالت سربازان آمریکایی، مقاومت  ها کنگ جنگ پارتیزانی و
کماندو فلسطینی خالد در لیال های اسرائیلی، شجاعت   ها در برابر هجوم 

که ما  لیال انندکردم بتوانم م هواپیما ربایی... آرزو می خالد شجاع و توانا باشم، 
یت  ها حماسه بیافرینیم.  ها و فلسطینی کنگ هم بتوانیم چون و

که عکسوقتی به دانشگا  ها را  آن  های ه پا نهادم هشت تن از نه چریکی 
کشته شده بودند.  گذاشته بود،  کرده بود و برای سرشان جایزه  ک پخش  ساوا

های او  گوارای ایران بود. قهرمانی حمید اشرف تنها بازمانده آن جمع برای ما چه
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نکرده  روزها را فراموش ها هنوز آن  شد. سال باالیی دهان به دهان بازگو می
 بودند:

ی دیوارهای دانشگاه به جای وحشت تحسین  1"عکس  ی رو چریک فرار
 انگیخت..."  برمی

ها دانشجو بودند. دانشگاه مرکز تولید فدایی بود. در نگاه  اغلب چریک
که به خاطر مردم دست از دانشگاه و  مردم، چریک دانشجوی درس خوانی بود 

که می زندگی می کسانی  که مبارزه  ، حتی آنشناختم کشید. همه  هایی 
کردند. حتی  د و تحسین میها را تائی فداییمسلحانه را قبول نداشتند، 

کنفدراسیونی کشور و  ها طرفداری و  ها نیز از فدایی دانشجویان ایرانی خارج از 
اعالم ها  از آنای حمایت خود را  بعد از هر حرکت مسلحانه در اعالمیه

 کردند. می
گفتم:  با صدای بلند 

 شناسند.." دانشگاه با ماست، همه فداییان را می"
کرد: علیرفیق   نگاهی به من انداخت و آرام سوال 

  "؟ است..آیا هدف مبارزه مسلحانه جلب دانشجویان "
کارگران  چرا". بودبر باورهایم  پتکی سنگینانند سوال م و ما نتوانستیم 

کنیم؟"   زحمتکشان را جلب 
 

گل دن یرس نیماهای  کی از سرگرمییاط، یهای ح با آمدن بهار و سبز شدن 
گلدان کار را صبح به  های زود، وقتی پاس صبحگاهی با او بود و دیر  ها بود. این 

            .داد م انجام مییشد ، وقتی برای خواب آماده می وقت شب
گاه و بیگاه متلکی  ن عادت او خوشش نمییاز ا علیرفیق  آمد. 

 انداخت: می
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ن" گلدو  ار..."ذدر چه حالند؟... توی برنامه یه وقت براشون ب رفقای 
گل فکر نمی که رسیدگی به  م مساله ساز باشد یها در محیط دوستانه ت کردم 

که برنامه روز بعد را می ن مقدمه  علیم، ینوشت اما شبی بعد از شام زمانی  بدو
 گفت:
نیقدر به ا نیق! چرا ای"رف گلدو ت. سیدی، درست ن ها عالقه نشون می ن 

ی چ د عالقهین زندگی بایتوی ا  اری."ذگه بیزهای دیات را رو
که در ت کتابیر از مسائل سیم موضوعی غیاولین بار بود  خوانی  اسی و 

کنشی نشان نداد. خواستم او را از ز نیماشد.  مطرح می کنمیوا  ر ضربه خارج 
 :گفتم

خوب  ه خانهیکردم برای توج آورده. فکر میه یاط را همسایهای ح "گلدان
 و..." داط خشک و خالی نباشیکه حاست 

که حرفم درست نیست. از همان روز ورودم به این خانه ح می اط یدانستم 
گ گل و  ن  گفتم.  هیکی از همسایاه را سرد و لخت دیده بودم. حسم را به یبدو ها 

که بهانه کرده بود تا سریای پ او   پسرش چند          ، به همراهکشدی به خانه ما بکدا 
گلدان گذاشت.  کنار حوض  که در آن پیاز ی یها گلدان برایم آورد و  گل بزرگ 

کاشته بود. پیازها با آمدن بهار سبز شده و به حیاط رنگ زندگی داده بودند. 
کوچک روئیدن هر روزه و جوانه  ،از زندگیشان حسی لذت بخش  های سبز 

ی میحرکت و تغییر  که کرد. خوشحال بود را در اعماق وجودم جار هم به  نیمام 
با  علیشود اما  حم مشکل حل مییکردم با توض  فکر . هد ها عالقه نشان می آن

           :ز میان حرفم پریدیآم لحنی تحکم
که جای ایشه. خونه ت ن تذکر شامل تو هم مییق! ای"رف کارها نیمی  ست. ین 

ن میین یا گلدو ن با خویکی از بین یده. ا کی آبش مییآره آن  کی  گل رو دش 
که شما را می کی مییآره، آن  می ن. من  گلدو گاما شناسم.  گذارتش توی  کس  را
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کاریگفت؟ ا ای بود، چی می گهید بورژواست نه مال  های خرده ها مال جوان  ن 
 می...."یک و خونه تیچر

باره با  کیچشمایش چهار تا شده بود،  رفیقکه با شنیدن جمله آخر  نیما
 گفت: یعلصدای بلند چشم در چشم 

کوه بسازی. از  ق! نمیی"رف کاه  که دنیخواهد از  گل آوردن  رو رو یا زیه 
 آرم؟"  گه نمییآد، د شه. خوشت نمی ینم

 صدایش را باالتر برد:  علی
کارها نیجا! جای ا نیست، ای"مسئله خوش نیومدن من ن  ست."ین 

کارها! رفیق! تو چت شده؟ ا نی"کدوم  گلدو گه یها توج ن  ه خونه است. ا
که خشک میآ ن هم دیشن، از ب بشون ندم،  گل نمییرو ن بحث یآرم. بهتره ا گه 

کنی..."  را تمام 
گل و  علیکردم  خشکم زده بود. فکر نمی کندن  گلدان،  از آب دادن 

ی ا ی میز، به برداشتی چنین برسد. "چطور ها را به هم ربط  نیگذاشتنش رو
 "؟!است داده

برخورد   نیبود. انتظار ا  بند آمده هم دنبال حرفش را نگرفت. زبان من علی
کار را خراب تری هم نداشتم. هرچه می ح بیشیرا نداشتم. توض کرد.  تر می گفتم 

خواست زودتر بروم و بخوابم. خوشحال  ها برافروخته بودند. دلم می هر دو آن
که نگهبان اول ن کی شب پنهان یر لحاف در تاریتوانم خود را ز ستم و مییبودم 

گم شوم. و در  نمک گل آوردن نمی افکارم  این  علیبرای  نیماهای  فهمیدم چرا 
 قدر اهمیت داشت. 

کاری با موتور ب نیماهر وقت با  ن مییبرای  کوچه  م، سعی مییرفت رو کرد از 
کنیم. بهار شده بود و درخت تازه کشف  ها پر  ای بگذرد تا ما "مادی" دیگری را 

گل یخته و های سفید و بنفش اقاقیای در شکوفه،  هم تنیده، از سر دیوارها آو
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یایی می که همراه  فضا را رو که از  ف مییم تعرینبودم، برا نیماکردند. وقتی  کرد 
کوچه کرده و چه منظره کدام  گر در جایی شکوفه ای  عبور  هایی را دیده است. ا

که این "مادی"های پر آب  . میآورد و می چید میباز شده بود، از آن ها  دانست 
گل ر ن بودیروزی با موتور با چقدر دوست دارم. و  لی دور یم، از خانه خیرو

 شدیم، پرسیدم:
 م؟"یر کجا می"
که حتما نمره یه مادی پی" کردم   دی." بهش می 70دا 

که تا به آن روز ن کوچهرفته در محله عباس آباد،  که  بودم، به  ای پهن پیچید 
به  آنافی در بستر م پهنا داشت. آب تمیز و شفیک مترو نیمادی آن حدود 

گل آرامی حرکت می کوچک زرد و بنفش و سف کرد. در اطراف مادی  د یهای 
کوچه را د روییده بودند. خانه گل هایی پنهان می    واریهای  که خود با  های  کردند 

گلبرگ کف زمین پوشیده از  های  تا زمین آویزان اقاقیا پوشیده شده بودند. 
که بر ابرها رنگین بود. وقتی با موتور به ابتد کردم  کوچه رسیدیم، احساس  ای 

کناره به دام نهادهقدم  کوچه پرنده پر یتاب وارها میی. نور آفتاب بعدازظهر از  د. در 
کرده  نمی کجا هستم. حرکت موتور را حس نمی زد. فراموش  ن یکردم. "ا بودم 

کنار دیواری راند و خاموش نیمابایی یک جا!" یهمه ز کرد.  موتور را به آرامی به 
ای از  دسته نیماجهان از حرکت باز ایستاد. در عطر و رنگ اقاقیا غرق شدم. 

گلبرگ گل های رنگین پر شد.  ها را چید و به من داد. دامن چادر سفیدم از 
پر شد. نفهمیدم چه مدت  ام از عطر ها فرو بردم، سینه آن   صورت را در میان

گفته بود، نمره  نیماود. خواست زمان متوقف ش جا ایستادیم. دلم می آن درست 
 آن مادی بود.... متعلق به   70

کشیده به حرف  کارها مال کردم " فکر می علیهای  حاال زیر لحاف دراز  این 
ا احساسی یآداد،  میخاصی ها معنی  آیا همه این" است جوانان خرده بورژوا
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 بود؟" نیمامن و  ان یم
که  می گاهیکالم و سخن بی نیمادانستم  ر از خودم حس و حتی زودت ، و 

کرده و پشتم  میهوای روحی مرا در یافت، هرجا الزم بود از من حمایت 
هایم را راحت به او بگویم و نگران  نگرانیتوانستم  میایستاد. من هم  می

کردن"همیشه مرا از  پدرم مادر   .قضاوتش نشوم  .ترساند به مردم می "اعتماد 
کرده  نیمااما  هرکی دنبال سود خودشه" "گفت  می به سرعت اعتماد مرا جلب 

درست حدس زده بود و  علید یان ما بود؟ شایای م عالقهعالمت   نیا ایبود. "آ
که   که من نفهمیده بودم. ، معنایی گری داشتیکرد معنی د می نیماکارهایی 

که عالقه  ترس به دلم افتاد. می دختر و پسر در سازمان مجاز  میاندانستم 
 باشد.؟" هم توانست دوستم پسر بود، نمییک  او ون"آیا چ نیست.

ت ین همه محدودیزدم. از ا برد. از این پهلو به آن پهلو غلت می خوابم نمی
کارم  کردم. نمی احساس خفگی می کدام  تا آن را  است بودهغلط فهمیدم 

کنم. تا قبل از بحث آن شب در رفتارم تفاوتی بین   علیو  نیماتصحیح 
گر نمی گر یر ها هم می ختم برای آنیر چای برای خودم می گذاشتم. ا ختم. ا

گر از بیپرس گر نمییخورد د حتما چای می نیمادانستم  می ن مییدم. ا آمدم و  رو
گر  بودم، برای هر دو نقل می ها شنیده هیای از همسا داستان بامزه  علیکردم و ا

تری نشان  همیشه عالقه بیش نیماگفتم.  می نیمادر حال مطالعه بود برای 
کدام همسایه چند تا بچه دارد،  پرسید، این ها می داد. از همسایه می که 

کار می کجا  کیست و   کند. شوهرش 
که مح علی   "کارها"ن یترسد با ا م ما خوب است و مییط تیگفته بود 

کدام  که روشنفکر و دانشگاه رفته بود با این نگاه  علیکارها؟" چرا "خراب شود. 
 بودم ارزش بسیاری قائل علینگریست؟ تا آن زمان برای  می یمانبه رابطه من و 

گرفته و چند  عرض درهای آن شبش  با حرفبودم اما او   خیلی چیزها از او یاد 
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اش، به دنیای دیگری  ی سنتی بدل شد. به رغم دانشفرددقیقه در ذهن من به 
که  با آن بیگانه بودم.  تعلق داشت 

کرد، هوا روشن شده و از زمان نگهبانییمرا ب نیماصبح روز بعد وقتی  ام  دار 
گفت: نیبود. قبل از ا  گذشته کنم خودش   که سوالی 

 نکردم" دی، برا نگهبانی صدات یشب بدخوابیدم دی"د
او باز هم حال مرا فهمیده بود. سرم را پایین  .دانستم چه بگویم نمی

 گفت:  انداختم.
 "ریرا به دل نگ علیهای  "حرف

که نگاهم با نگاه  حگاهی دلم نمیزمان ورزش صب تالقی  علیخواست 
کردهیترس کند. می که بفهمد چه حسی به او پیدا  ام. بعد از صبحانه وقتی  دم 

کنم. فضای خانه برا مطالعه فردی داشتم، نمی م تنگ یتوانستم حواسم را جمع 
ن رفتن نداشتم. اقدس خانم بود. بهانه  شده کمکم آم اما ای هم برای بیرو د. به 

 شدم.  ه عالقمند میین همسایکم داشتم به ا کم
کردم نگاهی انداخت و با همان لهجه شخانه  تا در گفت:یریرا باز   ن 

م برا دخترم لحاف عروس یش ما، داریا پی"چی نشستی تنها، وخی پا شو ب
که نظر شیدوز می گفتس   م.....پاشو پاشو،" یبپرس وما روم، دخترم 

گر وقت د  خواست  رفتم اما حاال دلم می و نمی آوردم ای می گری بود بهانهیا
 . از این خانه دور شوم

 
اط و بعد از باال رفتن چند پله وارد یه وارد حیاز در خانه همسا

گذشته و به یاط  مشغول بود. از راهرو باریزن در ح م. پنبهیشد ساختمان  کی 
کردهیاتاق بزرگی وارد شد که آفتاب خود را بر سطح آن پهن  های  هیود. همساب م 

کردند.  ه تهرانی با احترام نگاه مییهمسا بودند. به من   گر قبل از من آمده ید
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یه لحاف به طور جدی درگ  ر بود:یبحث رنگ رو
 اس" رنگی الحاف دختری من صورتی  "
کردس، حاال د" ن رنگا از مد یگه ایآبجی! دختر تو سه سال پیش عروسی 

 افتاده اس"
 ی مد شده"گد رنگی آب عمه ام می"

گفت:  که چای را جلو همه می در حالینم ااقدس خ  گرفت 
گند: زیچه رنگی باشد. از قدرولحافی کوند  "حاال چی فرقی می رش یم می 

 مهم اس نه روش" 
  .همه با صدای بلند خندیدند

که از م ن قواره پارچه آوردهیچند کنند. دختر  ان آنیبودند  ها انتخاب 
 د:یه پرسیهمسا

ن"  کودوم رنگ مده؟ " تو تهرو
 حواسم آن جا نبود، پرسیدم:

 "چی؟"
 "؟" الحافی عروسی شوما چه رنگی بوده

دی افتادم ین لباس عیاد آخری"لحاف عروسی من!" در دل لبخندی زدم. 
گفتم:یکه مامان برا  م دوخته بود و 

 ""بنقش پر رنگ
کشی دختر از میان قواره ن  که ساتن بنفش بود بیرو د و های پارچه یکی را 

که  کردند  کرد. همه تائید  ی لحافی وسط اتاق پهن  خیلی زیبا است. برای رو
یه لحاف تمام شد. بعد هم چایی و ش که  نی و صحبتیریبحث رو هایی 

کردن نداشت. بخصوص برای من الزم بود تا دوباره  ها نیاز به فکر شرکت در آن
گذشته باز  گردم.  به فضای آرامش بخش 
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کرد. حس میییتغ یزیچیک  ادر تیم م از ان شباما  ر یکردم حرکاتم ز ر 
کارهای معمولی هم برایم مشکل شدهیب هذر ک ینزد نیمابود. به   ن است. 

کم نمی اما مرا به صحبت  نیماکردم.  ترین رابطه با او محاسبه می شدم. در باره 
کوچه ،گرفت رو در رو می که دیده بود تعریف و در باره دست  از  گلی  های پر 

کردم سعی  کرد. حس می نیز از غذایم تعریف می علیکرد.  شوخی میپختم 
 گفته شده را از دلم درآورد اما برای من ظرفی شکسته یها تا تلخی حرف دارد

 خته. یو آبی ر شده بود





11

 گشتازبتاخیر در 

که قرار بود یشب خنکی بود. ن...  گذشته  نیمام ساعتی از زمانی  به تیم بازگردد 
 از او خبری نبود. بود و هنوز

کثر تا هشت شب باز  نیما بعداز ظهر برای اجرای قراری رفته بود. باید حدا
از موعدی  ترزود نیمابطور معمول گشت اما ساعت هشت و نیم شده بود.  می

گفته بود به تیم باز می کننده بود. که   گشت این تاخیر نگران 
کار به انتظار او بود " ایستاده و وسائل سری" ک محوطهینزد علیم. یدر اتاق 

که شامل دو شناسنامه، یک وسائل سری"ره مانده بود. من یای خ به نقطه " را 
ن سازمانی می گواهینامه جعلی، سه نوشته از بخشنامه کیفی  های درو شد، در 

گذاشته بودم تا در لحظه خطر با زمین زدن  کنارش  کوکتل را  جا داده، شیشه 
کشیده  ها را آن کوکتل کنم تابه آتش  به دست دشمن  این مدارک و نابود 

که با  وسائل سرید. خوشبختانه حجم نفتنی کم بود. در تیمی  رفیق مان 
کتاب سیمین که نباید به دست  ها، بخشنامه بودم برخی  ها، حتی قرارهایی 

گفت "به  می سیمینشدند.  محافظت می "وسائل سری"افتاد در  دشمن می
که شده نب یم اطالعات قیمت مرگ خودمان هم  دست ماموران  سریاید بگذار

ک بیفتد... اول  کن." وسائل سریساوا  را بسوزان بعد فرار 
که یدر ن کرده بود، دویتاخ نیمام ساعتی  بار از خانه خارج شده و اطراف را  ر 

کرد اما چیز غیر عادی ندیدم. سفره شام وسط اتاق پهن بود و   مه بودکنترل 
ی می یمبخوم تا با هم شام ی. منتطر بودجوشید کتری چای سر بخار و برنامه روز  ر

کرد. من  نشست، به ساعتش نگاه می رفت، می راه می علیم. یسیبعد را بنو
کتابی را ورق میبودم نشسته  توانستم ذهنم را تمرکز دهم. تمام  زدم اما نمی و 
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کجاست؟ نیماپیش حواسم   " بود "چی شده؟ االن 
ن یرف که از خانه بیرو بایست تا  شد طبق قرار می میر یت و دستگرف میقی 

خانه را به  نشانیو  ندک ک ساعت پس از زمان تعیین شده، شکنجه را تحمل ی
که رفقا ر شده مییق دستگیماموران نگوید. رف او تا آن زمان در خانه  یدانست 

او هستند و از   ک طرف در انتظار بازگشت احتمالییها از  ماند. آن خواهند 
دانم چرا فکر  نمی .وسائل ضروریکردن و جور   در حال جمعگر یطرف د

 گردد. میازسالم ب نیماکردم اتفاقی نیافتاده و  می
که شاهد برنگشتن رفیقی بودم، اسفند سال  بود. وقتی  33آخرین باری 

که امکان ب شد، همه می از خانه خارج می سیمینرفیق  او  ازگشتدانستیم 
که خریده بود، بگیرد. زمان معامله رفت سند ماشینی  اندک است. می را 

کپی آنرا به  که سند همراهش نیست و تنها  گفته بود  سیمین رفیق فروشنده 
کند. در این  گرفتن اصل سند مراجعه  که بعدا برای  داده بود و از او خواسته بود 

که سویچ آن ماشین در جیبش بود، ضربه خورد. ماشین سالم بود  یفاصله رفیق
ک لو  ا اما حدس زده میو در دست رفق که مشخصات ماشین برای ساوا شد 

که  کیکردم  رفته باشد. فکر می  سیمینماشین پیکان قراضه چه ارزشی دارد 
گفت "با وضعیت بد مالی سازمان آن  کند اما او می میبرای سند آن خطر 

از این قرار بر  سیمینگفت " صدایی در درونم میماشین برایمان حیاتی است."
رفتیم. دو  رفت و شب به تیم بازنگشت. باید از خانه می سیمین ردد." گ نمی

امد. دیر وقت ین، شاید بیاید اما رفتم رفیقساعت بعد به محل قرار اضطراری با 
که داشتند  هماسب به خانهتشب بود، دو رفیق پسر تیم، عباس و  های آشنایی 

که هیچ امکانی در اختیارمان نبود ب ها  لیه چند تن از فامرفتند. من و پوران 
کرد های من وقتی در آن دیر  رفتند. یکی از فامیلیم، از ترس ما را نپذیمراجعه 

گفتم  کرد،  کرد با تعجب و وحشت نگاهم  یم باز  وقت شب در خانه خود را به رو
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که مرا بپذیرد اما رفیقم را نه.  خواهم شب را در آن که می کرد  کنم. قبول  جا سر 
  با پوران بمانم.  ات من هم ترجیح دادم

در خیابان سرگردان بودیم. سوز سرمای اسفند از پشت چادر به تنمان فرو 
کرده و پاهایم بی رفت. دست می حس شده بودند. در خیابان پرنده  هایم یخ 

که ین امیزد. آخر پرنمی ما را برباد رفت و ان پوران بود، یکی از آشنایدمان نیز 
ک نوز جایی را پیدا نکرده بودیمهگذشت و ما  نپذیرفت. زمان می . ساوا

که بعد از هر ضربه چر می   ابانیکنند و در خ ها را خالی می ها خانه کیدانست 
گشتی  سرگردان هستند. چریک سرگردان طعمه کها خوبی برای  است.  ی ساوا

کوچه های  ابانیها و خ دانیکردیم تا در م م. سعی مییرفت های فرعی می از 
  م.یده نشویاصلی د

گفت می کردن دو یش یم پیرو بالخره پوران  کی از مادرها. بعد از عوض 
کسی و پ کوچه به خانهیچیتا م. پوران زنگ در آهنی یدیای رس دن در چند 

ن زده بود،  که از زیر روسری بیرو را آرام باز  دربزرگی را زد. زنی با موهایی سپید 
کلمه دن ما چشمیکرد. از د گفتن  ن  گرد شد. بدو به  ما را ی به سرعتا هایش 

ن خانه  کرد: "مادر کشیددرو گوشم زمزمه   الحی"ص. پوران بیخ 
کوچک، چشمانی جدی و یف و نحیزنی بود ظر ،مادر ف. با صورتی 

گذراند و به اتاقی در عقب ساحتمان  مصمم و پشتی خمیده. ما را از حیاط 
گفت: گوش مادر   برد. پوران در 

 م."یآمد جا می نید ایم. بایای نداشت "مادر! چاره
کرد:آهسته مادر   "الهی قربونتون برم." زمزمه 

گوشهیها د، اشک چشمیمان را چند بار بوسیو رو بعد هم سر های  ش را با 
ن ساختمان  روسری کرد و به سرعت غذایی آورد. صدایی از درو ک  اش پا

 د:یپرس
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کی بود؟""  مامان! 
 ."استه یچکس مادر! همسای"ه

که دخترشیمادر توض روزها رفت و آمد به  مان داشته و در این یزا ح داد 
که خودش مواظب همه چیز خواهد بود:ی. بعد هم اطماستاد یخانه ز  نان داد 

کسی متوجه شود  نید. صبح زود، قبل از ایبهتراست زودتر بخواب" که 
 د."یبرو

کرده و بیما شب را بین خودمان تقس  م اما صبح متوجه شدم یدار ماندیم 
. صبح وقت رفتن دو استدار نشسته یاط بیح درشب رو به  که مادر تمام

 کیسه نایلونی به دستمان داد:
کت، آخه سرده گذاشتم با دو تا ژا  "چیزی نیست، یک لقمه شامی الی نون 

 ."چایید می، مادر
که چشم ک  دم در حیاط ما را بوسید. و در آخر هم همان طور  هایش را پا

گفت: می  کرد 
 "سپرم تون. به خدا می"

که چه  شد. به این فکر می اش از جلو چشمم دور نمی ها چهره تا مدت کردم 
کاظم و جواد را به او داده است کشیده اند. شاید تمام  وقتی خبر مرگ پسرانش 

. است گشتهسپید و پشتش خمیده این چنین  موهایش در لحظه شنیدن خبر 
به دنبال ها با تصمیم و اراده خود  ، بچهسوخت میدلم برای مادرها 

شدند. مادرها سوخته در غم دوری  کشیدند و قهرمان می شان پر می آرزوهای
کنار زندان یا بر مزارشان اشک می ،فرزندان خود یختند یا در  ها انتظار  ر

کدام یک قهرمان واقعی  می  ؟ هستندکشیدند. 
که شاید یصبح روز بعد پوران قرار د کرد، به امید آن   سیمینگری را اجرا 

به  ما دیگر ،را ندیدم سیمینرفیق امد. دیگر یباز هم ناو مانده باشد اما  سالمت
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کدام به سویی پریم از هم پاشیت ،میآن خانه باز نگشت   ...شدیم تابد و هر 
 

کشیدم. خاطره بازنگشتن  . ه بودکرد منقلبم  سیمینرفیق نفس عمیقی 
کم شده حس می خواب رفته  م انگارا . پاهای جمع شدهاست کردم هوای اتاق 

گر  بودند. جابه گذشت "ا ؟" میبرود یکجا باامشب نیاید،  نیماجا شدم. از ذهنم 
کرد اما در اصفهان یلی پیا فامیشد آشنایی، دوستی  در تهران باالخره می دا 

گر  کسی را نمی آمد، جایی نداشتم تا شب را به صبح  نمی نیماشناختم. ا
 نیمااتاقی ذخیره )اتاق تکی( داشتند. ها معموال برای این روزها  برسانم. چریک

که در این مواقع از آن استفاده می که من و  اتاقی داشت  کرد. در برنامه تیم بود 
هم اتاقی بگیریم اما به دالیل مختلف این تصمیم عقب افتاده بود و حاال  علی

کردن  می که داشتیم سفر  کرده بودیم. امشب تنها راهی  دیدم عجب حماقتی 
 یگر بود.به شهری د

ن رفتن تمام امکانات و یو از ب 1933د اشرف در تیر یبعد از ضربه حم
ک هفته یرا به صبح برسانم.  ها من هم جایی نداشتم تا شب ،مییهای ت خانه

که با اتوبوس از تهران به شهرهایی م کارم این بود  ز، یمشهد، تبر انندتمام 
کنماصفهان و...  به تهران بازگردم. شب را در راه و روز بعد برای اجرای قرار  سفر 

شدم.  زدم. شب بعد دوباره راهی تهران می گذراندم و روز را در شهر پرسه می می
دم، فقط اتوبوسی یهای مسافربری رس ستگاه اتوبوسیبار وقتی در تهران به ا کی

که  م ودیط خریبرای بروجرد باقی مانده بود. بل سوار شدم. در راه فهمیدم 
پرسیدم "این چند  رسد. از خود  هار و نیم صبح به بروجرد میاتوبوس ساعت چ

 "سرکنم؟ چگونه  ی غریب مانده تا صبح را در شهر ساعت باقی
ی  های روشن اطراف جاده دوخته می در جاده نگاهم به چراغ شد، هر نور

کسانی بی  خانه که در آن  که داشتم، بر تخت و  دغدغه و نگرانی گرمی بود  هایی 
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گذشت د به خواب رفته بودند. های خو تشک من هم جایی  کاش"از فکرم 
کردم اتوبوس خراب شده یا اتفاقی بیافتد و با چند ساعت  داشتم" آرزو می

ده دقیقه زودتر به حتی  .راند تاخیر به بروجرد برسیم اما راننده با سرعت می
یک بود و مغازه و  ندشداده یها بسته. مسافران از اتوبوس پ مقصد رسید. هوا تار

های خود رفتند. تابستان بود اما سردم شده بود. هوا سرد بود یا بدنم  به خانه
گر مریض  در  ،شوم!" تنها آمادگی پذیرش این همه فشار را نداشت؟ "وای ا

یکی شب و در شهری ناشناس. ه پناه ندیده  چ وقت خود را تا این حد بییتار
کردم و راه افتادم. نمی کسی متوجه می بودم. سمتی را انتخاب  که  بایست  شد 
که چون دیگران به سوی  من، زن تنهای چادری جایی را ندارم. وانمود  کردم 

کسانی منتظرم هستند. نمی خود می  خانه کیلومتر راه  روم و  دانم آن شب چند 
 .رفتم تا هوا روشن شد. شب سختی بود. دوست ندارم آن را به یاد آورم

 
چنان  زد. هم تری در اتاق قدم می با سرعت بیش علیگر یحاال د 

م. در یزد کنم. با هم حرف نمی رهیم را ذخیرویخواستم ن بودم. انگار می نشسته
گر  ذهنم مرتب این سوال تکرار می د؟ مگر چه یاید؟" اما آخر چرا نینیا نیماشد "ا

کرده؟ مثال با موتور به عابری پیاتفاقی افتاده؟ شا کسی یاده زده، ید تصادف  ا 
کسی  مارستان رفتهیا به بیده. شاید زخمی شده، یچیوتورش پجلو م گر  باشد؟ ا

گوشهیباشد،  ده یاسلحه او را د خودش اب و ای پرت ا بر اثر تصادف اسلحه به 
 ...باشد؟ بیهوش شده

که با موتور با پرفیقم رضا اد ی کرده بود. یافتادم   رزنی تصادف 
وقت تصادف مسلح  تازه مخفی شده بود و رضاود. ب 1934 بهمن سال 

کالنتری  اوداد و  ت نمییرزن رضایک بودنش لو نرفته بود اما پینبود. چر را در 
که نمی  داشته نگه خانه را ترک  آمده، رضادانستند چه بالیی بر سر  بودند. رفقا 
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خبر داشتم. از ظهر چیزی  رضاآن زمان علنی بودم و از مخفی بودن کرده بودند. 
که او به  کالنتری زنگ مینگذشته بود  که از  گفت  کرد.  کارم تلفن  زند.  محل 

کردم:  رنگم پرید و با لکنت تکرار 
کالنتری؟" "  از 

 به سرعت داستان را شرح داد:
کنند. پول هم بیچیزی نشده. فقط ب" کن تا آزادم  ی  کار ار تا از پیرزن یا و 
 م."یریت بگیرضا

رفتم. به  شگاه میها منشی شرکتی بودم و بعد از ظهرها دان آن زمان صبح
گفتم اتفاقی برای برادرم افتاده، باید بروم. به خانه رفت ، پالتو شیکی مرئیسم 

که تازه خری، با ب.ام.و لمپوشید کالنتری مهرآباد جنوبی یمویی پدرم  ده بود، به 
که  یرفتم و با ژست زنی پولدار و باالشهری جلو کردم. از سالمی  در توقف 

کرد، متوجه  که تپاسبان دم در  کرده است. رئیس  پیشدم  کار خودش را  ام 
کالنتری با دهانی باز، با احترام مرا به اتاق خودش برد و سفارش چای داد. 

کرده، آمده که پسر باغبان گفتم کنم. بعد هم  مان تصادف   900ام تا ضمانتش را 
گفت:یتومان جلو گذاشتم. با احترام   ش 

کدومه، اصال الزم به ا ن حرفیخانم ا" کارها نیها   ست."ین 
دم یرزن است. پول را برداشت و از اتاق خارج شد. شنیگفتم پول برای آن پ 

دانم  . نمیآمد رزن از راه دور مییشان با پ که پاسبان را صدا زد. صدای صحبت
کردم. خ چقدر از پول را به او دادند. بعد هم ورقه که امضا  لی معذرت یای آورد 

گفت:  خواست. آخرش هم 
کا گه   د در خدمتم." یری داشت"ا

کالن رضاوقتی با  ن مییتری باز در  آمیز به من انداخت م، نگاهی تائیدیآمد رو
گفت:  و 
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که تو ساختی، چرین تیبا ا" گرفته بودند، ول مییپی   کردند!" ک هم 
  

گر در تهران بود دم. سازمان تهران را بعد از ضربات تیر یترس تر می شیم بیا
کرده و به شهرستان   به دلیل جو پلیسی 1933 کم بر شهر تقریبا خالی  ها رفته  حا

کنون هیچ درگیری با پل گر اتفاقی هر چند یبود. در اصفهان تا  س رخ نداده بود. ا
امن رفقای دیگر نابرای  هم شهراین افتاد،  کی از ما مییکوچک هم برای 

 شد.  می
کنار خانه نگاه  گوشه و  ود. وقتی عصر ب نیماای از  کردم. همه جا نشانه به 

ن می که باز نگردد. نمی رفت باور نمی همان روز از در بیرو خواستم فکر  کردم 
ک شده استکنم  کنیم. چند ماه زندگی در  گرفتار ساوا و ما باید خانه را ترک 

این خانه از بهترین روزهای زندگیم بود. یادم رفته بود در چه شرایطی زندگی 
کنم. خو کنم. یا بهتر بگویم دلم می می که حرکت عقربه  علیاست فراموش 

که با اش را دنبال می ساعت کرد  که از ته چاه ید برویکرد، اشاره  م و با صدایی 
 آمد پرسید: در می

 "؟آشنایی داریتوی اصفهان "
خواست  م." دلم مییگر هم صبر کنیه ربع دیگفتم "حاال  خواست می دلم می

هیچ کدام جایی در اصفهان . میفتر د مییبود، با اوخوش خیال شوم اما حق با 
 نداشتیم. 

کوچه آمد. یک نفر پشت در بود. به  نگاه  علیدر همین لحظه صدایی از 
گذاشتکردم. پشت دراتاق سنگ ی اسلحه  گرفت. دستم را رو و به در خیره  مر 

کلید در قفل چرخید.   بود.  نیماشدم. 
یدم و در بغل  خواست می دلم می کنشی  نیا گرفتمش اما قبل از می دو که وا

که به اتاق ب گردم. او همراه خود رفیقی ازنشان دهم با اشاره دست خواست 
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که نباید می او بتواند  تادر را پشت سر بستم  مدیدیم. به اتاق برگشت آورده بود 
از قیافه خسته و  طرف حیاط ببرد. رفیق "چشم بسته" را به اتاق مهمانخانه آن

که می نیماخیس عرق  گذشته معلوم بود  که در است دانست بر ما چه  . او 
 داد: ح یشد، توض تر می چنین شرایطی لهجه مشهدیش غلیظ

کسی رو با خودوم بیاروم... تصمیم  مو"  .." درفقا بودونم! قرار نبود 
که در این یک ساعت تحمل  خواست تمام آن عصبانی بود. می علی چه را 

ن بریزد. به زمین و زمان بد و  توانست به  گفت. نمی بیراه میکرده بود بیرو
کند.  نیماهای  حرف  گوش 

کت. بگو مگوی آن  شنیدم. توجهم به چهره  ها را نمی خوشحال بودم و سا
که از دوده موتور سیاه بود، به دور چشم نیما تر شده بودند، به موهای  هایش 

که باد آن که هنوز جاری بود... صافش  گردنش  یخته بود، به عرق     ها را به هم ر
. به حیاط رفت و عرق ددیگر جوابی ندا نیما .کرد هنوز استدالل می علی

ها را از پا در آورد و  را با آب شست. بعد هم مثل هر شب جوراب شصورت
اشتها نداشت، من اما دو برابر همیشه  علیشب سر شام  آن. آب زدپاهایش را 

کرد علیاشتها داشتم و سهم او را هم خوردم.  ن رفت.  و سفره را جمع   بیرو
 کنی؟" به چی فکر می"

که سرم  نیماسوال  کشید. لبخندی زدم و همان طور  ن  مرا از افکارم بیرو
 پایین بود جواب دادم:

 "به لهجه تو!"
کرد و آرام پرسید:  مکثی 

 ده بودی؟"ی"ترس
کرده، نگاهم به صورت خسته هایش اما مثل  اش افتاد. چشم سر بلند 

که برگشتخندید. از ذهنم  همیشه می " سرم را به یگذشت "چقدر خوشحالم 
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ترسید یا  توانستم بلند بگویم. چریک نباید می عالمت تائید تکان دادم اما نمی
 اما من خیلی ترسیده بودم. گفت میحداقل نباید از ترسش 

که  کردم، خوشحال بودم  گرم رها  ن پتوی  که برای خواب تن را درو  نیماشب 
که مجبور نبودم  های سرد و غریبه اتوبوس سر  شب را بر صندلیسالم است، 

که آن اتفاق "بد" باز هم عقب افتاده است.... کنم، 



11

 بستهرفیق چشم 
کردن چشم و بیدار شدن از خواب به  که با باز  صبح روز بعد اولین چیزی 

که  اد آوردم، رفیق چشم بستهی داده  یاط جایطرف ح در  اتاق آن نیماای بود 
 بود. 

قی چشم بسته یکه دوباره رف استشم بسته!!" چه اتفاقی افتاده بازهم "چ
د هم او را از شهر یقی ضربه خورده، شایمی لو رفته، یا رفیاست؟ آیا خانه ت

فش روشن یدارند تا تکلهخواستند موقتا در خانه ما نگ اند و می گری آوردهید
که یک هفته بعد از آمدنم به اصفهان در خخود شود؟ درست مثل  ای  انهمن 

کوشید تا آن  به این خانه آمدم. سازمان می نیماچشم بسته ماندم تا باالخره با 
که ممکن بود  کنند همرفقایی جا  کار  دیگر را نبینند تا در  که الزم نیست با هم 

 صورت دستگیری خطر لو دادن زیر شکنجه وجود نداشته باشد. 
گوش بسته. ق باید هم چشم بسته باشد و یگفته بود این رف نیما هم 

که من و  معنی م با ینه حق داشتیم او را ببینیم و نه اجازه داشت علیاش آن بود 
 م. یا صدایش را بشنویاو حرف بزنیم  و 

که چگونه میی رضارفیق ن بار یاول توان "چشم بسته" حرکت  ادم داده بود 
که کرد و جایی را یاد نگرفت گفته بود  رعایت این اصل در زندگی چریکی . 

اهمیت دارد. 
گفت:یدر اطراف دروازه غار در جنوب تهران بود 34بهار  که  م 
 خواهم چشم بسته ببرمت خونه مون" "می

که چگونه می کردم. در فکر بودم  خواهد چشم مرا با  با تعجب نگاهش 
که آدم رباها چشم  شان ببرد؟ یاد فیلم و به خانه بنددای ب پارچه هایی افتادم 

که خودش از قیافه او را میبستند و  کسی را می  ام دزدیدند. هنوز در فکر بودم 
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گفت:  فهمید و با لبخندی 
کدام آدرس میطوری "حواست را  که نفهمی به  کن  یم." پرت   رو

که عجب شیوه جالبی  رضاهای  هنوز در تعجب حرف بودم و در فکر این 
که  بینی و یاد نمی است. جایی را نمی  گفت: رضاگیری 

کن، پشت من بیانداز، جلو پایبن ییسرت را پا"  ا"یت را نگاه 
ن آن چادر سرم بود. به راحتی می کند سر را  توانستم بدو کسی شک  که 

کوچهیاندازم. بعد از یپایین ب که از  کوچه د ک ربع ساعت  گر، به چپ و یای به 
که  م، جلو خانهیدیچیراست پ کرد و در زد. خانه خودشان بود. بعدها  ای توقف 

گشتم، نتوانستم  ید به آن خانه سر میبه دلیلی با را  آنزدم، هرچه در آن اطراف 
کنم.یپ  دا 

 
ای چشم بسته  هم مدتی در خانه 1933بعد از مخفی شدن در بهار سال 

کدام رفقا هم تیم خواهم شد. چند روز  ها دراول تن مانده بودم تا معلوم شود با 
به  ما آوردند. همهاتاق آن گر را هم به یق دیچهار رف بعدمدتی اتاق بودم.  یک
کهها چشم بسته بودیم. در اتاق پردههم  کردند  از هم جدا ما را  یی آویزان 
که حتی  ت و محکم اجرا میفکرد. آن قدر قانون چشم بسته س می شد 

کاری داشتیم ضربهیدانستم رفقای د نمی که  کدام  ای  گر زن هستند یا مرد. هر 
ی  زدیم و نیاز  به در می کردیم. غذا  کاغذی نوشته از زیر در رد می مان را رو

گرفت.... در  ره همه با نوشته صورت مییخوردن، استفاده از دستشویی و غ
ن خانه با وجود چشم بسته بودن نگهبانی شبانه بر قرار بود. وقت خواب یا

ی دراز می که پایکش طور ن از پرده بماند. نگهبان قبلیم بیدم  دادن   با تکان یرو
 کرد.  می پا بیدارم

بیاید و مرا همراه که مسئول شاخه بود روزها منتظر بودم تا رفیق قاسم 
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که در زندگی علنی لحظه گوشه خودش ببرد. من  گرفتم و  ای آرام نمی ای در 
حرکت پشت پرده  بیاین اتاق  درت و تکاپو بودم، باید یمدام در فعال

کسی حرف نمی  می یای پیوستن به زن نشستم و با  دگی چریکی و زدم. رو
متر منتهی  کیم در ین  و کیای  فعالیت شبانه روزی به محبوس شدن در محوطه

کوچک راه می رفتم و به هر آن چه ممکن و ناممکن  شده بود. در این محدوده 
خبر درگیری و ضربه خوردن  شنیدن تابیم بخصوص با کردم. بی بود فکر می

کشته  1خره بعد از ضربه شد. این خانه باال تر می و بیش تر  ها بیش تیم تیر و 
ای به سویی  رفقای رهبری تخلیه شد و هر چشم بستهحمید اشرف و شدن 

که  رفت. بعد های  در درگیریآن اتاق همه رفقای چشم بسته تقریبا ها شنیدم 
 کشته شدند...  بعدی

 
برای بردن غذای او  نیماای در اتاق مهمانخانه ما بود.  حاال چشم بستهو 

که یهمساخانه اط از طبقه باالی یاط خانه بگذرد. حیت از حسیبا می ه بغلی 
یک روز شد. همان اوایل آمدنم به این خانه  ده مییبا دخترش دوست بودم، د

کرد.  بوی  تا حاال قهوه خوردی؟"" پرسید:این دختر مرا به خوردن قهوه دعوت 
که  قهوه کافه  آمد میای  کرده بود. یاد  یمنگم  ها آن  ر وقت با بچهافتادم. ه نادر

بنظرم بوی قهوه به  .کردم ها خود را با بوی قهوه مشغول می تا مدت ،رفتیم جا می
 . آمد میتر  شمزهخومراتب از خود قهوه 

هم سن و سال دختر همسایه بودم. تهرانی بودنم برایش جالب بود. مرا به 
که در طبقه دوم و مشرف به حیاط ما بود. از فرصت است کردم تااتاقش برد   فاده 

یه دید در خانه  نم اتاق اننداتاقش را م. را ببینماتاقش به حیاط خودمان  زاو
کمد، میز توالت، عکس مارلونمادری  کرده بود، روتختی،  براندو و  تزئین 

کوئ گرامافون ف وار، صفحهین بر دیاستیومک  کنار  یک در  لیپس... مرا یهای موز
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کدام مدرسه دخترها در تهران  و خواندم درس می بر تختش نشاند و پرسید در 
که من هم مینی ژوپ پوشیده .پوشند چگونه لباس می ام یا نه، بعد از  پرسید 

فته یش she loves you"“ها  گذاشت. آهنگی از بیتل ای صفحهم یچند سوال برا
گروه بودم و صفحه یادی از آن صدای این  ها داشتم. با شنیدن صدای  های ز

گذش یک به خاطرات  کنشم آن قدر غموز کشیدم. وا ر یته برگشتم و آهی عمیق 
که دختر همسا به  شناسی؟" آهنگ رو می"این  ه با تعجب پرسید:یارادی بود 

که بیتل داستان ساختگی زندگیم نمی اط یتر احت شید بیها را بشناسم. با خورد 
گر  کردم. دختر همسایه باهوش بود و با دیگران فرق می می ل را در حا نیماکرد. ا

گذر از یبردن س نی غذا به اتاق میهمان خانه و یا رفیق چشم بسته را در حال 
 ... کرد خطور میدید، معلوم نبود چه فکرهایی به ذهنش  حیاط می

که تهران است و تا یش همسایپ گفت  گرفتم.  دو ه رفتم و سراغ دخترش را 
 احت شد.ر در حیاط نیماشدن  هاز بابت دید گردد، خیالم گر باز نمییهفته د

گرم و شب و  یمکرد میها خنک. در روز پنجره را باز  بهار بود. روزها حسابی 
که صدای حصیر را پایین می ما  کشیدیم. وقت مطالعه جمعی مواظب بودیم 

که بحث گاهی  ن نرود.  شد  بلند می نیمارفت  شد و صداها باال می گرم می  بیرو
 بست.  پنجره را میو 

از ورزش صبحگاهی، خوردن صبحانه و خرید  آن روز هم مثل همیشه بعد
کار نشسته بودیم.  کرد بخش "خود  علیموادغذایی روز در اتاق  کتاب چه باید 

گذاشته  انگیختگی توده گاهی سوسیال دمکراسی" را در دستور مطالعه  ها و آ
گرم بحث  حرف بزنیم. اش در بارهاین قسمت را بخوانیم و  نیما با بود. قرار بود

که که اوست. یک روز  زد. از شیوه در زدنش می اقدس خانم در  بودیم  فهمیدم 
که پخته بود میاز  شقابیدر میان ب که تو از خانواده  آورد. می غذایی را  گفت 

کشیدند  با شوخی بو می علیو  نیماها شوی.  دوری، نکنه دلگیر و دل تنگ آن
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یم." گفتند "ببینیم امروز ناهار چی می و می  خور
کاسه براد نذری کونی! آشی  کار می"دختر چی  گوفتم یه  کردم.  درست 

کوند."  بیارم، نکوند بوش بیاد و دلد هوس 
 دم:یدم. با تعجب پرسیخانه د تراساز پشت سر شوهرش را در 

 "آقا مصطفی! نرفتن بازار؟"
 " مگه خبر نداری؟"

 ! "چی شده؟"نه! 
 ومدس؟"یتو ن شون. شووری آ  رفتن خونا سنا همی دوکونا را بسیبازار"

گفت :یمنتظر جواب  نشد. سرش را نزد گوشم آورد و   ک 
کی داشتا با  خته بودند تو بازار دنبال نوار آقا مییآجانا ر" گشتند. هر 

لی عصبانی شدند آ دوکونارا ین وضع خیا هم از ایبردند.. بازار خودشون می
 بستند و  رفتند خونا شون."

گفتن "آقا" صدایش را  پائین ک تر وقت  کم مانده بود بپرسم آقا   ه ....یآورد. 
 کاسه آش را داد و رفت.

که برای رفقا تعریجر کردم، یان را   گفت: نیماف 
که برای خری. چند روز پاستنی یخم "منظورش کی آمده ید رفته بودم یش 

ا نه. نوارها راحت دست به دست یخوام  د مییپرس .بود و نوارهاش را داشت
 چرخید..." می

کار می سال قبل، که دانشجو بودم در شرکتی  که دربانش اهل  زمانی  کردم 
که برای عروسی یخ .ن بودیخم گفت  ی  لی هم به من ارادت داشت. روز

ی عروسی دو نوار  ن مییبرادرش به خم کادو کرده "آقا"رود و برای  . است را تهیه 
گفت خانم چطور یک "آقا"دم یپرس  نی. یشناسی. آقای خم را نمی "آقا"ه. 

گفت: بلند شد و روزنامه یعل  های چند روز قبل را ورق زد و 
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... چند روز پیش توی روزنامه دباش "آقا""فکر نکنم بستن بازار برای نوارهای 
گران فروشی بازاری که دولت در اجرای طرح مبارزه با  های  ا را جریمهه آمده بود 

کرده ..."  سنگین 
 ادامه داد:مورد نظرش را پیدا نکرد. برگشت و  مطلب علی

کتاب نبرد با دیکتاتوری که باید خم شاه "... بیژن جزنی  در  نی را یگفته 
گرفت."  جدی 

 پرسید: نیما
کتابی"ا  مش؟"یدیکجاست. چرا ما ند "شاه نبرد با دیکتاتوری" ن 

 ادامه داد: علیاش هم چیزی نشنیده بودم.  و در باره ده بودمیمن هم ند
که بودم خوندمش، قی"در ت ها  . آن وقت1933تیر 1  بل از ضربهم قبلی 

دم ی. این اواخر شنندشد ها خونده می توی همه شاخهجزنی" بیژن "های  کتاب
کتاب دکن با تردید برخورد میبیژن که رهبری جدید به نظرات رفیق  های او را  و 

  "  دفرست های تشکیالت نمی به شاخه
 با تعحب پرسیدم:

 "برای چی؟ "
کرده، دستی  علی کوتاه جواب داد:مکثی  کشید و   به سرش 

کار  ژن حرفیخوب! ب" که با نظرات مسعود فرق داره. مثال برای  هایی زده 
 ".است سیاسی و صنفی اهمیت  قائل

ن را دنبال نکرد و به بحث آن روز در باره بیژ  وگو در باره نظریات گفت علی
گفته . رهبری قبل های او ترسی ناروشن به دلم انداخت نوشته لنین برگشت اما 

کسانی   شناختم و قبول داشتم اما رهبری بعد از ضربه ها را می از ضربه چه 
کتاب کافی برای قضاوت در باره  های رفیق جزنی را  بودند؟ آیا توان سیاسی 

ها  . این اختالفمدش میداشتند؟ از اختالفات سیاسی داخل سازمان نگران 
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که  سازمان را ضعیف می بعداز  بخشی از سازمان جداییکرد. همان طور 
کرده بود.سازمان  1933تیر  ضربات   را ضعیف 
گفت: غرق در نوشته نیما  های لنین 

گاهی به میان توده مانند لنین مسعود هم" کید می بر بردن آ کند اما  ها تا
کارگران سرکوب  کردن  گاه  که سد دیکتاتوری هر حرکتی را برای آ اعتقاد دارد 

 داند." راهی برای از بین رفتن این ترس می کند. مبارزه مسلحانه را می
کتاب هم  نیماهای  گوشم به حرف بود اما به دنبال جمله مسعود در البالی 

کتیک می که  استراتژی هم تا  گفت: علیگشتم 
از سال  3 گذشت کردند اما بعد از این طور فکر می 1941درسته! رفقا سال "

کم شدهآیا مسلحانه  مبارزه کارگران  ه ها جدا ماند از آنسازمان چنان  همیا  ترس 
گذشته نگاه کنی الزم نیست دوباره به آن ، فکر میاست یمچه   ؟"ی بیانداز

کنونی توان  کند؟ آیا رهبری  گذشته نگاه  کی باید به  از خودم پرسیدم 
گذشته را دارد؟  جمع فهمیدم  نداد. می علیدر فکر بود و جوابی به  نیمابندی 

که به سیاستاست ت مهمی رسیدهکه مطالعات ما به سواال های  ، سواالتی 
 گشت.  اصلی ما برمی

یم  گران را همیخواست نظر د دلم می که دار  .بدانمدر باره بحث هایی 
که موضوع به ین بار ایچند گنگی داشتم  کرده بودم. حس  ن پیشنهاد را طرح 

که  فکر می ا آن را ینم و یب زی را نمییکردم یا چ کنم نیست. فکر می این سادگی 
 فهمم.  بد می

گرفتم اما دلم  که خیلی از او یاد می دلخور بودم. با آن علیته دلم، هنوز از 
کننده بحث نمی که او تنها هدایت  های ما باشد. شرکت افراد دیگر در  خواست 

کننده بحث هم  نیماداد.  ها تغییر می بحث، موقعیت او را به عنوان هدایت 
اما  علیگر را داشت. یهای د میبحث جمعی با تدرخواست مالقات با رفقا و 
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کنیم، فکرها د بیشیمعتقد بود ما با کنیم و بعد با  مان را منسجمیتر مطالعه  تر 
که برای " :پسندیدم را نمی. استدالل او شویمبحث  وارد گرانید بحث سیاسی 

 "یستاحتیاج به چنین تشریفاتی ن
 

ق مسئولی یکه هفته بعد رف ادخبردگشته بود   که از سر قراری باز علیروزی 
که یهر دو خوشحال شد نیمادن ما خواهد آمد. من و یبرای د م. بخصوص من 

کس دیگری رابطه نداشتم. یغ گرفته  علیر از آن دو با  رسید.  میبه نظر برعکس 
 پرسید:  نیماشب موقع برنامه نویسی از 

کسی حرف زدی؟" تو در باره بحث"  های تیم با 
کتا گه منظورت  ، خوب معلومه. چرا است اسییخوانی و بحث س ب"ا

 ؟"گفتم چیزی مید یپرسی؟ نبا می
گفت: علی  صدایش را باال برد و خیلی جدی 

که بهتره ما ب" کن شیگفته بودم  که نمییم، با خوندن یتر مطالعه  کتاب  شه  ه 
کرد." کسی بحث   با 

کرد و با تعجب  نیما  :گفتنگاه 
کرد»فقط از " گفتم« چه باید  های  های جالب و بحث ، راجع به نکتهلنین 

که با هم دار کردم آنیم، پیخوبی  کنند."یها هم ا شنهاد  کتاب را مطالعه   ن 
د در یبرایم ناروشن بود. چرا نبا علیهای  خواست  ها و دالیل باز مفهوم سوال

گرفته و درفکر بود و ما حیران.  علیگران حرف زد؟ یم با دیهای ت باره بحث
کیمتوجه بود که ما از آن بی ی میهایزیچ علیه م  ق یم. آمدن رفیخبر داند 

که از او به  علید یم، خود به خود مهم نبود شایمسئول و سرکشی به ت نگران بود 
که به تردید در باره یا حرفی بزنیم و یت نکنیم حمایعنوان مسئول ت م 

 منجر شود.  شا تیمسئول
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که باز هم رفیق مسئولی را م  دم. احساسم به همه ید یاما خوشحال بودم 
ها مسئولیت سنگین حفظ  ای از احترام همراه بود. آن می با هالهیرفقای قد

که از خطر جسته و توانسته بودند  سازمان و جان رفقا را برعهده داشتند. رفقایی 
که قبل از ضربات هم  تری زنده بمانند. بخصوص آن شیمدت ب هایی 

فه خود را یز بودند. بخشی از وظیزلی عیهایی برعهده داشتند، خ مسئولیت
 دانستم. ها می محافظت از جان آن

که دیاول  ده بودم رفیق "قاسم" بود. ین رفیق مسئولی 
کتاب گاهی  بر اساس  که  های فدایی  چریکآورد و آرم   با خود می رضاهایی 

یافت گروه  ه بودمرا داشت، در  ما با سازمان در رابطه است اما رابطه من تنها با که 
گفت: رضابود. روزی  رضا  وقت خداحافظی 
 "آم... سر قرارت نمی رگین پس  دیاز ا"

کردم.  بعد از مکثی ادامه داد: نگران و متعجب نگاهش 
 شه..." م مییات با سازمان مستق ... رابطه"

 کرد، خیلی خوشحال شدم.  دا مییام تحقق پ یمیای قدیکه رو از این
که میلی با ایق خین رفی"حواست باشه! ا ی مواظب باش تا  رزشه، سر قرار  ر

که بهت مشکوک  تعقیب نشی، از دانشگاه مستقیم نرو، لباس شیک بپوش 
 نشن..."

برد. در خیال قیافه  بود. شب قبل از قرار از هیجان خوابم نمی 1934 آذر
کردم: قدی بلند، سیمایی صمیمی، چشمانی مهربان،  رفیق را مجسم می

یکتور خارا،  گوارا یا شبیه به خواننده شیلی صورت و حالتی شبیه به چه یایی و
که عکس 1شاید هم شبیه حمید اشرف یا یکی از  ک همه  چریکی  شان را ساوا

گیرا جا چسبانده بود، جوان  .هایی با سبیلی پهن و چشمانی 
ک میدان، بعد از ظهر 4قرار ساعت  وسک تلفن بود. یحسن آباد، جلوی 
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ک گوشم زنگ می رضادهای یتا کن"  در  زد "مواظب باش، خودت را خوب چک 
ساعت چند  کرد میرفیق سوال  .دست بگیرمدر قرار بود روزنامه را تا شده 

 بگویم ساعت همراهم نیست. من است و  
کنترل می کی از یکردم. در  دو بار از محل قرار رد شدم. مرتب پشت سر را 

کردم مردی با فاصله دور زدن کند.  ک مرا دنبال میای ثابت اما نزدی ها احساس 
کاله شاپو به یق افه و حالت مشکوکی داشت، قدی بلند و صورتی استخوانی. 

گشادی به تن پوشاند.  اش را می های استخوانی که سر شانه داشت سر و بارانی 
گفتم "ا های مزاحم می اش به آدم افهیق که امروز به یخورد. دلخور با خود  کیه  ن 

گ گریما  کردم ا کیفم محکم به سرش بکوبم اما او با وک شینزد ر داده." فکر  د با 
 شد و نه دور. "نکنه ماموره؟"  ک مییکرد. نه نزد ای ثابت حرکت می فاصله

کیفم را بر سرش بکوبم گرفتم  گه رف .تصمیم  کردم "ا ن یق مسئول ایفکر 
ست و جلو یکه اوضاع خوب ن دش و متوجه می دبین ، میدها باش کیینزد

 :برگشتمبه سوی مرد مزاحم یک باره قصد  نید." با ایآ نمی
کشی؟ چرا دنبال من افتادی؟ مگه خواهر و مادر  مردیکه خجالت نمی"

 نداری!"
گرفتم اما یک کرده و سرش را هدف  که نسبتا سنگین بود بلند  فم را 

کیف بر سینه نشانه ک دست یکه با  اش فرود آمد. او در حالی گیری غلط بود و 
گفت:ف را نگه داشته بویک  د آرام 

 "، نزنرضامنم، منم، دوست "
که شباهت او شد. خودش بود، رفیق مسئول.  باورم نمی کسی  به تنها 

یاهای کش منداشت چریک رو که نمییبود. آن قدر خجالت  دانستم چطور  دم 
کنم. ف ین داستان را برای رفقا تعریبا خنده ارفیق قاسم  ماجرا را جمع و جور 

 کرد: می
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کتک حسابی خوردهی قین رفی"من از ا  ام." ه 
چرا   و چون گفت، بی روزها رفیق قاسم برایم خدا بود. هر چه می آن

که با او داشتم او را رفیقی دیدم دقیق و  پذیرفتم. در همان برخورد می کمی  های 
گوش می داد اما  تیز نسبت به محیط اطراف و باهوش وقتی به حرف دیگران 

یک نشنیدم. بعدها انتقاداتی درباره هیچ وقت از زبان او بحث سیاسی و  تئور
که اغلب از شاخه او بودند، جداشدگان ازاو شنیدم، بخصوص  او را  سازمان 

که به او  روزها متوجه هیچ کردند.  آن گرا معرفی می آدمی عمل یک از ایرادهایی 
گر هم نقطه ضعفی می نسبت می دیدم حتما برای آن توجیهی   دادند، نشدم. ا

 یافتم. می
آقا، بهروز  آل فهمیدم مسئولین فعلی سازمان، حمید اشرف، نسترن  می

کنونی هم احترام می ها بار  گذاشتم. همین ارمغانی نیستند اما به مسئولین 
کشیدند و بقای آن را پس از ضربات و در  سنگین حفظ سازمان را بر دوش می

کردند. این شرایط دشوار ممکن می
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مسئول رفیق

که یهوا تار  با  "رفیق نقی" آمد. علیک شده بود 
که چرخاند، موهای پشت  رفیق گردن  کم مو داشت،  کوتاه و سری  قدی 

که تا زیر یقه پیراهن می کت و شلواری رنگ  گردنش آن قدر بلند بودند  رسیدند، 
اش معمولی بود. به راحتی  با پیراهنی سفید به تن داشت. قیافه  و رو رفته

گشتی نقش بقال سر محل جا بزند. بعید به نظر می توانست خود را در می   رسید 
 پلیس به او مشکوک شود.

کنار رختخواب کار رفتیم. جایی را  کرد، پاچه  به قسمت عقبی اتاق  ها پیدا 
ی یک پا نشست و پشت به دیوار  کرد، رو کشید، زانو را خم  کمی باال  شلوار را 

دورتر. سالم و  علیر، ت و من نزدیک نیماداد. دورش حلقه وار نشستیم. 
که با هم شام خواه د. فکر مییاد طولی نکشیپرسی ز احوال م خورد اما او یکردم 

که وقت ندارد و با لی جدی نگاهی به اتاق و اطراف ید زودتر برگردد. خیگفت 
کرد:  آن 

کرد، صدا یجا تا نیشه ا د، مییچند تا اتاق دارتان جای خوبیه.  "خانه پ 
ن نمییب که ندار ،ها چطورند هیاهمسره؟... رو د ... راه فرارتان یمشکلی 

 "؟....امستکد
کنندیتوض که د هحات ما قانع  کت سیگار را از یبود چرا  گر سوالی نکرد. پا

کردن انگار به نکته کتش در آورد و در حال روشن  ای اشاره  ای حاشیه جیب 
گفت: می کند، 

ید!"  اسییهای س دم مطالعات و بحثیشن"  خوبی دار
کار  خوردم. آن ها غبطه می شه به سیگاریهمی ها قادر بودند فاصله میان دو 
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کردن سیگاری پرکنند، برای غیر سیگاری ها این فضا  یا دو بحث را با روشن 
کتابیتوض علیماند.  خالی می که چه  ایم، چند بار در  هایی را خوانده ح داد 

یم و چقدر تیم به مطالعه عالقه نش  دهد...  ان میهفته مطالعه جمعی دار
که حاشید می کلییدم  که به بحث  گویی می ه رفته و  کراه داشت  کند. ا

کار او درستیدانم، شا اصلی بپردازد. نمی که وارد بحث شد  نیمابود.   د 
کرد در دستور بحث است و  .تری داد شیحات بیتوض کتاب چه باید  که  این 

کرد. نقی آرام بود و حرفی بخصوص سوال گوشه  نمی هایمان را طرح  زد. با 
ی مییسب گاهی می لش باز  گفت: کرد و هر از 

 هوم ...هوم""
کردم سکوتم را به یبعد نظر مرا پرس مخالفت با نظر توجهی یا  بید. حس 

کرده است.  دیگران تعبیر 
کتاب لنین را می یم، جمعی  کتاب  "رفیق! تیم خیلی خوبی دار خونیم، 

کنارش، برای من هم سواالتی  ، مثال چرا لنین در است مطرحمسعود را هم 
کار سیاسی را عمده دکن روسیه مبارزه مسلحانه را رد می ، چرا تا این حد 

کید دار ، در حالیدکن می مثال ؟ دکه رفیق مسعود این قدر بر عمل مسلحانه تا
کشورهای دیآ سال آیا سازمان  3؟ بعد از است موفق بودهمباره وه یاین ش رگیا در 

 .."داردلحانه جمع بندی مبارزه مستاثیر از 
های  م را در لفافهیها حرف نیماو  علیتوانستم مانند  د نمییشا

ه، هسته یتر از بق تری به آن بدهم. خیلی صریح بپیچم و شکل مناسب ظریف 
که  کردم. از نگاهی  که یبه من انداخت، فهم علیاصلی فکرم را طرح  دم 

گفته یام اما چه چیز را ز ادی حرف زدهیز گرفت: نیما ودم؟ب ادی   دنبال حرفم را 
را  هاآن مبارزهدر ها اشتباه بودن شیوه مسلحانه  ن در بحث با نارودنیکیلن"

 ..."گوید می ن داده است وانش
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گفت: نقی آرام وارد بحث شد   و 
جا  جا ایران. آن جا روسیه بود و این آن .است ها دو شرایط متفاوت "این

ی و سیستم ف کئحکومت تزار جا پادشاهی با حمایت  م بود و اینودالی حا
کمپرادور..."  سرمایه داری 

گرفت،  های بهتر و  هم به اجبار وارد شد. با استدالل علیبحث باال 
کت یک و بخصوص نظرات لنین و  های بیش فا تر بحث را به مسائل تئور

های لنین را خوب خوانده بود و  کتاب علیانطباق آن با شرایط ایران برد. 
دانست. انگار خود را برای این بحث آماده  جمالت را از حفظ می بسیاری از

توانستم  خواست می بردم. دلم می لذت می علیکرده بود. از این همه تسلط 
کنم او  انندم  .بحث و استداالل 

کت بودم و  پیش می علیکرد اما بحث را  گاهی اظهار نظر می نیما برد.  سا
که گوش می کتابیهای د میا در تیببینم آ دادم. در انتظار آن بودم  هایی  گر هم 

ها را به ما معرفی  آناز توانست چندتای  ق میید رفیشود، شا مشابه خوانده می
کرده و مطالعاتیکند. حس خوبی داشتم. در ا کار  کوتاه خوب  مان  ن مدت 

که اهم میاد تیموفق بود.  ا حداقل ی .مداد تی به مطالعه نمییهای قبلی افتادم 
گزار  سپاس علین بابت از ید خواند و چرا. از ایدانستم چه با لعه نمیوقت مطا

 بودم. 
که لنین چنین و چنان  علیبحث میان نقی و  گفت  داغ شد. نقی چند بار 

که نه، این نقل  علی. است گفته گرفت  که در این زمینه از او پیش بود مچش را 
اال را در بحث دست ب علین است. یقول درست نیست و درست آن چن

کم داشت.  کت شد و دیگر مخالفتی  نقی  گاهی سوال کم سا هایی  نکرد. 
کرد، یا پس  توان ایده که آیا در ایران هم می کرد مثل این می های لنین را پیاده 

کردم نقی دها مبارزه مسلحانه نکردن چون آن ، ما هم نباید بکنیم. حس 
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که او  یا از ایدهشد  نمی علیکه حریف  دانم از این عصبانی است. نمی هایی 
که او  را تا به آن علیکرد. نقی با سواالتش  مطرح می  گفت:یک باره جا برد 

خواند و این  های لنین نمی های مسعود احمدزاده با نوشته حرف م"به نظر
 ربطی به شرایط ایران ندارد"

گفته باز ماند "آیا بحثشنیدن دهانم از  رسید،  های ما به این نتایج می این 
گفته بود؟"  علییا  ی با نقی این را  کنون با این صراحت  علیاز سر لج باز تا 

کنش او چیست.  نیماحرف نزده بود. به  کردم تا ببینم وا  علیبه چهره  نیمانگاه 
که تا این لحظه آرام بود،  گوش. نقی  خیره مانده بود و تمام وجودش شده بود 

ک ی پای دیگر نشست. با صدایی  گفت:جابه جا شد و رو گرفته   می 
کوتاه و با خواندن همین نظرات را توی همیا" دا یکتاب پک ین ین مدت 

 کردی؟ رفیق!"
کت شد کی . سوالش چه شد دیده میم. در لحنش تمسخر یباره همه سا

 امد.یمعنائی داشت؟ اصال خوشم ن
.  ریگیز دی، نه چاست ها برای باز شدن بهتر بحث ن صبحتیق! ای"رف

که خوب معلوم  خواند."باید تری  شیهای ب کتاب است 
کند اما  کرد سعی  علی ی خود را رفع و رجوع  وسط صحبت پرید  نیماتندرو
گفت:  و 

کتاب نیست. لنین  کارگران حبطور واض"رفیق! مسئله یه  گاه شدن  را  راه آ
کار سیاسی میتنها   ..."دبین در 

گفت: کیرفیق نقی  کوره در رفت و با صدایی نسبتا بلند   باره از 
کردی مسعود احمدزاده لنین را نخو" کردی ارفیق! فکر  مسعود نده بود؟ فکر 

 ید...؟"ه اندارا خولنین فقط شماها  یا ؟هشبه به این نظرات رسید ه ی
کرده بود. از چهره برعصبابی بود. انگا نقی کف  اش  افروختهر دهانش 
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کردم دایترس که دور آن نشسته رهیدم. حس  زده  بهت تر شده است. م بزرگیا ای 
کنم. نحوه  چه می  توانستم فکرم را بر آن نمی مبه او چشم دوخت گفت متمرکز 

گوشه ر گفتار و شدت عصبانیت و تکان کشانده یهای دستش مرا به  نگ ترس 
ها بود. سن و  قدر عصبانی؟" رفتارش با ما مانند برخورد با بچه نیبود. "چرا ا

ها با  که ما بچه فسقلی بود کل حرفش این .تر از ما نبود شیسالش خیلی ب
کنیخواست کتاب می کخواندن ی کارها و نظرات رفقای قبلی را رد   م.یم همه 

 طور به پایان رساند: هایش را این حرف
گه میاست ه سازمان مسلحیجا  نی...رفقا! ا کار سیخواست . ا اسی ید 

کارشید، چرا این جا اومدیکن که   لنین و نخواند وند؟ صد تا سازمان هست 
 ؟"دها نرفتی ، چرا با آناستمارکس 

کشید و آرام اما  ی سبیلش  کرد. آب دهانش را قورت داد، دستی رو مکثی 
 :گفت محکم

ست. دشمن دسته دسته رفقای ما را یها ن ن بحثیجا، جای ا نی"ا
کرده ، آن دکش می ن این ،وقت شما از امکانات سازمان استفاده  که هیچ  بدو

ن فکرها از یکنید...همه ا ها می و از این بحث  یدا ، نشستههیدکاری انجام د
 حرکتیه... " کاری و بی بی

رفت، هر  اط یدن رفیق چشم بسته به آن طرف حیوقتی رفیق نقی برای د
کردم،  م. احساس مییمان فرو رفتیده و در فکرهایای خز گوشهبه کدام از ما 

کر گناه بزرگی مرتکب شده ده و در مشی آن ام: از امکانات سازمان استفاده 
کرده که ایدانستم چه بگویم. رف م. نمیا تردید  دارش بودم، ینقدر مشتاق دیقی 

که فکر می کرد، با دعوا و انتقاد  رفیقی  کردم مطالعات خوب ما را تشویق خواهد 
گفته بود  م؟" یاز ما جدا شده بود. "مگر ما چه 

 نیمارفت. از  علینقی نیم ساعتی هم پیش رفیق چشم بسته ماند و بعد با 
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 دم:یپرس
 ؟"هش "خوب! حاال چی می

کت بود و در فکر.  جوابی نداد. سا
 

افت. هر یسکوت تیم و در خود فرورفتن ما، روز بعد و روزهای بعد هم ادامه  
کنرفیق های  م تا حرفیاز داشتیسه ن های  م. ارتباط بحثینقی را هضم 

در باره  که رفیق نقی اشتمدم. انتظار دیفهم های او نمی خودمان را با استدالل
کندها با ما  بحث مضمون کارینه درباره ش صحبت  کاش الاقل میماوه  گفت  . 

که خوانده کتاب کم است، برایا هایی  کتابید  آورم. یا  تری می شیهای ب تان 
 ا...... ید یتری با هم داشته باش شیآورم تا بحث ب گفت رفقایی را می می

بود. حتی حوصله حرف زدن با مرا هم خورده تر جا شیاز همه ب نیما
ن نمیینداشت. ب گوشه رو کتابی به دست می رفت و در  گرفت و خود را  ای 

گاهی می مشغول می کتاب را بسته و به جایی خید کرد.  که  ره مانده است. یدم 
کنیم.یخواست تا فکرها لی دلم مییخ  مان را با صدای بلند در جمع مطرح 

گرفت حق می علیبه  که  که مطرح دادم  ه باشد. او انتظار داشت مباحثی 
گیرد اما  می که  تر آن انتقاد رو به رو شده بود. مهمبرعکس با کند مورد توجه قرار 

کرده بودند اما  قدر  چرا این نیمارفقای باالتر به توانائی او در مسئولیت تیم شک 
که مشکل او فقط بحث و برخورد تند  در فکر بود؟ به نظرم می قی نق رفیرسید 

که کردم چیزهایی می حس می .یستن شبی موقع  خبرم. ها بی از آن داند 
کردم:ینو برنامه  سی موضوع را طرح 

های رفیق نقی  د در باره حرفیم، بایگذار گه برنامه جمعی نمیی"چرا ما د
کن  رم..."وآ  ؟ سر در نمیدزن حرفی نمی سک چیم. چرا هیصحبت 

 ها را باال انداخت: شانه علی
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 ست"ینبه ادامه مطالعه و بحث لی یکردم تما فکر"
که به یبا عصبان نیما گفت: او نمی تی   آمد، 

که چی؟ مییذارگفهمید؟ مطالعه جمعی ب "چطور نمی کدام یخواه م  م به 
گه ا رفیقدید یم؟ مگه ندیجواب بد سوال گفت ا گفت؟  ها را  ن حرفیچی 

 فهمید این یعنی چی؟" ست. مییجا ن نید جاتون ایبزن
باره انگار چراغی در ذهنم روشن شده باشد، فکرم را با صدای بلند بر  یک

 زبان آوردم: 
 رفتیم؟" یعنی ما باید با "انشعابیون" می"

که  مدت کنون ذهنم مرا به آبان انشعابیون ها بود  کرده بودم و ا را فراموش 
 . رداندگ باز می 1933سال 
 

م ما یقی به نام حسین به تیفروزی رفیق سیمین به همراه ربود.  33آبان سال 
که روز تولدم بود، اولین  آمدند. آن روز به خوبی در خاطرم مانده است، چرا 

که چه می تولدم دور از خانواده. از صبح به مادرم فکر  این  .کند کرده بودم و این 
ن من بر او چه می کرد؟"  روز بدو  گذرد "آیا خواهر و برادرم یادی از من خواهند 

که عدهسیمرفیق  گفت  هایی درباره مشی مسلحانه  ای از رفقا بحث ین 
گفت برای این شودگر هم طرح یهای د میدر تاند تا نظراتشان  خواستهدارند و   .

کرده نتقلق میح و دقیکه نظراتشان صح اند و قرار   شود، همه را بر نواری ضبط 
گیردها  که این نوار در اختیار همه تیماست  گذاشت و ما  . بعد هم نوارقرار  را 

آورم  قرار بود به سواالت ما جواب دهد. به یاد نمی حسینق یگوش دادیم. رف
کرده یا اساسا بحثی درگرفته باشد. در نوار از روابط غلط  کسی سوالی طرح 

ن سازمانی انتقاد شده بود. نکته که خ درو کرد و حتی مانع یای  لی مرا ناراحت 
گوش بدهیشد تا بق م، حمالت تند معترضین علیه شخصیت ه نوار را با دقت 
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کشته شده سازمان به ویژه حمید اشرف بود.  سیمین چندی بعد رفیق رهبران 
که آن رفقا از سازمان جدا شدند. ها با نام  از آن پس از آن  به ما خبر داد 

که سازمان آندان شد. نمی "انشعابیون" یاد می کرد  ستم  ا خودشان یها را اخراج 
 رفتند.

شش هفت ماه بعد از انشعاب، آن جدایی در ذهنم به طور و حاال 
جدا شدند؟" بدتر از سازمان گفتند و چرا  ها چه می شد." آن تری زنده می جدی

 ها بعد از جدایی به حزب توده نزدیک شده بودند.  که آن  از همه آن
 "اما چرا به حزب توده؟"

که ا چنان آشفته نیماو  علینقل داستان برای  کرد  نگار به همان دوران ام 
 انشعابیون وقت به نوارهای صحبت کردم "چرا آن ام. خود را سرزنش می بازگشته

تی چه بحث گوش ندادم؟ بجز انتقادات تشکیال کرده  خوب  های نظری طرح 
گوش می کاش آن نوارها بودند و دوباره   م."یداد بودند؟  

از منشعبین . انگار چیزی را شنیدندهایم  با اشتیاق حرف نیماو  علی
 گفت: علیباره  نشنیده بودند. یک

ها با سازمان مشکل داشتند، ما  . آندها فرق دار "نه رفیق! وضع ما با آن
کنیم، باید آن را ادام یمانها خواهیم بحث می ن سازمان طرح  اما  ه دهیمرا درو

کن شیب باید در فرم بیان کرد م. سپس رویتر دقت  گفت " به من   دلی نداریدلو 
که هنوز جمع و جور نکردی و خودت هم به درستی و که ت و تمام فکرهایی را 

گه این بحث را این طوری باز اش نادرستی ن مطمئن نیستی به زبون بیاری، ا
کار به این جا نمی  کشید." نکرده بودی 

که چرا این تذکر را به من می علیاز  که  عصبانی شدم   جواب داد: نیماداد 
که ما فکریمنظورت ا" کسی نگیهامون را برای خودمون نگه دارنه  م تا یم و به 
کامل برس جهیبه نت که بیشتر آدم را از  شه طرح بحث. این که نمی م. اینیای 
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 ." دکن دیگران دور می
کرده و بپائین انداخت. را سر  و جوابی نداد علی عد از مکثی سر بلند 

گفت:  مصمم 
که رفقا خوشیمهم ن"  دیم" لعه را ادامه می، از فردا مطانیادشان  ست 

گر برای ید م مییخوشحال شدم. باز حرکتی را در ت از قبل اهمیت  علیدم. ا
یج روشن می نم ها روشن بود، برای این بحث این سواالت که  شد حاال به تدر

 .داشته باشد توانست چه اهمیتی می
کرداما  که از یک مسئول داشتمه بودبرخورد رفیق نقی مرا شوکه  ی   . با تصور

کمی هم حق می . در عین حالکامال متفاوت بود دادم. نظرات ما  در دل به او 
که می توانست به نفی مبارزه می کردیم منجر شود. او ته خط را به ما نشان  ای 

گ گذشت "ا که می ها تردید در مبارزه ر ته این بحثداده بود. از ذهنم  کنیم  ای 
گر ما وقت از سازمان چه می باشد، آن که مشی  ماند؟" ا به این نتیجه برسیم 

کنیم. ترک سازمان برایم تصور ناپذیر  نادرستسازمان  است باید سازمان را ترک 
کنم یا به  ای ن با تودهیتوانستم بپذیرم مانند منشعب بود. هیچ وقت نمی کار  ها 

کنفدراسیون جمع بودند بپیوندم.  مائوئیست کشور در  که در خارج از  هایی 
ها،  کنفدراسیونی بودند. کاری محافظه و مظهر سازشکاریها  ای توده مبرای

ی بافی می پا دور از خطر نشسته و تئور که در ارو کردند.  روشنفکرانی بودند 
که  کردم  ن سازمان  حرفخودم را با این فکر آرام  ، برای استهای ما برای درو

گر هم قرار  ،رشد سازمان کند، است ا   .استخود سازمان این چیزی تغییر 
خواست  آمد. دلم می  ها به درد می و سرم از این فکر بودم الفه شدهک

که همه چیز درست است و نتیجه این بحث بی کنم  ها مرا به  خیال باشم، باور 
 رساند. هیچ تصمیمی نمی
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 پنهان های هـریگ

کار مشغول بحث  یکی دو روز بعد از آمدن رفیق نقی قبل از ظهر در اتاق 
که  ه را زدند:خان دربودیم 

 ن خانم"یرین خانم، شییری"شی
یدم ها آن ساعت باید در خانه تنها می هیاز نظر همسا در را  تا بودم. سریع دو

که  کنم  :صدایم زدآرام اما با تحکم  نیماباز 
کن. " «کفشات را در آر! سرپائی پات 

کفش که متوجه نشدم  کتانی آن قدر در بحث غرق بودم  به پا را  فرار های 
کفشدارم کتانی به پا می . در خانه  یم. این  های  کردیم تا زمان فرار سریع بدو

کتانی کفش ، مها را در آورد ها را در بیداری و در خواب به پا داشتیم. به سرعت 
کردم.  مدیدمپایی پوش  و در را باز 

خواست به  ام! و می ه دست چپی بود. پرسید چرا تنها نشستهیمنیرخانم، همسا
توانستم بگذارم که داخل  ر منتظره بود. نمییدرون خانه بیاید. آمدنش غ ن بهانه بهیا

رایی از او یق چشم بسته بود. جایی برای پذیمان در اشغال رف خانه همانیشود، اتاق م
شوهرم بیمار و در خانه است و برایش آش  ح دادم کهینداشتم. با سرعت توض

گریهای سنتی  ام. از زندگی در خانواده پخته که وقتی شوهر زنی در اد  فته بودم 
که یدهد. با ا مینای را به خانه راه  هیآن زن همسا باشد،خانه  ن عذر، منیرخانم 

کشیتقر گفت: و دیبا داخل راهرو شده بود خودش را عقب  نگاهی انداخت و 
 شی ما."یا پیب یتو حروم نکون. تنها نشین تو خونه. وخ یدختر جون"

که چ احساسم می کناری بر عکس ی. همسااست آمده شیزی پیگفت  ه 
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ی به ه روبهیهمسا کار که به رابطه عالقه نشان  مکار رویی  نداشت. دخترش بود 
که او هم در سفر بود. حاال چطور شده  می که خودش به سراغم آمده بود داد 

کنجکاو شدم.است  ؟ 
 ش تون."یآم پ ید، میگی، بذار غذای شوهرم را بدم. خواب راست می"

کردم، هر دو موضوع را  کهکه برای رفقا تعریف  کید داشتند  تر  هرچه سریع تا
 .ته و توی این صحبت همسایه را در بیاورم

که فکر می منیرخانمپیش بعد از ناهار  کردم دخترش هنوز  رفتم. همان طور 
که از طبقه باال چ ده است. صحبت را از یزی ندیدر سفر بود. مطمئن شدم 

کردم. بعد از شنمادرم و دلتنگی برای او شر ام از دوری  دن آه و شکوهیوع 
که جلویم شربت سکنجبین خنکی می گفت: خانواده همان طور   گذاشت 

گد باید مواظب شوما باشیم اما، ننه  شه میی"بمیرم برات، اقدس خانم هم
که نیمی کنم  کار  کاری خونه می  چی  که از  رسم، مگه  زاره؟ خدا منو بکشد 
ست، نه، هر وقت دور هم جمع یکه حواسمون به شوما ن شوما غافل شدم. نه این

ن خونه تنهائی یریگد، ش م، اقدس خانوم مییش می کنج او کن،  ن خانومم صدا 
قد خجالتی هستی؟ فکر  نیپوکد. اما شیرین خانم، شوما چرا ا دلش می

که اومدید تو ا شیکردم دخترای تهرونی ب می ن یتر اهل رفت و آمد باشند. شوما 
ن دختر تهرونی با برو و بیا چه ین ایگفت حاال بب ن اقدس خانوم مییمحل، هم

که از صبح تا شب خودتو توی خونه  ی توی محل راه بندازه اما شوما  شلوغ باز
گیره و خدای نکرده مریض  کونی، خوب معلومس دیگه دلت می زندونی می

 شی..." می
کردهیهنوز نفهم  کدام حرکتم او را نگران  ن شب جمعه یم. هاست ده بودم 

که من و  کلی دردسر حلوایی تهنیماقبل بود  کرده و بین همسایهی، با  ها پخش  ه 
که حرف بزند. سرم را پا ن انداخته، با صدایی ییکرده بودیم. باز هم راه دادم 
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گفتم:  بغض آلود 
کارشه،  لی برای مادرم تنگه، نمیی"دلم خ خوام شوهرم بفهمه، آخه اول 

کنه.یدوست داره پ که بی ن هم اومده اینیبرای هم شرفت  گه بدونه  تابی  جا. ا
 شه. " لی ناراحت مییکنم، خ می

ی  کشید: ،گذاشت زانویممنیرخانم دستش را رو  آهی 
گریه تو نشنیدم؟ فکر می دونم، فکر می کونی نمی "فکر می کونی  کونی صدا 

که نمی ها اینقد حواس هین همسایا  اس؟"دونند تو دل تو چه آتشی بپ شون پرته 
 با تعجب پرسیدم:

گر"  ه؟"یصدای 
که می  گریه یرم تو ح "معلومس ..... این چند روزه هر وقت  تون  اط، صدا 

که میاد از چشمات نمیچد. امی کردی؟...  طور شوورت شبا  گریه  که    فهمد 
گوشم و ادامه داد:  بعد سرش را آورد نزدیک 

گریه شوما رو شب قا مرتضا میآ   .."ها هم شنیده گد صدای 
گریگ آمد و خودمان خبر  ه مییج شده بودم. یعنی از خانه ما صدای 

گر .مینداشت کسی؟یاما   ه چه 
که دیوار اتاق مهمانخانه نازک است. صدا می طرف را از  های آن دانستیم 

که آن این اتاق می توانند از داخل حیاط صداهای  ها هم می شنیدیم. معلوم بود 
 ا این صدا از رفیق چشم بسته بود؟"داخل این اتاق را بشنوند. "آی

که برمی گشتم تنها یک فکر در سر داشتم " چشم بسته ما  از پیش همسایه 
گریه نمی ؟دختر است که  که او ایناما  کنند. پسرها  طور بلند  چه پیش آمده 

که همسایه هم آن را شنیده است گریه می  ؟" کند 
 پرسید: نیمااز  لیع .ندگوش داد هایم شنیدهبا تعجب به  نیماو  علی

 تو چیزی دیده بودی؟""
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جوابی نداد، درفکر بود. قرار شد پیش رفیق رفته و جریان را بپرسد.  نیما
یختن در خانه تیمی غیر عادی بود.  کنجکاو بودم تا علت را بدانم. اشک ر

. اشک نشانه ناتوانی داد میچریک باید در برابر هر مشکلی از خود توانایی نشان 
گر اشکی هم رو ضعف بود کسی نباید می خته میی. ا دید. فکرم مشغول  شد، 

قی، یا ی؟ تنهایی، غم از دست رفتن رفستیق از چیاین سوال شد "ناراحتی رف
کاش  گر گذراند میتری را با رفیق چشم بسته  وقت بیش نیماچیزی دیگر...؟"  . ا

کند. " بود می چیزی هم کمک  گفت؟"چیزی خوا نیماآیا او به توانست به او   هد 
گریه  نیماشب زمان برنامه نویسی  که  از قول رفیق دالیلی برای  کردنش آورد 

که  کننده نبودند. فهمیدم  خواهد به ما  داند و نمی چیزهایی می نیماقانع 
کرد اشتباه  پریبگوید. ضمن صحبت نام رفیق  از زبانش پرید. فوری سعی 

کند.یخود را تصح کرد. مرا مشغول به خو پریاما نام  ح  ن ی... اپری... ، پرید 
 م آشنا بود. ینام برا
 

کاغذ آوردیمکه برنامه فردا  شبی در خانه تیمی پوران، بعد از این ی  هر  ،را رو
گوشه در صفحه  .شد آن روز ای از روزنامه ای مشغول خواندن تکه کس در 

که با صدای بلند برای رفقا خواندم  کردم  حوادث به مطلب جالبی برخورد 
های اطراف تهران قصد  که با ماشین شخصی زنی را دزدید و در جاده "مردی

کشنده که تجاوز به او را داشت زن به سرش زخمی و به  همان بر اثر ضربات 
 بیمارستان منتقل شد."

که توجه مرا به خبر دید داستان  رفقا بر آن چه خواندم مکث نکردند. پوران 
کرد رفیق دختری را این   :طور تعریف 

کسی سوار ماشی"رف گرفتن تا ن یق دختری برای رفتن سر قرار به جای 
شود. بعد از مدتی راننده، سر صحبت را با رفیق  مسافرکشی شخصی می
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که برای نان شب باید  می ،خانم" گوید کرده می باز  بینید وضع چطور شده 
کنم. با   باق یرف "....طوری در آورم سر عائله مجبورم خرجم را این 3مسافرکشی 

که راننده مسیر را تغییر  متوجه می هم زمان اما کند میراننده همدردی  شود 
که او آن هایی می از خیابان است. داده شناسد، رفیق تذکر  ها را نمی گذرد 

که این راه درست نیست  می که این راه نزدیک اما راننده میدهد  تر است.  گوید 
که در و پنجره ماشین دستگیر رفیق متوجه می  درتواند  ه ندارد و او نمیشود 

کرده می ماشین کند. دوباره اعتراض  کند  را از داخل باز  که راننده توقف  خواهد 
گاز می ی  کرده و بعد از  اما راننده پا را رو گذارد، ماشین را از جاده منحرف 

اده شده به سمت رفیق یایستد. راننده پ ای پرت و خلوت می مسافتی در محله
ن باز میماشین ر دررفته و  کمری کند، رفیق ا از بیرو خود را  دختر اسلحه 

که انتظار زنی مسلح را نداشت جا خورد،  راننده .کند کشیده و مرد را تهدید می
از راننده  د. رفیق با تهدید سویچ ماشین را اافت به زمین  و عقب عقب رفت

 ."...برد خودش را به شهر رساند و از مهلکه جان سالم به در  ،گرفت
یان رفقای تیم بحثی درگرفت. یکی از بعد از تمام شدن صحبت پوران م

ک  که رفقای دختر نباید ماشین شخصی سوار شوند، خطرنا پسرها معتقد بود 
احتمال درگیری باالست. تمام صحنه درگیری به صورت فیلمی از جلو  و است

که زنان را می گذشت، فکر می چشمانم می گر مردانی  بیابان  دزدند و در کردم ا
بار با زنی مسلح مواجه شوند، دیگر هرگز  کنند، فقط یک ها تجاوز می به آن

ی را کار که دادنخواهند  به خود جرات چنین  . پوران از سکوتم متوجه شد 
کنم. نظرم را پرسید. فکرم را بلند بر زبان آوردم. رفیق پسر  بحث را دنبال نمی

 گفت:
کردی با این شیوه می کرد؟"شود  "رفیق! فکر   جامعه را تربیت 

 :گفتمعصبانی 
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ن نمی ها به خاطر همین ترس شب بسیاری از زن !ونید "می رند؟  ها بیرو
کار !دونی می کنند تا آن  چقدر  کنند، یا پسری پیدا  ها را تا  هاشون را باید محدود 

کن کوچه .خود من انندم؟ دخونه همراهی  یک و خالی از  خانه ما ته  ای تار
کن ر با خودم فکر میسکنه بود. هر با کسی حمله  گه  چه باید بکنم. تنها  دکردم ا

کوچه  تمام آن سال ها که اتفاقی نخواهد افتاد به امید این  ..." مگذشت  از آن 
 دوباره رفیق پسر منطقی و اصولی جواب داد:

که زن" کنند..." رفیق! اما راهش این نیست   ها اسلحه حمل 
 مونند؟"پس راهش چیه؟ از ترس توی خونه ب"

که حرف می کنشی است به فشار همه آن  دانستم  هایم غیر منطقی است. وا
که دیر به خانه برگشته و آرزو  شب که اتفاقی نیافتد.ه بودکرد هایی   ..م 

کرده بودای  صحنه که پوران توصیف  کنم. می را  حتی  توانستم در ذهن تجسم 
یش  .قیافه راننده را کت از سر و رو که فال که حاضر  میآدم بدبختی  بارد. آدمی 

کند و در برابر هر  کوچک  کرده و خود را  است در برابر هر قدرتمندی التماس 
گذارد. در ذهنم قیافه و چشم های  ضعیفی با بیرحمی قدرت خود را به نمایش 

کردن در ماشین نگاهش به اسلحه رفیق می وحشتزده افتد،  اش را وقتی با باز 
گر من بودم با مجسم می  دختر رفیقآن کردم؟  این آدم رذل چه می کردم. ا

کند اما من غیر منطقی منطقی کرده بود. او موظف بود خود را حفظ  کار را    ترین 
کنم. اینآمد او را به  بودم. دلم نمی گفتم لخت شود و لباس  او می به آسانی رها 

کفش هایش را توی ماشین بگذارد تا مجبور شود تا سرجاده پابرهنه و لخت  و 
گرفت.  خنده از این تجسمدرزاد بدود. ما اما از زد  نمیپوران حرفی ام 

که او هم به چشم  شیطنتی در ذهنش مشغول است. هایش خواندم 
که  است. "پری"نام این رفیق  بعد ها فهمیدم 

که رفیق چشم بسته همان  است احساس احترامم  پریرفیق با دانستن این 
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که  به او بیش گفته بود  یدختر زیبایی است.  پریتر شد. پوران  ام  کنجکاو
کنار اتاق تا او را ببینم.  تحریک شد که رفیق برای رفتن به دستشویی از  روزی 

کردم. چادر سرش نبود. وقتی  ما رد می کرده، از الی پرده او را نگاه  شد، تخلف 
کرده، صورتی بیرنگ و  برگشت از دیدن صورتش یکه خوردم! چشمانی پف 

که این همان رفیق پرجرئت و زیبایی  روح. نمی نگاهی بی کنم  توانستم باور 
کرده  که پوران تعریف  کرده استاست  گونه فشرده  . "چه اتفاقی رفیق را این 

 بود؟" 
گریه  نمی نیمااز  گفتم، رفیق  که  توانستم چیزی بپرسم. همان روز اولی 

که چیزهایی می می کنش او فهمیدم  کرده و کند، از وا  داند. این چشمان پف 
گریه های بلند نشانه نگرانی و ناراحتی معمولی نبود. نگران شده بودم.  آن 

کار ی فشار عصبی دست به  ک یا "نکنه رفیق به سرش زده و از رو  خطرنا
که وقتی عرصه زندگی بر آدم ای بزنه؟" خوب می احمقانه شود و  تنگ  یدانستم 

آن شب  گزیند.  میراهی برای خروج نیابد، از بین بردن خود را خیلی راحت بر 
 افکار آشفته به خواب رفتم. ......نگرانی و با همین 

 
گرجایی "..... از  کی از پشت پرده یان تاریآمد.... در م ه مییدور صدای 

ن آمدیب ک یکردم... همه جا تار ق را بیدار میید رفیدم. بایبه راهرو رس م.رو
ی زمین به دنبال پاهایش است  بینم زی را نمییچ....  گردم می. با دست رو
کنشی دهم میرا تکان   خورد.. ... . آن می باره دستم به پایی کی..... . وا

...چرا".. دوباره ودش ق بلند نمیی..... "چرا رف دهم میم .. دوباره تکان بین مین
 ق....."یق بلند شو ... رفی.... "رف دهم می تکان
  

 ن!.."یرین! شیری"ش
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کردند.  ی سرم نشسته و نگران نگاهم میباال نیماو  علیس عرق بودم. یخ
کرد،  علی که چیزی را به یاد  آب آورد. دهانم خشک بود. مثل این نیمااشاره 

 آورده باشم پرسیدم:
 ؟"هحالش خوب"رفیق چشم بسته 

 شیرین!.." بودی خواب "
کردند.  نیمااز  نگاهی  نیماخواستم سری به او بزند. هر دو با تعجب نگاهم 

گفت: اش انداخت به ساعت مچی  و 
 دونی ساعت چنده؟" "می

که این یاول که هر بار در  به سراغم می کابوسن بار نبود  آمد. خواب ثابتی بود 
گریافتاد. هم ای می آن اتفاق تازه رفتم تا  آمد. می ای از دور می هیشه صدای 

کنم. نبایای را ب ق چشم بستهیرف ش یتوانستم صدا دم، نمیید د او را مییدار 
ک بار دستش را...از یش را... یک بار پایدادم ...  . تنها بدنش را تکان میکنم

ن مییشد و از اتاق ب میهای بسیار، رفیق بلند  تکان ق یا سر یآمد اما رف رو
ن صورت بود....  نداشت و یا سرش بدو

که به اصفهان آمده بودم، دیگر به سراغم نیا کابوس از زمانی  امده بود، تا ین 
 آن شب.
کنارم نشسته و در سکوت  علیپوشاندم.  م را با دستصورت گوش در  به من 

 داد. می
 پاشو صورتت را بشور""

که به   گفت: می نیماوقتی دوباره به اتاق بازگشتم شنیدم 
 ."اندذار تنها بمگق چشم بسته بذار. نیتری برای رف شیاز فردا وقت ب"

ه همان خواب را ترسیدم بخوابم و دوبار خواب از چشمانم رفته بود، می
کردم.  علیام را با  ببینم. نگهبانی  عوض 
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اط آمدم، یستاره. به ح شب، خنکی مطبوعی داشت با آسمانی صاف و پر
ی پله نشستم. آشفته بودم. دیدن چهره در غم  چادر را به دورم پیچیدم و رو

کرده  نم و خواب پریشان امشب، خاطرات سال قبل را در پریفرورفته  زنده 
 بود.

 
گسست. هر روز خبر    ارتباط 1933تیر  ۸س از ضربه پ های سازمان از هم 

که از سازمان چه بر جای مانده  مرگ رفیقی می آمد. برای تیم ما اصال روشن نبود 
یا در درگیری دستگیر   ،رفتند، در خیابان شناسایی است. رفقا سر قرار لو می

ک  میکشته  بود. از سازمان تنها شدند. حتی حرکت معمولی در شهر هم خطرنا
ن ارتباط و  هایی . تیمهایی جدا از هم باقی مانده بودند تیم ن مسئول، بدو بدو

که حیوان ن برنامه. جایی خوانده بودم  که جمعی زندگی مییاه بدو کنند،  ی 
گروه جدا یا طرد شوند، می گر از   توانند به تنهایی شکار میرند. حتی شیرها نمی ا

گونه بود.ا ها با سازمان نیز هم دهند. رابطه چریکبه زندگی ادامه  کنند و  ین 
. در ه بودقطع شدها  دیگر تیمم با که ارتباط شاید من به آن دلیل زنده ماندم

شد.  آن روزها مبارزه برای ما، تنها و تنها در تالش برای زنده ماندن خالصه می
که   امید آنبه  ،تنها یک راه داشتیم. پیوستن به زندگی عادی مردم جنوب شهر

 د.نها برقرار شو روزی دوباره ارتباط
هایی معمولی بدل شده بودیم و در میان مردم جنوب شهر یک  به آدم

که در خطر لو رفتن و شناسایی  زندگی عادی را از سر می گذراندیم با این تفاوت 
ی نداشتم جز آن  کار که از صبح تا شب را چون زنان معمولی  شدن هم بودیم. 

گپ زدن با همسایه بگذرانم. در خانه به خانه که زندگی می داری و  کردم  ای 
که زندگی میبودامکانی برای مطالعه ن کردیم  . حتی خرید روزنامه در محلی 

نیط بیای با مح داری، نه رابطهیانگیخت. نه بحثی، نه د شک بر می نه  ،رو
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کرده یارتباطی با محافل روشنفکری، ه بودم تا با چ، هیچ. زندگی علنی را ترک 
کارهای معمولی  کنم اما حاال حتی  زندگی مخفی در سازمان بتوانم بهتر مبارزه 

توانستم انجام دهم. تمام تالشم برای پیوند دوباره با سازمان  گذشته را هم نمی
اندازی برای برقراری  بست رسیده بود. چشم ها به بن تمام راه .نا موفق مانده بود

دانستم آیا از سازمان  نداشتم. نمیپیش رو آینده در  هم رابطه و تغییر وضع
   چیزی باقی مانده است یا نه.

که با او هیچ وجه مشترکی ندا که مجبور بودم با رفیق پسری   رمبدتر از آن این 
کارهایش بدم می کنم. از همه  ما به  رابطه . آمد از صبح تا شب در اتاقی زندگی 

 نما  ل یافته بود. اتاق محل زندگیتقلی بر سر چیزهای جزیی مشاجره و دعوا
چون سلول انفرادی بود با یک هم سلولی نامطبوع. تحمل این وضعیت  مبرای

که قطع  3چندان دشوار نبود اما ارتباطم   برای چند روز یا چند هفته ماه بود 
کابوس  کنم،  که باید تمام عمر با این رفیق در این وضع سر  مانده بود. فکر این 

ک هیچ روزنهه بود. شب و روزم شد نشان دهد روزی این وضع به پایان  های 
که برای همیشه به این نوع زندگی  به نظر میرسد وجود نداشت.  می رسید 

 ام. محکوم شده
ها  ابانیگذاشت. در خیال از خ فکر بازگشت به زندگی علنی آرامم نمی

کردنگذشتم، پس از  می یم ما  اتوبوس به خانهچند  عوض  . زنگ رسیدم میدر
کرد "کجا بودی... برگشتی ... چرا.. چی  می ززدم، مادرم در را با در را می

ا یگفتم، چه جوابی داشتم تا بدهم؟ چرا برگشته بودم؟ آ شد.؟.." چه باید می
که رفته بودم اشتباه بود؟یایم برای پیرو جوابی  وند با سازمان، پوچ بود؟ آیا راهی 

 .تا بدهم نداشتم
انه بازگردم. بازگشت یعنی سرشکستگی، یعنی پشت توانستم به خ نمی

یاهایم، بازگشت یعنی زندان. پلیس حتما می که به  کردن به همه رو خواست 
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 .حرف بزنم سازمانپستی تن دهم، دوستانم را لو دهم، به تلویزیون بیایم و علیه 
گشت، تحمل آن  این از من برنمی که به خانه برنخواهم  آمد، برایم روشن بود 

یم  تنها یک راه هم ناممکن بود، وضع  .ماند: خودکشی میپیش رو
گر محکم یرزقرص سیانور را بارها از  سش یل زبان به زیر دندان سرانده بودم. ا

تی در دهان آب می زدم، پوسته می کافی بود تا  اش مانند شکال کمی فشار  شد. 
که راه قبول  توانستم نمیاما  هایم جاری شود. ای بعد سیانور در رگ لحظه کنم 

 یمهشود. آتش درونم هنوز ه دیگری نیست و همه چیز چنین ساده تمام می
 ...داشت و همین سرپا نگهم می بسیار داشت

 
کرده بندم، مشت ها را می چشم گره  ام خیس عرق است. سایه  های 

گرفته است. بیهای صبح ح روشن را متوجه نشده بودم.  نیمادار شدن یاط را 
کنارم رو می  نشیند: ی پله میآید و 

 چرا بیدارم نکردی؟""
 آمد" خوابم نمی"
 بهتری؟""

 سر را به عالمت بله تکان دادم.
کرد و خواند: دست بر شانه گذاشت، آسمان را نگاه   ام 

 ار بماندیهرکه شد محرم دل در حرم 
کار ندانست در انکار بماندیوانکه ا   ن 

... 
 

برد. اشک امانم نداد.  نگیز میخواند و مرا با خودش به عالمی شورا می نیما
شادی بود. شادی انتخاب زندگی به جای مرگ.  از ،بوداز غم ناین اشک 
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کنار آدم یستن در  های خوب. چرا زندگی یک روز آن قدر نفرت انگیز و  شادی ز
ممنون از این  نیماخواست بگویم " . دلم میکرد جلو میقدر زیبا  روزی دیگر این

که میهمه محبت و صفا، ممنون  خوانی، ممنون برای شور  برای شعرهایی 
که با خودت به دانستم،  هم می علیتیم آوردی" خود را مدیون  این زندگی 

که یادم داده بود... کاشته بود و چیزهایی  که در ذهنم   مدیون سواالتی 
کنم، همان  بگیرمرا در بغل  نیماخواست  دلم می و احساسم را با او قسمت 

که مادر، پدر کردم اما بغل  و دوستانم را در اوج غلیان احساس بغل می گونه 
 کردن رفیق پسر در خانه تیمی مجاز نبود. 

را برای همیشه به   هایم را بستم تا این لحظه سر را پایین انداختم، چشم
 خاطر بسپارم...
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د. گذران تری را با رفیق چشم بسته می زمان بیش نیمابراساس تصمیم تیم، 
نویسی دوباره  ها وقت برنامه رفت، شب ها بعد از بیداری پیش او می صبح

در  نیماشد. از بابت رفیق دختر خیالم راحت شده بود اما نبودن  پیدایش می
کرده بود. مانده بودیم من و  برنامه های روزانه، تیم را از حالت جمعی خارج 
 رساندیم. که با هم روز را به شب می علی

که  نمی اوایل فکر با من تنها به مطالعه مشترک  یتمایل چندان علیکردم 
به برادر بزرگتر شباهت داشت.  یبه احترام خواهر علیداشته باشد. احترامم به 

سخت که  گفت می نیماهای او را دربست بپذیرم.  دوست نداشتم حرف
که تنها شده بودیم  توانستم. کردم اما همیشه نمی نگیرم، سعی می حاال 

که او با حوصله می تری  شیحات بیتر از قبل است. وقت مطالعه توض دیدم 
 گذاشت. میخی یای و تار هیحاشتری برای نکات  وقت بیش. حتی هدد می

           .ندک چون معلمی دلسوز با آرامش سواالتم را تحمل می
کردیم. بعد از ظهر  با هم مطالعه می علیبود و من و  پریپیش  نیماروزی 

کتاب خواندن با شکم پر راحت نبود اما مطالعه بود و  گرم. بعد از ناهار  هوا 
کنار در نشسته  اشد. م دونفره مانع از خواب آلودگی می کار، جایی  در اتاق 

کجا صحبت بودیم. نمی کشید. او با حرارت توضیح   دانم از  به حزب توده 
 داد: می

که حزب در " سابقه  ن داد، بیاز خودش نشو 91تیر سال  90تحرک انقالبی 
گه  ابود. آن زمان بسیاری از مردم ر آن   مرداد هم 71پشت خودش داشت، ا
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کودتا نمی جدیت و تحرک را از خودش نشون می نست به آن آسونی اتو داد، 
 موفق بشه."

کمی داشتم، درباره حزب توده از پدرم بارها  گر در باره چیزهای دیگر اطالع  ا
 و بارها شنیده بودم:

کردن مردم می فکر می" کودتا را بگیره؟  کنی حزب با مسلح  تونست جلو 
کاری  گفت آمریکایی پدرم می که از حزب  یخته بودند  ها آن قدر پول و اسلحه ر

 ساخته نبود."
کرد: پرسش علی  گرانه نگاهم 

 پدرت حزبی بود؟""
 "بود با سازمان جوانان"
کودتا راتو حزب نمی" که مردم  برای ایناما شرایط عینی  دبگیر انست جلوی 

کنه، وجود داشت، حداقل آن حس  ایا حداقل نیروهای خودش ر مسلح 
 آمد. .." بوجود نمی در جامعه سرشکستگی و یاس

 زد: انگار با خودش حرف می علی
کارگرای پیشرو، خالصه هر آدمی را ها، شعرا ه، نویسند".....حزب آن زمان  ،
کرده بود. سال که سرش به تنش می ید جذب  خیلی قدرت حزب  97 ارز

گ کمی شجاعت از خودش نشان می 71 رداشت. ا مجبور ما داد، االن  مرداد 
کنیم نبودیم اسلحه دست بگیریم و تو این خونه  .ها خودمونو قایم 

که روز  کرده بود  دق برای جلوگیری از تظاهرات مرداد مص 71پدرم تعریف 
که تظاهرات ممنوع است. حزب هم ای توده کرد  همه را به خانه  ها اعالم 

. ارتباطات حزبی قطع بود یممرداد در خانه نشسته بود 71فرستاد. روز 
کنیم نمی که از رادیو صدای "زنده باد شاه، مرگ بر مصدق  تا این .دانستیم چه 

کار  را شنیدیم" بی کار از  گفتم بدبخت شدیم،  اراده با دو دست زدم توی سرم، 
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گیرکرده بو گلوی همه  کسی حرفی میگذشت. بغض توی  زد نه چیزی  د. نه 
کجاست. بعدش  می گفت پس این رابط حزبی  گفت. مات شده بودیم. یکی 

که در خیابان چندی بعد هم عکس  اند... ها در حرکت ها تانک هم خبرآمد 
کردند. می افسران حزب رو توی روزنامه وقت اعدام بلند بلند گفتند  ها چاپ 

 .."خواندند سرود می
 خواند: زیر لب این شعر را می هاپدرم خیلی وقت 

 نه به خاطر  آفتاب، نه به خاطر  حماسه
کوچکش ی هیبه خاطر  سا  بام 

 تو یتر از دست ها کوچک یی به خاطر  ترانه
ک کوچک و هرچیز پا  به خاطر تو ، به خاطر هر چیز 

ک افتادند  به خا
....  

چشمانش از خواند باز هم  ها هنوز وقتی پدرم این شعر را می بعد از سال
یاد آوری چهره غمگین پدرم خشمگین شدم. با تحکم به  با. ودش اشک پر می

 گفتم: علی
 .."  دند؟شجاعت نشون ندا ها یحزبگی  می"چطوری 

 میان حرفم پرید: علی
که با تصمیم غلط  حزب است . رهبرینیستمنظورم اعضای حزب "

کودتا شد."  باعث موفقیت 
کودتا را بگیراتو مگه خودت نگفتی، حزب هم نمی"  ."دنست جلوی 

 ها جواب داد: کالفه از سوال علی
کرد. شاید مصدق  آره اما حزب هم درست عمل نکرد. باید مقاومت می"

کرد و ادامه داد( هرچند از ملی هم می ی  ها نمی ایستاد )مکثی  شه انتظار
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که آن یخ نشان داده  کمونیست ها زمان خطر جا می داشت، تار ها  زنن. این تنها 
که تا آخر ایستادگی می  کنند." هستند 

گفتم: ی لجبازی   از رو
کرد."" کمونیست نبود اما مقاومت   آلنده 

کمونیست نبود اما چپ بود. "  "آلنده 
... 

دیدم. دلم  را خالی می نیمااز صبح حوصله مطالعه نداشتم. جای 
در  علیهای  . در میان جملهبیاید نیماو  خواست زمان بگذرد و شب برسد می

که از موضوع رد شده  علیگشتم،  رفتم و وقتی باز می خیال به سفر می مدتی بود 
 بود.

گفته؟""  چی 
گفته؟"   "کی چی 

 ب دیگه!"ز"ح
کرد: علی  نگاه معنی داری 

که حزب می" کرد یعنی اعالمیه داد و بس." گفتم  کار سیاسی   گه فقط باید 
که از هواداران مجاهد یاد حرف گلی  که های برادر دوستم  ین بود افتادم. او 

که زندان پر از دانشجو و جوانانی است  تازه از زندان آزاد شده بود تعریف می کرد 
کتابی خوانده  ای در دست داشته که تنها اعالمیه  گفتم: علیرو به  اند. یا 

کسی را با یک اعالمیه بگیرن چطور حزب نمی" ، حاال متعلق به هر دبینه هر 
که باشه، باید  ن آب خنک بخوره!؟"جریانی  گوشه زندو  چند سالی بره 

کرد: علی  انگشت تائیدش را بلند 
کار سیاسی تنها نمی ما هم همین را می" گه  گیم، با  شه مبارزه را پیش برد. ا

ک همه سازمان ها  ها و محفل گروه  های سیاسی مسلح نباشند، سر دو روزه ساوا
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گورکی باید ککتاب "مادر" ما ککنه. بخاطر داشتن ی را جمع می سال  9سیم 
کلی شالق می کجا آوردی.  زندان بکشی، برای یه اعالمیه  که بگی از  خوری 

کن! خیلی از بچه اند. این نشون  ای های توده  های سازمان از خانواده نگاه 
که بچه می کنند." ها حاضر نیستند اشتباه پدران ده             شون را تکرار 

که برا ای به یاد نامه  . به پدرمبعد از مخفی شدن فرستادمی پدرم افتادم 
که نمی که به فدائیان پیوستم چرا  خواستم راه اپورتونیستی او را  نوشته بودم 

کنم.  کشید طفلکدنبال   خواند. میوقتی آن نامه را  بود هپدرم چه 
 زد: با خودش بلند بلند حرف می علی

کارهایی رو بکن "حزب توده می نتیجه رده و کها  که سال دخواست همان 
 انداده بود... نسل ما نه فقط در ایران، بلکه در همه جای دنیا راه جدیدی ر

کرده  ..."است شروع 
یدم و پرسیدم:  توی حرفش دو

که نقی زد، فکر  شه؟ بعد از حرف گی وضع ما چی می "حاال تو می هایی 
که مشی رو زیر سوال بردین، پس اسلحه نمی و  رو بدینتون  کنی بما بگن حاال 

           برین، درست مثل منشعبین، یعنی اخراج!!"
گفت: علی  عصبانی 

گفت. مگه همین" کسی رو از  طوری می اخراج یعنی چی! نقی یه چیزی  شه 
کرد؟" ن   سازمان بیرو

کردند. به همین راحتی"  " اما انشعابیون رو 
گفت: علی  به عالمت رد حرف  سری تکان داد و 
ن  ها! خودشون رفتند." "او

گذاشت.  زد. مثل همیشه هیچ جای سوالی نمی یلی مطمئن حرف میخ
ی: ی دنده لجباز  دوباره افتادم رو
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کجا می گوش دادی؟ نوشته  گی؟ نوار حرف "از   ار 7"بیگوند"هاشون رو 
 " خوندی؟

 
گفت: علی  با افسوس 

را هم  هانوار ام. کتاب او را هم نخوانده گه، دونم بیگوند چی می نمی"
که ما می دونم، این حرف ینشنیدم. فقط م های دیگه هم  زنیم توی تیم هایی 

که بیاد طور دیگهاست مطرح خواهد ای حرف  . مطمئن باش، نقی این دفعه 
 زد."

کرده بودم تا از ترس و نگرانیم بگویم:  امکان پیدا 
           "؟پس چرا آن روز، آن قدر عصبانی شد"
که امروز  ز دست رفتند، اینها، رفقای با تجربه ا ببین! بعد از ضربه" ها 

قدر بیش از ما تجربه دارند، شاید فقط چند ماه. خوب وقتی  مسئولند، مگه چه
یاد جدی بگیری.." ها شن. نباید آن دونن، عصبانی می جواب سوالی را نمی            را ز

کمی آرام می یشها حرف که چندان به  می شکرد اما در نگاه مرا  دیدم 
که در  مباور ندارد. در فکر بود گوید، چه می آن و نگران نسبت به آینده و اتفاقاتی 

کرده بودم ما بود. به توان رهبری در حل معضالت انتظار  . تردید پیدا 
گفت: یک علی  باره انگار چیزی را به یاد آورده باشد 

که فعالیت سیاسی می ن  د رارس نباید هرچی به ذهنش می دکن "آدمی  بدو
کردن به نتا گفتن هرچیزی باید زمان را ورد، سریع به زبون بیاآن یجفکر  . برای 

کار سیاسی بردباری و خویشتن  خواد" داری می سنجید. 

                                                                                 
کتاب   7 تورج حیدری بیگوند دانشجوی دانشگاه صنعتی، منتقد مشی  مسلحانه و نویسنده  

 .زمارکسیسم لنینیسمتئوری تبلیغ مسلحانه انحراف ا
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گفتم: ها بود. اش مثل بابا بزرگ لحن  در جواب 
کن دآدم یه نظری داشته باش گی می "یعنی  ؟"دو از رفقاش پنهون 

کنم تر نمی از این واضح اما او همیشه  توانستم پیشنهادش را فرموله 
 پیچید: های بهتری می هایش را در پوشش حرف

کن که مید "یعنی آدم سیاسی باید فکر   دخور به چه دردی می دزن این حرفی 
 ."دده ای می و چه نتیجه

 کار انداختم:به  دوباره زبان تیزم را 
گه قرار بود ما این که تو می "ا دار باشیم، پس چرا  گی بردبار و خویشتن طور 

 چریک شدیم؟" اصال
کرد و جوابی نداد.  علی  چپ چپ نگاهم 

 
گر بخواهد می می علیهای دو نفره با  در بحث که او ا تواند خیلی هم  دیدم 

کنار  صمیمی و مهربان باشد. می گاهی از صندلی معلمی پایین آمده در  تواند 
گردش بنشیند.   شا

کوچه با او روزی کوچه پس  ر رفته بودیم، ای از شه های محله برای شناسایی 
که  کردم به مغازه آش فروشی  سر از بازار در آوردیم. نزدیک ظهر بود. پیشنهاد 

یم و می کمی در درستی یا  یآش کاسه شناختم برو یم. اول   نادرستیبخور
که آش رشته می کرد. دکانی  کوچک داشت  فروخت محوطه پیشنهاد تردید  ای 

کمی میز و صندلی. چندان تمیز نبود.  کارگر و عمله اغلب با تعداد  زن و مرد، 
هم  نیماخوردند. من و  بردند، برخی هم همان جا می آش خریده با خود می

کاسه آشی می چند بار آن  نیماخوردیم.  گرفتیم و مشترک می جا رفته بودیم. 
کثرا از مسیری می یم. ا که از این مغازه سر در آور  رفت 

که حین خوردن آرام آرام شروع به صحبت از ما علی کرد و این  در بزرگش 
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گوجه ترش را خیلی خوب درست می کرد و در محله به این نام معروف و  آش 
 .ها بود زبان زد همسایه

که  باره  حین خوردن یک .زد حرف میاش  از خانواده علیبرای اولین بار بود 
 انگار چیزی را به خاطر آورده باشد پرسید:

 هم این جا اومدی؟" نیمابا "
کردم و جواب دادم:از سوالش ت  عجب 

 " آره، چطور مگه؟!"
ی برگرداند و جوابی نداد  .رو

 
که  امیدوار بودم وقت بیش کند  را آرام پریگذارد،  می پریبرای  نیماتری  تر 

که هر روز بیش نیمااما بر عکس این  رفت. اغلب او را  تر در خود فرو می بود 
گوشه می که در  کت نشسته و حرفی نمی دیدم  که  ند. حدس میز ای سا زدم 

گفته او ه ب اش از مشکل فکری و یا دلیل ناراحتی پریشاید  باشد اما چیزی 
هر روز  نیما. درخود فررفتن کرد سکوت میکردم  سوالی می نیمااز وقتی 

کند.  یی محتشد.  تر می محسوس            کوشید تا از من دوری 
که قبل و  اش را طوری انتخاب می نگهبانی رد. یعد از من قرار نگا بیکرد 

           دم. یفهم ر رفتارش را نمیییتغ
که ما دلیل  آن را با خودش از تیم ما برد، بی پری نیماشبی دیر وقت 

از این موضوع  .گشتازم به حالت عادی بیم. تیرا بدان رفیقهای  گریه
ی سینو برنامه وقت علیشبی  دیده نشد.تغییر  نیماخوشحال بودم اما در رفتار 

 گفت:
که این گرفته " رفیق! چیزی شده  ها نشون  بینم تمایلی به بحث ای؟ می قدر 

کرده نمی            " ؟است دی، فکری مشغولت 
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 فیق!... چیزی نیست"رگفت :" نیما
 ول نکرد: علی

که می "آخه قبال فعال کتاب  های جدید مطرح  خوندی ایده تر بودی، 
شون پیش ما  یا نیازی به طرح ،اند جواب داده شدههات  کردی. همه سوال می

 بینی!" نمی
که  کنایه علیهای  حرف ن  نیماآمیز بود. بخصوص اشاره بدان داشت  بدو

گذاشته  اطالع او، مطالعات و بحث هایمان را با رفیقی از تیم دیگر، در میان 
که او در این مورد، طعنه می  زد. بود. اولین بار نبود 

گر حرفی داشته باشم، گم چیزی نیست رفیق! وقتی می" ، چیزی نیست. ا
کرد تر زنم، االن وقت حرف زدن نیست، باید بیش جا می این  ".مطالعه 

 کوتاه نیامد.  علی
ی موضوع  گم اما وقت مطالعه جمعی نمی "من هم همین رو می بینم رو

جا نیستی. مثال همین بحث امروز در باره  که اصال این متمرکز بشی. مثل این
حرفی نزدی، نه تائیدی، نه اما تو ای بود.  ره. خوب! بحث تازهدب یرژ کتاب

 ردی..."
داد. دوست  صدای هر دو باال رفته بود. دلم از بحث ناخوش آیندی خبر می

قدر  این علیقدر ناراحت است اما دوست نداشتم  این نیماداشتم بدانم چرا 
کند.  اصرار 

کردی.""  رفیق! امشب چرا پیله 
کنیم.  پرسم چی شده. ما ناسالمتی با هم زندگی می پیله چیه، ازت می"
کنی ما تو فکر نیستیم، به  شه روز و شب بیاد و با ما حرفی نزنی. فکر می نمی

که نقی زد فکر نمی حرف هات رو بلند بلند بگی.  کنیم. رفیق! باید حرف هایی 
کنیم..." کباید باز بود. ما همه ی که جمعی باید حلش  یم   مشکل دار
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گرفتن  نیماه لحن صدای بار یک کرد، به جای اوج  بر خالف انتظارم تغییر 
 : گفت ای سربه راه پایین آمد. درست مثل بچه

کرده احمدزاده های مسعود گفته" شرایط عینی یعنی  گوید او می .مشغولم 
وجود بحران اقتصادی سیاسی، یعنی تشدید اختالفات و ضعف هیات 

کمه، یعنی تشدید نارضایتی مردم. مسعود معتقده شرایط عینی آیا .. حا
 "آماده است؟انقالب 

گذشت "چطور یک قدر  قدر رام شد؟" آن این نیماباره  از ذهنم 
که بفهمم مسئله ذهنی شناختم می " باشد. انقالب اش نباید "شرایط عینی اش 
گرفته علیکه برای فرار از جواب دادن به  زدم سحد  شیوه دیگری را پیش 

گاز زد:هم طعمه  علی. است  را 
آماده  را برای انقالب مسعود معتقده خود عملیات مسلحانه شرایط عینی"

 کند..." می
کرد. وارد بحث شد و سوال اصلی علی  نیمااز این شیطنت  اش را فراموش 

کلکی است این  خوشم آمد و خنده گرفت. "عجب  " سرم را پایین نیماام 
  د:که علی پرسی انداختم، حواسم دیگر به بحث نبود

 خندی؟" شیرین! به چی می"
که  ی  ی  اش دهکالس درس خن سردرست مانند دانش آموز کار گیرد و هر 

کنترل کند نمی می ام را بگیرم.  توانستم جلوی خنده میکند، ن تواند خودش را 
را نبینم وگرنه مجبور بودم بلندتر  نیماسرم را پایین انداخته بودم تا صورت 

 .بخندم
 امزه افتادم. ببخشید.""هیچی یاد یه چیز ب

 " یاد چی افتادی برای ما هم بگو."
کرده بود. نمی علیحاال  ن  به من بند  دانستم چطوری از این مخمصه بیرو
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که   به دادم رسید: نیمابروم 
کنیم..." " می گر با انقالب روسیه مقایسه   دونی! مثال ا
کرد و به بحث با  علی ی به مشغول شد. وقتی بعد از مدت نیمامرا ول 
کردن  نیماچشمان  کردم، هنوز شیطنت منحرف   دیدم.  را در آن می علینگاه 

ی پهم موضوع را  علیاز فکرهای واقعی خود حرفی نزد.  نیماشب   آن
 نگرفت.
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کخبر   هولنا

کنیم.  علی پریپس از رفتن  کار انتشارات آماده  که تیم را برای  گفت 
کار تبلیغی را دوبارهسازمان قصد داشت در شروع سال تحصیل  در دانشگاه ی 

کند.  "پیام دانشجو"، نشریه سازمان برای دانشجویان در دستور تایپ تیم شروع 
 گرفت.  میقرار 

کناری مهمان خانه  کردن برای تایپ حدودا دو در دو و  .بودمناسب اتاق 
ز پنجره به حیاط داشت و برای وارد شدن به آن باید ایک نیم متر بزرگی و تنها 

کردن اتاق به سرعت آغاز شد.  اتاق میهمان خانه می کار آماده  و  نیماگذشتیم. 
کوبیدند و منفذها را با مالفه و متکا  علی تعدادی لحاف به در و دیوار 

ن درز نکند. من و  کار با ماشین  نیماپوشاندند تا صدای ماشین تایپ به بیرو
کردیم.  به نوبت تایپ می تحریر را بلد بودیم و چون تنها یک ماشین داشتیم،

کم نیمااین عامل دیگری شد تا هم  حضور  علیتر ببینم و در بحثهای او و  را 
           .نداشته باشم

ن آمدم، آنیروزی بعد از چند ساعت تایپ وقتی از اتاق ب دو را در حال   رو
آخرین  شان، شباهتی به بحث معمولی نداشت. دم. حرف زدنیجرو بحث د

که می نیماجمله   گه..." دروغ نمی رفیقگفت " را شنیدم 
کردم  هر دو با دیدن من کردم اما جوابی نگرفتم. حس  کردند. سوال  سکوت 

 کنند. چند روز بعد همین صحنه دوباره تکرار شد.  زی را پنهان مییچ
 ،زنند هایی می که در غیبت من حرفاست ؟" معلوم است"چه پیش آمده 

که با یکاتموضوع که یستندنظر ن دیگر هم ی  هم  علی. به مرور متوجه شدم 
گوشه استفکر  درتر  بیش گکند گیری می و   ج شده بودم. "چه اتفاقی افتادهی. 
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 کنند؟"  که از من پنهان می است
کردم و امیدوار بودم جوابی مناسب ییک شب موقع برنامه نو سی سوال 

 گفت: علیسر به زیر انداخت اما  نیمام. گیرب
که الزم باشق هر موضویرف" ست یفهمی. الزم ن نی، حتما میاتو بد دعی 

کنی..."  سوال 
در وقت  شا قبلی های مهربانی ابوجه  هیج به ن جواب سرد و خشک یا

که دلگیرم  نیماتر رفتار  از همه بیش خوانی نداشت. مطالعه دونفره هم بود 
که از او داشتم نمی می کهر فکدر خواند.  کرد. سردی او با من با شناختی   بودم 

گفته و یا تذکری در رابطه با خوش و بش علیشاید باز هم  هایش با  چیزی به او 
 من به او داده باشد.

کرد. خوشحال شدم.  روزی اقدس خانم ما را برای عروسی دخترش دعوت 
که کردم  کردم. نیمامیهمانی امکانی است برای تنها شدن با  این فکر  شاید  فکر 

که مرا بی می .فتارش بپرسمنم در باره تغییر رابتو خواهد جواب ن دانستم 
کردم،  اما .گداشت خیلی سرد  نیماوقتی در جمع دعوت همسایه را طرح 

 :گفت
یم. به" که عموی شوهرم  رفیق! ما لباس مناسب برا عروسی ندار شان بگو 

یم."  مرده، ما عزا دار
که تصمی م حرفش منطقی بود. دلیلی برای مخالفت نداشتم اما فهمیدم 

کاری مشترک استقبال شوددارد تا با من تنها ن . قبال از هر فرصتی برای انجام 
که در ذهن داشتم پر رنگتر شد.  می سر را پایین انداخته بود و  نیماکرد. سوالی 

خواهد از نگاهش فکرش را بخوانم. داستان  کرد. فهمیدم نمی نگاهم نمی
که فکر می جدی که چه پیش آمده  ت نمیاما عقلم دس .کردم تر از آن بود  داد 
           است.
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شان روضه خوانی  ها دنبالم آمد. در خانه روز بعد یکی دیگر از همسایهچند 
دیدم.  جا می های دیگر را هم آن داشتند. فرصت خوبی بود. حتما همسایه

که آیا رفت و آمدهای ما می ی  بخصوص علی و توانستم بسنجم،  کنجکاو
کرده را در علی کردم تا حضور  به عالوه باید امکانی پیدا می یا نه. اند ایجاد 

کوتاه از این خانه افسرده  کنم. فرصت خوبی هم بود تا هرچند  خانه مان توجیه 
           .و سرد خارج شوم

های  شناختم. اول هر ماه، زن روضه خوانی را از خانه مادر بزرگم میمراسم 
گفت و  این مراسم، دیدن زن شدند. جا جمع می  ها آن فامیل و همسایه ها و 

 گوهایشان را از بچگی دوست داشتم.
که  می م،چادر به سر انداخت  پرسید: نیماخواستم از در خارج شوم 

 و چادرم خواهی بری؟...)نگاهی با تعجب به لباس میهمین طوری "
کنانداختم( ...بلوز بهتری نداری  "، چادر سیاهت را سر 

که برخی خانمدر خانه مادر بزرگم دیده   ،های شیک ها، با لباس بودم 
کشمیر با نهای از جنس سات پیراهنروند،  به روضه می چادرهای مشکی  ،

که در این شهر و این محله هم این  اما فکر نمی ،زیور آالتهای باز و  یقه کردم 
که داشتم، همان یادگار پوران بود. بلوز  چیزها الزم باشد. تنها بلوز خوبی 

که یقه توری سفیدی داشت. پوران می مخمل سرمه نگ به رگفت این بلوز  ای 
گرم  نیمابا توصیه آید.  سفید صورتم می کردم، هرچند برای این هوا  آن را به تن 

کش، پشت سر می که همیشه با  کرده و دور صورتم  بود. موهایم را  بستم، باز 
ن آینه متوجه نگاه  یختم. وقت شانه زدن از درو که خی نیمار ره بر من شدم 

که استحرکت مانده  بی  ، نگاهش را دزدید...ام شده شا متوجه. وقتی دید 
ی قالی خوش  اتاق خانه همسایه از باال تا پائین پر بود. زن ها دور تا دور رو

گل های سرخ نشسته بودند. یکی چای و دیگری شربت  بته دستی با 
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که  گرداند. همان می کرده بود، همه ب نیماطور  ه نسبت خوب پیش بینی 
کرد تا پیش او بنشینم.  پوشیده بودند. منیرخانم با دست اشاره 

کوجایی چند بار اومدم در خونتون نبودی؟""  دختر 
 ".روم سیاه، حتما رفته بودم خرید"
 دخترم هم یه دفعه اومد دنبالت."" 
ن برگشته؟""  مگه از تهرو
 آره...! "

که سری به خوان آمد و او نتوانست ادامه دهد. ازم ق روضه گرفت  ول 
 دخترش بزنم.  

، نکند استدخترش دنبالم آمده  است. چراچه شده افتاد. " ترسی به دلم
گریه کرده باشد؟ باید  مادرش از  گفته باشد و او به ما شک  های شبانه برایش 

که ، اما چرا رفقا کردم تعریف میا قرف رایب ، استدنبالم آمده این دختر نگفتند 
کرده بودند، نیماود یا علی او را دیده ب  این نکته به این مهمی .یعنی فراموش 

 ." چه بر سر تیم ما آمده استفراموش شده بود.
یخته  به وضعیت تیم بد جوری آنچنان درگیر فکرهای علی ، استهم ر

ن و حساسیت وضع را درک نمیاست ش ا درونی آن  ز او بدتر.ا نیما کرد. که بیرو
در میان  هم با منشان را  فکرهای نداشتند تاه من آنقدر اعتماد دو حتی ب

گرفته تیم و بیبگذارند کالفهحوصلگی رفقا بد . فضای  کرده بود. ام  جوری 
ن آنکه بدانم علتش چیست.  کالفه بودم بدو

که زن های مادر بزرگ،  در روضه ی  دیده بودم  ها با شروع روضه مثل ابر بهار
که "مگه چه اتفاقی برایشون ا بودم           جانم پرسیده ریزند. از خانم اشک می فتاده 

گریه می این که افتاده " و او جواب داده بود کنند؟" طور  تنها برای اتفاقاتی 
گریه میهای نیست، برای آن اتفاق که بعدا خواهد افتاد هم  ها  آن وقت کنند." ی 
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ی می کار آمد اما امروز وقتی روضه خوان شروع به  کردم، اشکم در نمی هر 
گرفت. خو گلوی مرا هم  کرد بغض   اندن 

یختگی تیم، از فکر از فکر ن نمی نیماو  علی بهم ر ها را رفتار آنرفتم. ربط  بیرو
کارهای خودم نمی که زبانم را نمی علیفهمیدم.  با  توانم نگه دارم،  گفته بود 

که چیزی نمی کم جنبه حتما همین بود  ای نشان داده  گفتند ،خودم را آدم 
 ...شد، احساساتی بودم. ر دهانم بند نمیبودم، حرف د

کتابخوانی، نشست که برنامه استچه اتفاقی افتاده  های  های جمعی، 
گپ، نیماهای  شبانه، شعر خوانی و روزنامه  های موقع برنامه نویسی بحث و 

کنار سفره در باره دست پخت  حتی شوخی؟ اند خوانی به حداقل رسیده های 
که استکم اشتهایی داده  من جای خودش را به سکوت و . بر عکس همیشه 

ک می علییا  نیما کردند، حاال سفره دست نخورده جمع  ته ظرف عذا را پا
 شد.  می

ی برایم اشتهایهای فکریم  . مشغولیتنشستم از سر وظیفه سر سفره می
یادی از روز را در اتاق در بسته می ساعت . نگذاشته بود ماندم و خود را با  های ز

گاهی متوجه می غول میتایپ مش گذشته و به   کردم.  که زمانی طوالنی  شدم 
یم خیره مانده خط گفته بود ام.  های سیاه صفحه رو به رو یکی از استادهایم 

کافی نداشته باشد، فکر می که  کند همه اتفاق "آدم وقتی اعتماد به نفس  هایی 
که رفتار  فکر میافتد در ارتباط با اوست."  در دنیا می در رابطه با رفقا  کردم 

            "ندارندزنندچون اعتماد  اعتمادی به من است. "حرف نمی بی
کرد و رفت روضه چرخید.  دوباره چای و شربت در اتاق می .خوان تمام 

کردم دلم به شدت پیچ می که  حس  خورد. از همان لحظه ورود بوی عطری 
را به هم زده بود. فکر  ها به خودشان زده بودند و در اتاق پخش بود، حالم زن

که حتما از شکم خالی  ام یاست و اهمیتی ندادم اما حاال دل آشوب ام کردم 
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گرمم شد و جلو چشمانم سیاهی رفت. سر را به دیوار  یک باره شدیدتر شده بود.
کردم. نفسم باال نمی متکیه داده، چادر را پس زد آمد  و دکمه یقه بلوزم را باز 

که که رنگم هم پ مثل این کمی  .متوجه شد منیرخانمریده بود، چرا  با چادرش 
کرد  گفت: و بادم زد و صدایش را بلند 

 بیارین، این دختره حالش بدس."شربت "دختر! چت شدس؟ یه لیوان 
که آن اتاق دور سرم می جا حالم بدتر شود. سالح همراهم  چرخید. ترسیدم 

ن می گه بیرو  افتاد چی؟"  نبود، تنها سیانور زیر زبانم داشتم. "ا
گفت:  یک نفر 

کن باد بیاد تو.""  پنجره را واز 
 ا بگیر یه خده بادش بزن."راین بادبزن "
کون.""  دکمه پیرهن اش رو وا
که اینقدا داغ نیست. نکنه آبستنس"  "؟آجی هوا 

گر هم  باید زودتر خود را به خانه می حداقل در  افتاد، اتفافی میرساندم. ا
کردم.سایه خانه همخانه بودم. سریع   را ترک 

رفتم. استفراغ پشت استفراغ. هنوز  توالتبه خانه نرسیده یک راست به 
که دل ن نیامده بود  اضافه  به آن پیچه و اسهال هم هرچه در معده داشتم بیرو

کنار  ام تمام نمی شد. دل آشوبه ی زمین بی درشد، در راهرو  حال  توالت رو
یده بود با  نیما م.ماند  و منتظر حمله بعدی معده هنشست ن دو که از اتاق بیرو

           پرسید: نگرانی
 چی شده؟""

که با  خنکی موزایک کمی حالم را جا آورد. تازه متوجه شدم  کف راهرو  های 
 پرسیدم: .در خانه تنها هستم نیما
 کجاست؟" علی" 
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 رفت عالمت سالمت تیم را بده."" 
ی با تیم که دیدار باید خبر سالمتی خودمان را به های دیگر نداشتیم،  هر روز 

که علنی زندگی  شکلی به رفقای دیگر اطالع می دادیم. مثال با تلفن به رفیقی 
کرد و با سازمان در ارتباط بود. رفیق علنی پیام سالمت یک طرف را به  می

ی  طرف دیگر می گچ یا ذغال بر دیوار گذاشتن عالمتی با  گاهی هم با  رساند. 
کنتر نوشتیم و در  ل آن بود. در باالی این عالمت روز را میکه از دور امکان 

ها رمزهایی بودند  شد. این زیرش ساعت را. این عمل دو بار در روز تکرار می
که تا آن ساعت خانه امن است و میان رفقا. معنی تواند  می رفیق اش آن بود 

گر عالمت ن مشکل به خانه بیاید. ا  هسالمت نبود، رفیق به خانه مراجع بدو
 کرد.  نمی

کردم.  کنارم بلند  می نیماحال خرابم را فراموش  یش  خواست از  که بازو شود 
گرفت کشیدم: م ورا   به سوی خود 

 کنید؟" "چی شده؟  بگو چی رو پنهون می
 هیچی!""

شدم. صدا   داد، عصبانیمی  تفاوت و خونسرد جواب  قدر بی که این از این
 :مرا باال برد

زنید؟ دیدمتون چطور  در باره چی حرف می علی !؟ وقتی نیستم با "هیچی
 کنید؟... هاتونو قطع می آم، حرف به هم تند شده بودید. چرا وقتی می

کف راهرو  سرش را پایین انداخت و به موزاییک نیما  . خیره ماندهای 
که  کنی نمی ......فکر می  کنی.  خودتو توی اتاق تایپ حبس میتو فهمم 

 لتماس آمیز و مایوسانه پرسیدم:صدایم را پایین آورده ا
 همینه؟" ن تا باهام حرف بزنین،...به من اعتماد نداری

گفت: که هم نیما  چنان سرش پایین بود آرام 
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که اتفاق افتاده دونم از شنیدن به تو اعتماد دارم اما می" خیلی  چیزهایی 
 شی." ناراحت می

ید. لحظه کردم. چه می ته دلم چیزی لرز بگوید؟! حس خواست  ای تردید 
ی اما قوی  تر بود: کنجکاو

که  االن هستم."  "نه بیش از این 
کلماتم بغض یم نیما آلود بود. آخرین  کشید، رو به رو  در راهرو نفسی عمیق 

گرفت. آب دهان را قورت داد و  ،پشت به دیوار داد و نشست زانوها را در بغل 
که است که فکرش جای دیگری دیدم ماند. میخیره  . در ذهن مواردی را 

، مرگ یک رفیق، ضربه به سازمان و کردم توانست اتفاق افتاده باشد مرور  می
کدام از اینیک  شدنرهبری، پیدا  ها غیر عادی  پلیس در سازمان،...اما هیچ 

کشید، محکم  نیما. نبود و برای سازمان قبال هم پیش آمده بود دستی به سرش 
گفت: ن مقدمه   و بدو

 ."هکشته شد ...بهمن"..رفیق 
 !!!؟" بهمنرفیق "

کرده بودم اما نه مرگ کشیدچنگالی تیز به قلبم چنگ  . به مرگ رفقا فکر 
بهمن جلو چشمم ظاهر رفیق چهره  "باز هم یکی از رفقای رهبری!". بهمن رفیق

در  اش سفرم با او به اصفهان، چهره شد. دیدارمان در تهران، درکنار پوران.
گذشت "... خواب در اتوبوس  که  مرگفوری از ذهنم  رفیق به معنی این است 

کرده است.  دوبارهپلیس رد ما را  در همین  پریبودن  بستهچشم  شایدپیدا 
 پرسیدم: ؟"است رابطه بوده

ی ضربه خورده؟ سر " کجا درگیر شده؟ اصفهان بوده یا... ؟ چطور روشنه 
کسی رفته؟.."  قرار 

گذشت " که ارا ضعیف نشقدر خودم  یعنی ایناز ذهنم  فکر  نیمان دادم 
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کشته شدن رفیقی را ندارم...؟ دکن می  "تحمل شنیدن خبر 
 . پرسیدم:مسر به دیوار داده و به سقف خیره ماند نیما

که این خبر را  نباید می چرا پنهانش  دونستم؟ "...خوب، چه دلیلی داره 
 کردید؟" می

گرفت  گفت: و نگاه از سقف 
 ان چه خبره ... چی بهت بگم ....دونی توی سازم ...تو نمی

کردم. دلم شور افتاد "هاج و   "سازمان چه خبره؟ یتوواج نگاهش 
گفت:  بعد از مکثی با پرخاش 

گر چشم بسته رفیقپرسی چرا  ..... نمی که آن قدر  ه مییخون  کرد، تو 
 نگرانش بودی؟.....

گوش. درست می نگرانیم بیش گفت. دلم  تر شد. تمام حواسم شده بود 
که  شود. بیش از این  رود و همه چیز حل می می پریرفیق پیش  نیماخوش بود 

 فکر نکرده بودم.رفیق به مشکل 
زند. دلم به هزار راه  قدر بریده بریده حرف می طاقتم تمام شده بود. چرا این

 شده؟" با دهانی خشک و با صدایی لرزان پرسیدم:چی رفت " می
کشته شد"  ؟"چطوری 

گفت: ایین آوردصدایش را پ نیما  و 
کشته نشده....  ی"تو  درگیری 

کجا؟" نکنه نارنجکی منفجر شده یا  گذشت "یعنی چی؟ پس  از ذهنم 
کرده مثل اسلحه پوران. پوران برایم جریان تیر  اسلحه خودش اشتباهی شلیک 

کرد  :ه بودخوردنش را تعریف 
کمرم" کلت از  کنم،  کمربند را باز  به زمین  از یک قرار برگشته بودم، آمدم 

کرد، تیر از یه طرف توی رانم  ن زد و به  رو از طرف دیگرفت افتاد و شلیک  بیرو
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کرد. این قدر سریعصدیوار اتاق ا که چند لحظه بعد  همه چیز ابت  رخ داد 
کلت خودم بوده ی تیرفهمیدم صدا که ضامنش را است از  . یادم افتاد 

کرد..." زمین افتاد، اسلحه نخوابانده بودم برای همین وقتی  اتومات شلیک 
که " رد تنها به این فکر میک وقتی پوران تعریف می  عجب شانسی آوردکردم 

برایم  ها رفیق سیمین " اما بعدکه تیر به سرش یا جای حساسی برخورد نکرد.
کرد و فهمیدم این اولین سانحه شلیک با اسلحه  ماجرای دیگری را تعریف 

کرد نبوده است ی تنها خشاب "رفیقی برا. او تعریف  ی تمرین تیرانداز
گلوله باقی مانده در  کند و فراموش می اش را خارج می اسلحه که  لوله کند 

کند. در حین تمرین با همان سالح به سمت  ن آن خارج  سالح را نیز از درو
رفیق اصابت  گردن شود و مستقیم به رود، تیر شلیک می رفیقی نشانه می

کشته میکند.  می  ".شود رفیق در جا 
کنار هم می ها این اتفاق که  که  تر به این اعتقاد می گذاشتم بیش را  رسیدم 

در زندگی چریکی باید منتظر همه چیز بود. از ترس تکرار دوباره یک اتفاق 
ک می گفت: نیماکه سوالی نکنم خواستم  هولنا آرام 

.. رفقا خودشون زدنش"
کردم اشتباهی شنیده تر بردم: ام. سر را نزدیک فکر 

 زدنش!؟"خودشون "یعنی چی 
کوبید، از مشتی بلند شد و به سمت اتاق رفت و با عصبیت به دیوار  نیما

یدند ،شدت ضربه دستش . با حرص دیوار راهرو و بدن من هر دو با هم لرز
گفت:

کشتن، یعنی اعدام انقالبی،"  فهمی!" میاعدام  یعنی خود رفقا 
رفت. شنیده بودم  فرو نمی گفت در سرم که میرا فهمیدم. چیزی  نه. نمی

کند، اعدام انقالبی می گر رفیقی با پلیس همکاری  شود اما رفیق بهمن!!؟  که ا



کخب    041  ــر هــولنا
 

 

کرده بود؟"  "آخه برای چی؟ مگه چکار 
ن اتاق رفت هایش را باال انداخت و چیزی نگفت شانه نیما . زمانی و به درو

م انقالبی او را داد جریان اعدا را به من می "عباس شهریاری"که پوران شش لول 
کرده بود اما نمی که رفیق بهمن در ردیف  باورتوانستم  با آب و تاب تعریف  کنم 

 .استعباس شهریاری 
ام زد و به سمت دهان فشار آورد. با دو  دل پیچه دوباره چرخی در معده

 یمان .کشاندماتاق  خود را به در نیمادنبال ب م ودست به شکم فشاری آورد
گرفت سر را میان دستو ای نشسته  گوشه کندبود ها  که نگاه  ن این  آرام  . بدو

 گفت: 
 با هم رابطه داشتند."یک رفیق دختری گن او و  "می

گرفته کردم: مثل برق  کشیده با دست فریادم را خفه   ها خود را عقب 
 "!؟چی"

ن با فشار به دهانم هجوم  دل و روده ام به هم پیچید و  احساس تلخی از درو
یدم. در معدهخود را تم آورد. نتوانس کنم. به سمت دسشویی دو ام چیزی  کنترل 

. "حتما کرد پیچید و درد می به هم مینبود جز مایعی سبز رنگ. دلم به شدت 
کردم:به اتاق بازگشتم م" ا هاشتباه شنید  و ناباورانه تکرار 
 ؟"گی! "چی می

. "مگه سر به دیوار تکیه داده بود و در فکر بود. چشمانم را بستم نیما
کسی را به  است. ممکن است همچین چیزی ممکنه؟" حتما اشتباه شنیده

کنند کسی چ  ؟این دلیل در سازمان اعدام   :یزی نشنیده بودمنین چتا بحال از 
کی به " گفته؟ تو اینتو مطمئنی؟   "را 

گفته بود باور نداشت، در افکارش  مثل این نیما که  که خودش هم چیزی را 
 آمد: از ته چاه در میفرو رفته و صدایش 
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 "چشم بستهرفیق دختر"
 کنم. این غیر ممکنه!" باور نمی"

کنم. البالی شنیده گیج شده بودم. نمی یم از رفقا، به  ها خواستم قبول 
گفته که هر لحظه  می نیماهای  دنبال دلیل و مدرکی برای رد  گشتم اما سردردی 

کردنم بود. تر می بیش  شد، مانع فکر 
که سیاسی میگف  رضارفیقم  کسی  شود باید دور روابط عاطفی را خط  ته بود 

گفته بود قبادی یا مسرور فرهنگ و  مهرنوش ابراهیمی و چنگیز حتی بکشد. 
که پیوستند جدا از هم در  به سازمان بودند وقتی  زن و شوهر ملیحه زهتاب 

های تیمی مثل زندگی در  زندگی در خانه شدند.های متفاوت سازماندهی  تیم
. تصمیمات ندک . همه چیز از قوانین نظامی تبعیت میاستایگاه نظامی پ

که رفیقی سر وقت باز وش شده باید قاطعانه اجرا  گرفته ند. خروج از خانه، زمانی 
که تیر خورده و  نمی گشت، رفتن یا نرفتن سر قراری مشکوک، شلیک به رفیقی 

. استتعیین شده ت مقرراامکان خودکشی و توان فرار ندارد، همه چیز تابع 
توانست جلو قاطعیت نظامی را بگیرد. خشونت و الزامات  روابط عاطفی می

خواند. این را همه ما  زندگی چریکی با روابط عاطفی پسر و دختر نمی
 گنجید!  اما مجازات اعدام به دلیل روابط عاطفی در تصورم نمینستیم  دا می

کمونست دولت و روحانیون تبلیغ می که  ها به روابط زناشوئی  کردند 
گله اهمیت نمی کنند.  وار همه با هم هستند و هیچ مرزی را رعایت نمی دهند، 

که حرف گفته بود:  های سیاسی می مادر بزرگم وقتی شنیده بود   زنم 
کمونیست" کی   هاشون ها زن کمونیست نشی دخترها!...   ."هستنداشترا

ک به ای .کردند ها مثل مادر بزرگ من فکر می خیلی ن تبلیغات دروغ ساوا
 زد. هم دامن می

گفته بود به رغم این که در سازمان  که همه رفقا می پوران  دانند و قبول دارند 
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عالقمند شدن پسر و دختر به یک دیگر مجاز نیست اما باز هم میان رفقا 
های سفت و سخت لباس  نامه . حتی آیینگیرد شکل میعاطفی  احساس

کمکی نمیپوشیدن و چگونگی رفتار دخ د و راه را بر نک تر و پسر در تیم نیز 
 . بندد اطف نمیوع

گیرد، عشق خودش به سراغ آدم  "آدم برای عاشق شدن تصمیم نمی
کجا خوانده بودم اما به آن باور داشتم. در دوران  آید." نمی می دانم این جمله را 

کالسی مانندخواست  دبیرستان دلم می شدم. هایم عاشق شوم اما ن دیگر هم 
ترسند." اما  گفتند "تو خیلی جدی هستی پسرها ازت می دوستانم می

 آد، به وقتش"  خودش میعشق گفت " جانم می خانم
گفت "در شرایط  می. کرد رفیق سیمین با این احساس راحت برخورد می

که ما زندگی می که هر لحظه خطر مرگ ما را  ،کنیم سخت و خشنی  در شرایطی 
کنند. سازمان تشکیل  تر به عواطف نیاز پیدا می ا بیشه ، آدمدکن تهدید می

که به هم  شده از دختر و پسرهای بیست تا بیست و پنچ ساله، طبیعی است 
کثر می کرد. حدا توان رفقا را از هم جدا و در  عالقمند بشن. نباید تعجب 

گانه های  تیم کرد."جدا  سازماندهی 
 گفتم: نیماگیج و منگ به 

که منش" کردند.  عبین از ازدواج نسترن و حمید صحبت میخودم شنیدم 
که رفقا با اطالع سازمان امکان ازدواج داشته باشند  پوران هم می گفت این فکر 

. دکن اشتباه می رفیق دختر، مطمئن باش است ها طرح شده در خیلی از تیم
کسی را  که به خاطر عالقه،  کنند. فوقش یکی را به تیم دیگری اعدام غیر ممکن 

 برند." می
کرد نیما  گفت: و با دست حرفم را رد 
که می "این از ضربات  . بعدرهبری استگی همه مال قبل از ضربات  ها 
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 ."است کرده خیلی چیزها فرق
کرده بود گفت خیلی  درست می  در این حد؟آیا اما فرق 
است. حتما اطالع ات سیمین مربوط به بعد از ضرب رفیق های "اما حرف

کن" داشته وگرنه نمی  گفت. باور 
گرم شدم: نیما کشید. از تردیدش دل   نگاهی انداخت و ابروها را در هم 

که می گه این  اعدام  را دختررفیق ، پس چرا دگی درست باش .... ببین! ا
 . دختر یا پسر؟"دکن ؟ چه فرقی مینکردند

گفت: سری تکان داداو   و 
گر قرار بو گفت. می هم همین را می دختر رفیق "خود کسی تنبیه گفت ا د 

 ."اندد شود، چرا او را تنبیه نکردند. او خودش را  مقصر می
 ملتهبم را فشار دادم و با نگرانی پرسیدم:  با دست معده

 چرا مقصر؟""
که بهمن گفت  می" کردم. باید مرا می رفیق بودم   کشتند." بهمن ابراز عالقه 

گرفت. "طفلک  گلویم را  . آمد" صورتش جلوی چشمم رفیقبغض 
گذاشتم. چه  کردم. خود را جای او می را در ابراز عالقه تحسین  اوجاعت ش

که دوست داشتم به جرم رابطه عاشقانه حالی می با  شدم وقتی رفقا پسری را 
 کار را بکنند!!"  کشتند. "چطور رفقا توانستند این می من

شد، این  دوباره استفراغ و استفراغ.. "چرا تمام نمیآمد،  ام باال می دل و روده
 لعنتی!"
گفت: نیما  نگران 

که ناراحت می" گفتم   خواهی برات چای بزارم؟" شی. می بهت 
ک"   "چقدر وحشتنا

یک و عمیق فرو می بیشکردم  تر فکر می هر چه بیش رفتم.  تر در چاهی تار
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کسانی این تصمیم  کادر ساده نبود. از اعضای رهبری بود، چه  رفیق بهمن یک 
گرفته  را در باره  گر سیمین زنده بود مطمئنم میاو  توانست جلوی این  بودند؟ ا

کاش حمید  زنده بود... اشرف اقدام را بگیرد، 
کرد و ندا هشاید رفیق را به دلیل دیگری زد"  ؟"اند هاینو بهونه 
 چه دلیلی مثال؟...""

کرده یا...  کنار بذارن و قبول نمیرفیق رو خواستند  دونم، شاید می "چه می
 این؟" چیزهایی شبیه

 هایش را باال انداخت: شانه نیما
 کنه." چه فرقی میاما ممکنه، "
کسی چیزی نگفته. می" که  تونیم خودمون از رفقا سوال  ببین! به تیم ما 

 کنیم، توضیح بخواهیم..."
ید:نیما معلوم بود  کلنجار رفته است. میان حرفم دو  پیش از این با این فکر 

کنی چی جواب  زدین؟ فکر میهمن را برفیق "چی بپرسیم!! بپرسیم چرا 
 "دن؟ می

 خوب ،  شاید بگن نزدیم...""
گه؟ پس شما  چی می رفیقآن وقت ما باید بگیم پس این خبر چیه، پس "

 گید.." دروغ می
 غرق در افکارش آرام ادامه داد: نیماگفتیم؟  راستی چه باید میبه 

گه  که اونا زدن، یتائ... ا کنند   خوایم چی بگیم؟   می آن وقتبه هر دلیلی د 
های امیدوار  خواست مثل همیشه حرف زد. دلم می می هایی چه حرف

 ای بزند.  کننده
که تیم  که اینددار ما...با این وضعی   ها را هم بگیم." ، همین مونده 

کردیم؟ ی"تو یک جوری حرف م کار خالفی   "زنی انگار ما 
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گفت! تیم ما چند ماهه تشرفیق مگه ندیدی " کار  ،کیل شدهنقی چی  هیچ 
کرده، مفیدی انجام نداده.  بعد هم مسئله پیدا  ه ونداکتاب خوتنها مطالعه 

 "که رهبری را هم زیر سوال ببریم. کردیم. حاال همین مونده
کرده بود. با  گشت. سر درد دیوانه زد و به نقطه اول باز می فکرهایم دور می ام 

 هایم را فشار دادم: دست شقیقه
کاری نکنیم؟"گی  یعنی می"  هیچ 

که پر از  نیما  قند بود به دستم داد:های  حبهلیوان آبی را 
که دستمون به  ام. نمی کالفه م"خودم دونم چی درسته و چی غلط. ما 

کنیم، تیم  جایی بند نیست. فقط می ی این موضوع اصرار  گه بخواهیم رو دونم ا
ها  شه از این حرف یفرستند. وقتی م کنند و ما را به اتاق تکی می را منحل می

که جای پای آدم قرص باشه."  زد 
کشیدم، درد  معده  شدیدتر شد:ام  آب قند را سر 

 ؟"چطوری پایمان قرص شود"منظورت چیه؟ 
، است معترضها هم  تیم آن د.دان قضیه را می کهبینم  را میی یقرف"
کنندیزچتوانند چنین  نمی کنیم. ببینیم بقیه ی را قبول  از  وقتی. باید صبر 

 ."گویند شوند چه می مطلع میموضوع 
که راه دیگری وجود ندارد.  نمی کنم  همه چیز را سیاه و  نیماتوانستم باور 

یک می که از آن بی خبر بودم." چرا  دید. "شاید چیزهایی می تار دانست 
توانستیم رهبری را در مقابل سوالی صادقانه قرار دهیم، جوابی روشن  نمی

گر بقیه  بخواهیم و نظرمان را گر  ،رفقا خبردار نشوندصریح بگوییم؟ ا با خبر ا
توان چنین  دانستم اصوال می نمی  ؟شود آنوقت چی می نکنندشوند و اعتراض 

گر می کرد؟ ا کجا می اعتراضی را مطرح  که در  فکر نمی انجامید؟ کردیم به  کردم 
د را که در سازمان هم خو باشممجبور  .رو شوم مبارزه با چنین پرسشی روبه
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کنم. صورتم را پوشاندم. بغضم ترکید. سانسور 
شیرین!""
 ؟"آمدهسر سازمان  ییچه بال"

که همه چیز درست می خواست دلم میهیچ نگفت.  نیما شود.  بگوید 
کرد.  مثل همیشه امیدوار باشد اما او سکوت 

که  علیوقتی  گنگهنوز  بود. رفته به اتاق تایپ  نیماآمد، مدتی بود   مات و 
که به  علیکنار توالت نشسته بودم.  اهرودر ر آن قدر با فکرهای خود مشغول بود 

که چرا او و  من توجهی نکرد. حاال می کاری نیمافهمیدم   را حوصله هیچ 
بود. به جای صحبت با یکدیگر  نداشتند. تیم ما در بهت و خاموشی فرو رفته

کدام به تنهایی به دنبال پاسخ سوال  خود بودیم.  های هر 
حلقم پایین نرفته  بود. چای و آب از سهال و دل پیچه امانم را بریده ا

کشیدم. فشارم همیشه پایین بود اما در بیمارمگشت. به اتاق رفت برمی  ی، دراز 
گفته شد. دکتر یک تشدید می که فشارت پایین بار  . در هبود "خوشحال باش 

  واهیکنی اما در پیری بیماری فشار خون نخ جوانی احساس ضعف می
 و پیری!" اشت." در دل به او خندیده بودم "من  د

گر این   لحظه هر  م.توانستم قدم از قدم بردار افت نمیی  الم ادامه میحا
که مجبور به فرار شده یا با دشمن درگیر شویم. با این حال تنها  امکان داشت 

گاز بزنم. می  توانستم سیانورم را 
گ م.خود را میان چادر پیچید گر  . فکر میسردم بودرمی هوا به رغم  کردم ا

، چهره مهربان بهمن، جلوی پریکرده  شود اما صورت پف بخوابم حالم بهتر می
هایم سنگین شدند.  چشمم بود. پلک
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 بیماری
.. مامان بودم ... دست در دست مامان در خیابانی شلوغ و پر رفت و آمد

ک دستم را می کردهکشد، چیزی مرا ناراحت و مستاصل   نام، ماما رده. بغض 
 ست.... عصبانی

بینی." تب داره مگه نمی"
 "چته شیرین؟ سردته؟"

ام  دستش را بر پیشانی علیخیس عرق بودم.  زیر پتوبود.  علیصدای 
گذاشت:

"خونه همسایه چیزی خوردی؟"
رفتم: زد. بلند شدم. باید به دستشویی می دلم پیچ می

باشی؟"  همسموم شد "نکنه تو هم از سیانور
که به تازگی برای رفیقی رخ داده بود. سیانور از درز  علیاشاره  به اتفاقی بود 

کرده  شکپسول به دهان کرده بود.  نشت  که  اوو رفیق را مسموم  شانس آورده بود 
کمی سیانور کرده بود مقدار بسیار  کشید تا دوباره سر  ای یک هفته .نشت  طول 

 افتاد. دلم به شور  علی. از حرف شودپا 
کپسول سیانور را به من داد گذاشتم .اولین بار پوران  هر  اما آن را در دهان 
گفت "هر وقت راهی برای فرار  :ه بودلحظه نگران شکسته شدنش بودم. پوران 

 گاز بزن" انبود این ر
کیف داشته باشم و در موقع نیاز در  می که سیانور را در  کنم  توانستم تجسم 

را همیشه در دهان داشته باشم، برایم  "قرص مرگ"که آن دهان بگذارم اما این 
. شکندببرخورد با دندان هایم هر لحظه در  که ترسیدم قابل تصور نبود. می
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گفت: پوران همین را از چهره  ام خواند و 
که باهاش غذا هم  "نگران نباش، زود عادت می  کنی، دور نیست وقتی 

 بخوری."
گفتآن روز  که  ه بود. حاال حتی فراموش میباور نکردم اما درست   آن راکردم 

 زیر زبان دارم. 
که در دهان داشتم مطمئن بودم. آن راکپسولاز  تهران در  خودم ی 

، تکه بلند آن مخرید کرده بودم، مثل همیشه شیشه آمپول را از داروخانه  درست 
یختم. سرش ر آن  ی، محتویاتش را خالی و سیانور را تومبرید را با چاقو  ا با ر

کن" محکم  ک  ک  مبست "مداد پا یش را ال کپسول  و رو را مدتی توی  زدم. 
ن  که منفذی ندارد ومگذاشتم تا مطمئن ش آب  خواهد ندرز و محتویاتش به بیرو
  کرد.

کرده بود.  احساس ضعف درونی دل آشوبی ممتد حسی ام را دوچندان 
که ك قاشق ینه رفتم. به آشپزخا سالمتم را باز نخواهم یافت.وقت  هیچ داشتم 

کرد که  م ونمک را با آب قاطی  سرکشیدم. از بعد از ظهر هر جور دوا و درمانی را 
گرفته بودم. هنوز آب از حلقم پایین نرفته، دلم بهم  کار  به فکرم رسیده بود، به 

 :گفت می نیماکه به  را شنیدم علیپیچید. صدای 
به تیم ما دکتری را  وضع شیرین را بگو. شاید رفیق رفقا فردا سر قرار"

 بفرستند."
گلوله و یا انفجار نارنجک زخمی  که رفقا بر اثر شلیک اتفاقی  پیش آمده بود 

ها را  شدند زخمی در اغلب رخدادها دکترهای سازمان موفق می .شده باشند
گاهی هم مجبور می کنند اما  شدند به درمانگاه یا دکترهای دیگر  معالجه 

 ق "سعید پایان".متوسل شوند. مثل مورد رفی
که می رفیق سیمینیاد تعریف  سعید رفیق "ضامن نارنجک  گفت افتادم 
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گیر می کشیده و  هنگام در آوردن پیراهنش، به دگمه پیراهن  کند. ضامن 
شود. زخم  زخمی می رفیق سعیدشود. شکم و زیر شکم  نارنجک منفجر می

کاری بر  که از رفقای تیم  آمد. فرصتی  نمیعمیق و خونریزی چنان شدید بود 
کردن دکترهای سازمان نداشتند.... "  هم برای خبر 

ن آورد: نیماصدای   مرا از خاطره رفیق سیمین بیرو
پاش بند   بینی! رو ، مگه نمیدرمانگاهی و ببریمش بهتره تا فردا صبر نکنیم"

 نیست."
کردن در خیابان علیاما  ها  که مسئول تیم بود هنور تردید داشت. از حرکت 

آن وقت شب نگران بودم. هر حرکت اضافی یعنی خطری برای همه. نگران در 
گفت: علی .شوم با پایین افتادن فشارم بیهوشبودم   دوباره 
گشتی جلوتونو بگیره چی " گه توی راه  که .. االن ساعت یک و نیمه، ا خطرنا

 گین؟" می
که حرکت در آن وقت شب بی  هم می نیماحق داشت. حتی  خطر  دانست 

کنیم یا پاسبانی به ما مشکوک شود. حتی  نیست. گشتی برخورد  کافی بود به 
 نیما جواب داد: را بدهیم.   توانستیم آدرس خانه نمی

یم می "می یم مریض گم زنم مریضه، دار ها  همه آدم شب خونه. این ر
 رن." طرف می طرف و آن این

گفت گه بی  وگوی آن رمق شرکت در  گذشت "ا هوش دو را نداشتم. از ذهنم 
گانه بشم چطوری می  علی داشتم. خوان منو به جایی برسونند؟" احساسی دو 

که سرکشیده بودم  در فکر بود. دوباره به دستشویی رفتم تا آب نمکی را 
کنار دستشویی نشستمیچیام پ برگردانم، درد در دل و روده . د. مستأصل 

که می علیصدای   گفت: را شنیدم 
کن. فقط شیرین! "  سیانور با خودت بردار."کمرت را باز 
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کنم اما  کرده بود.  نیماخواستم مخالفت   موتور را برای رفتن آماده 
 "درمانگاهی هست. یه همین نزدیکی"
کمر ساعت ست و چهاریب . جزیی از من شده بود مشبانه روز اسلحه به 

ن  زش میها با بود. تنها وقت ورزش یا دیدار با همسایه کردم. از حرکت بدو
ن آن حس می دم.یرست یسالح م که لخت هستم.  بدو گر اتفاقی میکردم  افتاد  ا

 بیزار بودم. این نوع مرگ و  از تنها راه، مرگ با سیانور بود
که به نیما غرش موتور گرم بود اما باد شبانه  ، سکوت شب را شکست. هوا 

کرد تنم خورد، یدن  کردم پشت  ، سعی ه. خود را در چادر پیچیدمشروع به لرز
که ممکن  نیماای ه شانه  کوچک شوم.  استتا آن جا 
 ها!" افتی  شیرین منو بگیر، می"

که فکر می ، رفت می کردم خلوت نبود: مردی پیاده خیابان آن قدرها 
کسی پشت چراغ قرمزبود موتوری در حرکت در انتظار سبز شدن چراغ  ، تا

کردن بارایستاده بود کامیونی در حال خالی   .نیستیمکه تنها  دلگرم شدم. ، 
که درش از تو درمانگاه، ساختمان یک طبقه شد.  باز می یحیاط یای بود 

کسی پشت م موتور را جلوی در نگه نیما زد.  چرت می ییز اتاق جلویداشت. 
گذاشت نیما کمرم  گفت: دستش را پشت   و 
کجا ببرمش... دکتر هست...؟" "  های! عمو! حال زنم بده، 

یک با در شد. چراغ  دیوارهایی آبی رنگ باز می درمانگاه به راهرویی بار
کم سویی فضا را روشن می ی صندلی دراز  مهتابی  کرد. زنی بچه بغل، پاها را رو

کنار دیوار نشسته بود. با وارد  کرده بود، مردی هم سمت دیگر بر صندلی فلزی 
کردند. بر اولین صندلی نشستم.  شدن ما هر دو سر از دیوار برداشته نگاه مان 

که  نیمادلی به جانم افتاد. سرمای صن گذاشت و به سمت اتاقی رفت  مرا 
 کرد. پرسیدم: ای  زد و ناله یچراغش روشن بود. بچه در بغل زن غلت
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 خدا بد نده، چشه؟"  "
 اسهال داره.""

 هم زد. پرسیدم:   حالم را به پخش در فضا بوی الکل
کجاست؟""  ...  دستشویی 

که  داد  خبر می  ، التهاب معدهاست شدهکردم حالم بهتر  فکر میهر لحظه 
 که هنوز بیمارم.

ن آمدم  که از دستشویی  .یافتمدم دستشویی منتظر ایستاده را  نیمابیرو
 کجا رفتی؟ نگران شدم!""

که چراغشمرا به سمت اتاقو  که برد. بود روشن ی  ن اتاق بود   دو تخت درو
یده بود. پرستار اشاره کرد. زنی حامله بر یکی خواب هم جدا میآن را از  ای پرده

 کرد تا بر تخت دیگر دراز بکشم.
کرد، حتی بهتر از خودم. پرستار گوشی   نیما مهلت نداد و وضع مرا تشریح 

گرفت.  گذاشت و نبضم را 
که خیلی ضعیفه کجات درد می"  که نیستی؟ نبضت  ...  کنه؟...حامله 

کنیم."  باید سرم وصل 
کرد. پای یم فرو  کردن رگ دستم را سوزنی آورد و در بازو ین افتادن فشار، پیدا 

ای نداشت.  چرخاند. فایده زیر پوست برای یافتن رگ کرده بود. سوزن را    مشکل
داغ شدم و قلبم به  .ام نشست سرد بر پیشانی یرفت. عرق یچشمانم سیاه

گرفت اما رگی پیدا  کرد و دست راست را  تپش افتاد. پرستار دست چپ را رها 
 خفگی داشتم. آمدم بگویم حالم بد است، از حال رفتم. کرد. احساس نمی

روم، مامان مرا بر  کنند. جلو می بازی می مادر و برادرم در راهرو خانه..... 
 ....کند نشاند و با دست موهایم را نوازش می زانویش می

کسی به صورتم  زد. می با بوی بدی به خود آمدم. 
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ی شدی دختر جان....؟" این "چرا  طور
زد، بلند شدم و نشستم. پرستار لگنی دستم داد و  دلم دوباره پیچ وی بد از ب

گفت: نزدیک نیماسرعت از اتاق خارج شد. دهانم بد مزه بود.   به  تر آمد 
کنه."  "... رفت دکتر را صدا 

گفتم: یباز چشمم سیاه  رفت. آرام 
 !"نیما"

گفتم:  سرش را جلو آورد. بریده و با بغض 
گر اتفاقی افتاد." گه بیهوش ا  "طوری ول نکن ... منو همین شدم.، ا

کردم. یم حس  ی بازو  چیری نگفت. فشار انگشتانش را رو
 

 :ادامه داده بودطور  را اینمرگ سعید پایان  هصحنرفیق سیمین 
وقتی پزشک شکم شوند سعید را به مطب دکتری برسانند  مجبور می رفقا"

 رفیق دن اوضاع شد و از درمانمتوجه غیرعادی بوفوری پاره شده سعید را دید، 
که این مریض تیر خورده..   رفقا"سر باز زد. بعد هم داد و فریاد راه انداخته بود 

کرد که چریک او میای نداشت. اما فایدهند تهدیدش  ها در هیچ  دانست 
سعید بیهوش بر تخت افتاده بود، دکتر مطب  زنند نمی اوای به  شرایطی صدمه

ی سرش گذاشته بود رو گرفتند. سعید را به مطب  . رفقا باید تصمیم میرا 
که داشت کنند.  دیگری ببرند یا هم آن جا او را با آن وضعی  کجا رها 

کرد تا زنده به دست  دفاع هم نمی توانستند او را ببرند؟ بی می پلیس شد رهایش 
مانع  با شلیک تیری به سعیدمجبور شدند  رفقا.. برود.شکنجه  و زیر بیافتد

که  ..."او زنده به دست پلیس بیافتد شوند 
کرده بودم گر جای  که بارها فکر  ای جز  کردم، آیا چاره بودم چه میرفقا ا
گر می ک و  شلیک داشتم؟ ا کردن او یعنی افتادنش به چنگال ساوا دانستم رها 
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ک و بعد هم اعدام  شکنجه ای شک  آیا در شلیک لحظه ،های وحشتنا
. بودندتا مدتی دچار افسردگی شده رفقا کردم؟ شنیدم پس از آن واقعه  می
گزیر تا چه حد دشوار بوده است.   می که این تصمیم نا کنم  از توانستم تصور 

که  نقل میحمید اشرف  که  این مشکل استگفته شد  ترین تصمیمی است 
  .اش بگیرد تواند در باره رفیق زخمی رفیقی می

کردم  گر حالم بدتر ،نیماکرد  "چه میبا خود فکر  تصمیمی چنین شد؟"  می ا
دلم به حال کردم.  کرد. چنین مرگی را هرگز تصور نمی را خرد و نابود می نیما

گوشه چشمم سرازیر شد .خودم سوخت  گفت: نیما. اشک از 
کنه."  "نگفتم رفت دکتر را صدا 

که نزدیک می صدای مردانه کرد. ای  گرم   شد. دلم را 
کردی؟"  "هر دو دستش را امتحان 

گرفت و آن را عمیق. دکتر دست مرا به دکتر نشان داد پرستار دو تر زیر  سوزنی 
کشید.  کرد. درد در عمق وجودم نعره می پوستم چرخاند. دیگر دستم نبود که درد می

کرده بودم که ناخن دندان در لب فرو برده و دست را  گوشتم   چنان محکم مشت  در 
رگ پشت دستم فرو  در یک حرکت سریع رفت. دکتر سوزن را از بازو در آورد و با میفرو 
گرمی زیر پوستم لغزید. رفتن . با فرو برد  با هیجان گفت: نیماسوزن مایع 

 ".. سرم وصل شد."
کردمدر وجودم  رخوتهمراه با آرامشی  باره از  . انگار همه به یکاحساس 

کشید: دستش را بر پیشانی نیماند. ا اتاق خارج شده  ام 
 "... من.."

ک گفت   ه نشنیدم.  چیزی 
داد. جلو تخت  دقیقه به شش را نشان می رو ده هبوقتی بیدار شدم ساعت رو

کشیده پرده ن را نمی ای  کردم اما از  دیدم. هنوز احساس ضعف می بودند. بیرو
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که به آخر رسیده است. آشوبی و درد معده خبری نبود. شیشه سرم را  دل  دیدم 
ی صندلی نشست نیما داده و  ش را به دیوار تکیه، سره بودکنار تخت رو

کردم تا خوب به چهره چشمانش را بسته کنم. صورتش  بود، فرصت  اش نگاه 
که هر  بودم. مطمئن  دادهش آرام بود. دیشب خود را با خیال راحت به دست بودم 

 "این پسر! چه جایی در وجودم دارد؟" انجام خواهد داد کاری از دستش برآید
کشف تازه  که ای رسی انگار به  ده باشم، تنم داغ و قلبم چنان به تپش افتاد 

که فکر می شنیدم." صدایش را می کرده  بیش از آن  . استکردم، به درونم نفوذ 
گفت "من با تو  ام می بر پیشانی نیما؟" ساعتی پیش دست استاین چه حسی 

که نتوانستم بیتاب  بیچنان  هستم نگران نباش" از این فکر  حرکت بر  شدم 
که خوردم تخت بما  چشمانش باز شد. نیمانم. با اولین تکانی 

 "چی شده؟"
کردم به او نگاه نکنم. می  ببرد. ترسیدم از نگاهم به فکرهایم پی سعی 

کن اینو از دستم دربیا"  ."دروسرم تمام شده. پرستار را صدا 
 چیه؟ حالت خوش نیست؟""

 کردم:  یکنم. باید حرف را عوض م توانستم چیزی را از او پنهان  نمی
گفت؟ ازت این"  جا چی خواستند..." نه، خوبم. دیشب پرستار چی 

 
کیسه که با  کامال روشن شده بود  خانم تا  منیرای دارو راهی خانه شدیم.  هوا 

گفت: ما را دید جلو آمد و حالم را پرسید. قبل از این  که جوابی بدهم 
کوتا نشی اس، دیگه وقتش بود ا، مواظب خودت باش. ز انشاهلل مبارک" یاد بلند و 

 ها"
ی  نیما گوشم، طور گرفت. همسایه سرش را جلوتر آورد، نزدیک  از ما فاصله 

گفت: نیماکه   نشنود 
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کونی.""  حاال وقتش اس خودتو برا شوورت لوس 
 

بود. حاال باید یکی از آن دو نگهبانی  تمام شب را بیدار مانده  علی
کردند. بدن ناتوانم را به  وض میخوابید و بعد دوباره ع دادند و دیگری می می

که بیدار شدم، هنوز هوا روشن بود.   خواب سپردم. یک بود و   خواب علیبار 
گرسنگی داشتم اما در  ام مالش می داد. معده نگهبانی می نیما رفت. احساس 

کسی لیوانی چای یا بشقابی غذا می  آورد."  من توان بلند شدن نبود. "کاش 
کنم که رفیق بهمن را  توانستم قبول  زد. نمی هنم دور میهای روز پیش در ذ حرف

با هیچ یا هر دلیل دیگری باشند. کشتن یک رفیق به جرم روابط عاشقانه  کشته 
به هنگام یا در دفاع از خود  در درگیری یا پلیس کشتن یکنبود.  قابل قبولمنطقی 

نستم توجیه کنم، توا کشتن رفقای زخمی را هم می توانستم تجسم کنم. را می فرار
 اما ؟دادم ان میشکردم چه واکنشی ن دانم اگر در چنین موقعیتی گیر می گرچه نمی

  برایم غیر قابل تصور بود. با قصد و طرح قبلیرفیقی کشتن 
کرد." می نیما کسی حتی دشمن عادت  کشتن   گفت "چرا باید به 

ی نام  زمان آمدم، دیوار قلبم دوباره به تپش افتاد. وقتی به سا نیمابا یاد آور
که نه  کشیدم. دیواری  و نه  داز آن خارج شو دبتوانقلب من آهنینی به دور خود 

کنددیگری بتواند از آن دل  کنون نمیعبور  دانم چه بالیی سر این دیوار آمده  . ا
که به  بود! کرده بودم می نیماحسی  گر  پیروز شود. ما توانست بر اراده پیدا  "ا

گرفت.؟" به آن پی ببردکسی   ترس وجودم را فرا 
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 رهبریتقابل با 

یک شده بود. آیا "همه این کامال تار که چشم بازکردم، هوا  ها را در  دوباره 
 آن جاآمد. بلند شدم و به  از اتاق دیگر میای  غریبهخواب دیده بودم؟" صدای 

م بود. از خود پرسید صحبتمشغول  علیو  نیماآمده بود و با  رفتم. رفیق نقی 
چرا مرا بیدار نکردند!؟""

کی آمدید؟"" رفیق نقی شما 
گفتند ناخوشی صدات نکردند."  "دو ساعتی می  شه. 

که غذا  نشسته بودند، انگار دور آن سفره هنوز پهن بود اما هر سه نفر از 
کتاباشندب  خورده ها " نبرد با  هایی آورده بود. از میان آن . نقی با خودش 

ی شاه" نوشت شناختم.  ه بیژن جزنی را دیکتاتور
کشید: نیما سفره را به سوی من 

خوری؟" "چیزی می
کرد: نقی اشاره  رفت. دلم مالش می

کتاب "این  آورم." های دیگه براتون می هایی از تیم ها را بخوانید، باز هم 
که تا نیمه  نیما زد. کتابی را ورق می علی گذاشت  لیوان چای بزرگی جلویم 

کشیدم. چای شیرین و داغ آن را از شکر پر بود.  وارد معده و سریع وارد سر 
یخت. نیماحالم را جا آورد. هایم و شد و  رگ گفت: چای دوم را ر   رفیق نقی 

کتاب می "... تیم شما با طرح سوال  این خیلی خوب ،اندخو های مشخص 
کم و بیش بحث رهای دیگ . در تیماست . است های خوبی شروع شده هم 

یک تسلط یک در هر تیم،  دم دارسازمان تصمی که بر مسائل تئور رفیق را 
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کندتری دار بیش . تعداد تری دهد تا به بحث های رفقا بار بیش د سازماندهی 
که آن یاد نیست. شاید مجبور باشیم  ها بچرخانیم....  ها را میان تیم این رفقا ز

یمسرپا بیادوباره باید سازمان را   ..."ور
کردهرفیق زبان  آب در آمده بود.درست از  علیپیش بینی   بود. نقی تغییر 

که این همان  باور نمی کرده رفیقکردم  که بار پیش با ما دعوا  و ما را از   است 
که پیش  اخراج ترسانده بود   آمده  درست از آب در علیگویی   بود. از این 

 به معنای ضعف رهبری علیهای  خوشحال نبودم. درست بودن حرف
 بود.  سازمان

که نیاز داشتم به من نمی داد. دوست  رهبری ضعیف آن اعتماد و امنیتی را 
که بتوانم به آن کسانی در رهبری باشند  که  داشتم  کنم  کنم، باور  راه ها اتکا 

که رهبردهند صحیح را تشخیص می د ناندیش بهتر میان . همیشه باور داشتم 
 بود. افتاده ی عمیقدر این حس شکاف .دنگیر تری می های درست و تصمیم
کتابی صحبت می علینقی با رفیق  توانستم حواسم را  . نمیکرد در باره 

ی یک موضوع کنم رو که میجمع  خواستم بر بحثی متمرکز شوم، چهره  . هر بار 
کنم و حرف خود دلم می شد. بهمن در نظرم ظاهر می نقی  رفیق خواست تالفی 

که نظ کردی!! همین را به خودش برگردانم و بگویم "رفیق چی شد  رت را عوض 
اش  فتار دوگانهبخاطر رهای جدید رسیدی؟" از او  چند روزه به این ایده

 عصبانی بودم. نقی پرسید:
 رفیق شیرین حالت بهتره؟""
 چیزی نیست""
کتاب" کم  هایی خوندی، چه بحث این چند وقته چه  هایی داشتید. یه 

کن؟"  تعریف 
کردم نتوانستم موضوعی را به  کرد.  یاد بیاورم. ذهنم یاری نمیهرچه فکر 
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که می ی فکریم دور چهره بهمن تمرکز یافته بود و از هر دری  رفتم به  همه نیرو
مطالعات تیم ما تعطیل  گفتم. چه باید در جواب می خوردم. تصویر او بر می

خالی از هر بحثی  م. ذهنها بود بحثی میانمان درنگرفته بود و مدت شده بود
ن معده. انگار افکاربود یخته  م را به همراه مواد درو ن ر حوصله  بی اشم.ب ام بیرو

 جواب دادم:
 مریض بودم. در بحثی شرکت نداشتم.""

 ؟"چی خوندی یاز مریض "قبل
کرده او چرا  ، است. نکند از صراحت و زبان دراز من باخبر استبه من بند 

 به دادم رسید. علی؟ ردانگا تر می یا مرا از همه ساده
کودتای  ی"کتاب رژ مرداد و شرایط عینی  71دبره را خواندیم، در باره 

 انقالب حرف زدیم..."
کرده و با  که با شوق مطالعه  این بار رفیق نقی برعکس دفعه قبل با تیمی 

گوشه سبیلش بازی  نقید، مواجه نبود. رک های جدی طرح می شور پرسش با 
های قبلی را تکرار  تر بود اما علی جمله در انتظار توضیحات بیش کرد. می
 کرد: می

کودتا و شرایط عینی و بح" که آن زمان بود.. نگاه رژدر باره  دبره  یث هایی 
 در باره شرایط عینی .."

کردن تنها جواب سوال نیما نقی  های هم بر عکس دفعه قبل به جای سوال 
 داد: را می

ب های قبلی را ادامه دادیم و به شرایط عینی انقال "رفیق! همان بحث 
کتاب بی که آوردی میرسیدیم. حاال  تر  نیم بیشاتو می خوانیم و ژن جزنی را 

کنیم..."  بحث 
کنیم؟ در باره چی؟ آیا  ذهنم از به چهره نقی خیره شدم.  گذشت "بحث 
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کتاب بیژن می گو در باره  بگیریمرا دست  جزنی توانستیم  گفت و  به بحث و 
که چ ویممسائل سیاسی مشغول ش کنیم   ه بالیی سر رفیق بهمن آمدهو فراموش 

؟ یا پاشید رنگ فراموشی می این اتفاق؟ آیا مرور زمان به همین سادگی بر است
کسی جرات می زهر این اتفاق تا آخر عمر با ما می که در  ردک ماند؟ آیا بعد از این 

 سازمان  عاشق شود...؟
کتاب شیرین! می" کجاست؟" دونی لیست   ها 

های  ای بودند که فاصله های گسسته . افکارم رشتهآوردخود مرا به نیماسوال 
ای به  دادم، لحظه را که به دستش می های تیم کتاب شان خالی بود. لیست میان

 شا ینداشت است. نگاه دوست مچشمانم خیره شد. با نگاهش فهماند که نگران
گرفتم. کرد و ترس فاش شدن رازم مرا لرزاند. به سرعت چشم از او   منقلبم 

کتاب نیما پرسید. از  و چیزهایی از او  گذاشتنقی  جلوها را  لیست 
گفتگو می کردن فضای  که برای پر  سر را پایین  علیکرد، ممنون بودم.  کوششی 

کتاب زد و نه به حرفی  زد. نه حرفی می را ورق می بیژن جزنی انداخته بود و 
که نقی آن را  گوش می حرفی  :بودگرفته داد. در لحن صدای ما چیزی بود 

 .زدیم نمی اماداشتیم 
کرد:رفیق نقی دوباره   خودش شروع 

کنیم تا وقتی ان را . حاال باید خودمدگذر سال از ضربات می "یک آماده 
که فدای ودش میه بازدانشگا  ..."دننک و فعالیت می ندهنوز هستیان نشان دهیم 

گر یک ماه پیش با همین شیوه د ر آهنگ صدایش مهربان و مسئوالنه بود. ا
اما حاال همه چیز به  هم صدا شومتوانستم با او  کرد، می بحث شرکت می

که چرا نباید صریح و روشن از  کابوس شباهت داشت. هنوز از خود می پرسیدم 
یم. همیشه فکر می کردم سازمان تنها  رفیق مسئول بپرسیم و او را به جواب وادار

که می که در دل دارم با خی جایی است   ال راحت بر زبان آورم.توانم هرچه را 
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کردم تا بگویم پس چرا شما مرتبه  ام چیزی می در معده جوشید. دهان باز 
کردید اما با صدای لرزانی،  آمد   که انگار از ته چاه در می قبل با ما تند برخورد 

 گفتم:
که رفیق بهمن کشته شده "رفیق نقی! درسته   ؟"توی سازمان 

ن آمد طورچ گفتنش را نداشتم، زبانم این جمله از دهانم بیرو !؟ قصد 
گفتن این جمله  اطاعت نمی که مرا به  کرد. شاید هم لحن مهربان نقی بود 

 واداشت!
نیم خیز شدند، نقی تکان مختصری خورد، انتظار این پرسش را  علیو  نیما

از ذهنم  های سیاسی و در آن فضای دوستانه نداشت. آن هم در میان بحث
 "؟پرسمب"چرا نباید گذشت 
امد. راه یها در ن ی از آنیناباورانه به من چشم دوخت اما صدا و حیران علی

ش را باال برد و با یهای دماغ نقی باز و بسته شدند. صدا بازگشتی نبود. پره
 د:یتحکم پرس

گفته، ن یکی به تو ا"  ق!؟"یرف را 
کرده کوبنده بر سرم آوار شد و تکانم  پتکیبودم. پرسش نقی چون   خراب 

کردم "باز هم این زبان لعنتی"  داد. با نگرانی نگاه از من  نیماخود را سرزنش 
که با شزمین دوختگرفت و به  که نام او برده شود. اما من  وه بحث ی. االن بود 

که او به جای پاسخ بودم، می نقی آشنا شده ، پرسش را با پرسش گفتن دانستم 
که این یکغب ،. خشمگرداند بر میدیگری  ی دو روز در من انباشته ض و نفرتی 

کنم. درد  تری داد  شیشده بود به من انرژی ب تا به شیوه خودش به او حمله 
کمک خشم آمد معده و دل آشوبی کم مانده بود تا وسط اتاق استفراغ  .ام هم به 

 گفتم: و لرزان ی بغض آلودیکنم. با صدا
 ؟!!" زدهسازمان  را پس خبر درسته. رفیق بهمن"
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که نقی م که میانگاشت را آدمی ساده میاین  خواست از آن چه  ، این 
کرد سادگی من می گیرد، مرا عصبانی  ش یو ب . سرم داغ شده ه بودپنداشت بهره 

کلهیاز ظرف که چ ت خون به  گونه حمله ه ام هجوم آورده بود. در فکر آن بودم 
کنم بعدی گفییش را پایبرخالف انتظارم صدا که اش را خنثی   ت:ن آورد و آرام 

کدومه؟ ن حرفیرفیق!... ا"  ها 
ی آن کرد، رو کت یها نشست و به د پاهایش را جمع  وار تکیه داد. ته پا

ن بیاید سیگار را چند بار بر ی بیرو کوبید تا سر سیگار ، آن را با انگشت رانش 
کرد. پکی عمیق زد و دود آن را مانند آهی بلند  گرفت، به دهان برد و روشن 

ن داد. خیلی شمرده  گفت:  بیرو
که می  ه قدم تا نابودی یه، فقط ید سازمان در چه وضعیناد "رفقا!.... شما 

کوشش ما با کاری یفاصله داشتیم...تمام  ... بار دباش سازماند بر حفظ و ادامه 
کامل ینی بر دوش همه ماست... باید با احساس مسئولیسنگ ت و همدلی 

کمک تک تک مدهیمرا انجام ایفمان وظ .. هنوز خیلی داز داریا ن... سازمان به 
یم..." رو مشکالت در پیش  دار

گفته گفت و می رفیق نقی از مشکالت سازمان می چ یه شیها گفت. در 
که متوجه خاموش شدن سیگار و  نکته تازه ای نبود. چنان در خود غرق بود 

یلو نشد.  کسترش بر ز یختن خا ی بر یها    ن انداخته بود و خطییسرش را پا علیر
د هم باز شعری را در وصف یوار زل زده بود. شاید به  نیماد. یکش کاغذ می

که با دقت به چهره و چشمیموقعیت به  کسی بودم  رفیق های  اد آورده بود.  تنها 
ا همه ید باور دارد، یگو چه می ا خودش به آنینم آیخواستم بب کردم. می نگاه می

کردن ما می تنها را کت  نم آیا برایش پیش نیامده خواستم بدا گوید. می برای سا
 که دختری را در خانه تیمی دوست بدارد یا حتی ببوسد؟ 

کند کرد، یا می نقی انگار با خودش درددل میرفیق  از  .کوشید خود را قانع 
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کلنجار  ها با آن که مدت انگار .زد ته دل حرف می اما پاسخ رفته است. ها 
 نبود. شهای گفتهسوال من در میان 

ده به آن در راهرو یدم اما نرسیدو توالتانم نداد. به سمت دل آشوبی ام 
کنون طعم تلخی یریام نبود جز چای ش برگرداندم. چیزی در معده که ا نی 

اط رفتم تا آبی به صورت بزنم. خنکی مطبوع آب بر پوستم یداشت. به ح
گپ و  نهینشست. س کناری صدای  کردم. از حیاط  ام را از هوای خنک شب پر 

گفتآمد. وقتی برگشتم، نقی آماده رفتن بود ی مطبوع غذا میخنده و بو  .: 
 رف بزنیم."حتر  شیآم با هم ب ق! به زودی میی"رف

 نقی را برد.رفیق  نیما
کنم. دستم مییدستمالی آوردم تا راهرو را تم م ید. نیرویی در پاهایلرز ز 

گوشه راهرو بر زم را ر شدند. "چیم سرازیها ن نشستم. اشکینمانده بود. 
کتاب حرف بزنم." پیتوانستم مانند د نمی خجالت  نیماش یگران با حساب و 

که با  می علیدم. حاال یکش می گر به من یهم د نیماام.  حرف زده نیمادانست 
کرده بودم سخت پش اعتماد نمی که  کاری  آمد و  علی مان بودم.یکرد. از 

گرفت و راهرو را تم کریدستمال را از دستم  گفتد. نگاهی به ز   :من انداخت و 
که به تو حرفی نزن  گفته نیما"به   ."دبودم 

کوزه کشیده شودبه میان  نیماخواستم پای  نمی کاسه  ها سر او  و همه 
گفتم:شکسته شود  . با غیض 

کت بمونی. باباجان فهمم! تو چطور می "نمی مون را توی  قیرف !تونی سا
کشتن، تو ا که  چرا سوالیگ راد مییسازمان   م!؟کرد  ری 
گفت:  خونسرد 

گرفتی؟"  "خب حاال جوابت را 
 عصبانی جواب دادم:
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ی خود ن چی نگفتن و بهینه... اما ه" کار من هم بدتره..."یرو  اوردن از 
کشینفس عم گوشهیقی  ای انداخت و به داخل اتاق رفت.  د، دستمال را 

 کرد. دنبالش به اتاق رفتم: ام  عصبانیتر  بیشاش  تفاوتی بی
کشته باشن!!"نم فاتو "نمی که رفیق بهمن را  کنم   کر 
کتاب علی که نقی آورده بود جمع یها نشست و   کرد: ی را 

 اش؟"  شناختی مگه تو می"
یش نشستم. پشت به د رو به گرفتیرو گفتوار، پاها را در بغل   م:ه 

 "ده بودمش...ی"د
 چه جور آدمی بود؟""

 ها را باال انداختم: شانه
کرده، نبایق بودیک رفدونم. مگه مهمه؟  نمی" کاری   زدنش" د میی، هر 

گفت: علی کرد و   سرش را بلند 
که من هم قبول دارم اما می خوب این " گر  را  گم هرچی سر وقتش. حرف را ا

کار تیده. هم به وقتش نزنی، نتیجه عکس می م را بدتر ین حرف امشب تو 
کرد و به نقطه کرد...)کتاب از هم جدامون ره ماند( اصال ممکنه یای خ ها را رها 

 ."کنند
 با نگرانی پرسیدم:

 جدی..؟""
کرد: نم چشم در چشم من دوخت و با حرص دستش را به سمت  دراز 

کمی صبر داشته و تو می نیماش به ی"..از دو ماه پ هاتون را  د، حرفیباش  گم 
م اما تو از او بدتر، او از تو یداشته باشتری  بیشن، تا فرصت یبلند بلند نگ

 بدتر..."
گناه درونی علیهای  رزنشس دانستم  کرد. دیگر نمی ام را چند برابر  احساس 
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 چی درست و چی غلط است.
گذاشته بودمی، من در بازگشتکه  نیما  نیما .ک طرف اتاق، سر را بر زانو 
 پرسید:

 "حالت باز هم بد شد؟.."
خوام" اما زبانم  ! معذرت مینیما"م یخواست بگو گفتم. دلم می د مییچه با

کلمات در درونم با هم درگق انگار فکرم را خوانده  نیما .ر بودندیفل شده بود و 
گفت:  باشد 

گفتی. هرچی خواستم بگم، د... " کردی   دم شجاعتش را ندارم."یخوب 
گفت: علی کرد و با تمسخر   سر بلند 

 ی؟"ردک رش یخواست؟ بگو پس تو ش ن حرف چه شجاعتی میی"گفتن ا
 نشست: علیک ینزد نیما

که بابه" گفته بودم  کرد. هرچه زودتر بهتریت قبال هم   .د این مساله را طرح 
گفت. رفقا باالخره بایریاما تو مخالف بودی. حاال ش جوابی به ما  کید ین 

 بدن"
که شنیدی؟ ب یکی یک ، جواب بدم ار بهتذ"جواب!!؟ جوابش همین بود 

کرده کنند.  تا این خرابکاری را درستهمه بدوند د ی، حاال باحماقتی 
 دی!؟" یفهم

 ش را باال برد:یهم صدا نیما
کیر سبیز راز یشه همه چ دی! نمیید بگن. فهمین را بای"هم  !"ردلی رد 

که از آن بی ی مییزهایکردم چ حس می  خبرم: دانند 
کرده؟ واقعا زدن بهمن به خاطر یبگ من ه، بهیان چی"جر کی حماقت  چی د. 

 ؟" دختررفیق بوده؟ فقط عالقه به یک 
کرد. شا نیمابه من و بعد به  لیع تر از آن به من  شیب نیماکرد  د فکر میینگاه 
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گفت:  گفته باشد. آرام و با لحنی دو پهلو 
 ش رفته بوده!"یها پ نیتر از ا شیشون ب "تنها عالقه نبوده، رابطه

کند.   که نگاه  ن آن  ای در آهنگ  هیکناگفت. ن جمله را یبه آرامی ابدو
کردمکه آن ر ش بودیصدا کنترلش داشتم، ی. با صداا حس  که سعی در  ی 

 :پرسیدم
 "یعنی چی بیش تر بوده؟"

گوشه لبش به لبخندی باز شد اما لبخندی  . نزدعلی سر پایین انداخت و 
ن لبخند به من یخواست با ا د علی مییام. شا   دم چرا عصبانییفهم نمی

که موضوع از چه قرار است و مرا از م ام با  قهیکند؟ شق دان به دریبفهماند 
گفتم: کرد.   شدت شروع به زدن 

 خواهی بگی رابطه جنسی داشتند؟" "می
گرد شد. انتظار نداشت  علیابروهای  این قدر صریح باال رفت و چشمانش 

کردم. از یدن صدایخارج شود. خودم هم بعد از شن ماز دهان واژه نای م تعجب 
گذشت "دختر! دوباره زبونت  که ی؟" را نگه نداشتی ذهنم  اد دوستم آذر افتادم 

کار رابطه "اصطالح د یکش گفت چرا خجالت می به اعتراض می جنسی" را به 
ی! خجالت مییببر گفته بودم "آذر جان  نمی ؟دم. چرایکش د. آر دانستم. به آذر 

کرده کلمات را  تو چند سال در خارج زندگی  که نتوانیم برخی  ای. حق بده به ما 
یم. گه قبول داری، خوب ی" او هم صرراحت بر زبان بیاور ح جواب داده بود "ا

گر هم نداری،  اسم درستش  کار ببر. ا و  حاال  حرفش را نزن"هیچی نگو و را به 
کار برده بودم.  عبارتاین  سی مرا ح. علیدان به در بردن یبرای از مشاید را به 

 نیمان و تر از م که خودش را باالتر و محق نیاز اداد.  قرار می اودر مقابل 
که به ما مثل  نیها جوابی داشت و از ا که برای همه سوال نیدانست، از ا می
کم آدم گفتمکرد، عصبانی بودم. به خود جرات  فهم نگاه می های   :داده 
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گه فقط عالقه بود، اشکالی دکن برای تو فرقی هم می ر".... مگ ؟ مثال ا
 کی مرگه؟"ین ینداشت اما مجازات ا

گلویکرد. س نگاهم  با دهانی باز علی ش از قورت دادن آب دهان باال و یبک 
گفت ن رفتییپا  :و 

کشتن را قبول ندارم.... "ی"نه! ا که نگفتم. من هم   ن را 
کرد. بحث به بد جا کشیمکث  کش نیماده شده بود. یی  د. یابروها را درهم 

کردم ا گفت "حاال چه وقت  ش مییها ست. با چشمیگر پشتم نیجا د نیحس 
کرده بودم تا لرزش آن د فن حریا لی به یده نشود. تمایهاست." دستم را مشت 

که چطور و چرا وارد این مقوالت شده  ادامه بحث نداشتم. اصال نمی دانستم 
گاهی بحث خودش راه می کشاند. دلم  رود و آدم را به دنبال خود می بودم. 

 .شد میافتاد و بحث و مجادله ما خود به خود قطع  خواست اتفاقی می می
کالس درس  مثل معلم علی  :گفتآرام و شمرده های سر 

باید باشد.  . اصال شاید موضوعات دیگری مطرحد چی شدهید فهمی"اول با
که ا آن دید کرد( ن رابطهیها  کنند، چه منطقی  جنسی را محکوم می )مکثی 

کسی را دوست داشته باشی تا ا نین! در جامعه، ایدارند...بب که با او  نیکه 
کوچه ببدن تا آسمون فرق داریداشته باشی، زم… بطه را تونی به  ن، میی. برو توی 

ن ا که دو نفر بدو کرده باشند، رابطه... دارند، بب نیمردم بگی  ن یکه ازدواج 
که معلوم شود هم کسی قبول می کن  ه یه با ین دختر همسایکنه؟ مثال تصور 

 شه..." ن چه جنجالی به پا مییپسری بوده، بب
 دم:یحرفش دوان یم

جور  نیها پره از ا ی! صفحه حوادث روزنامههها را درس بد نیخواد ا "نمی
ی خواهرش را سر بر خبر کشت، برادر د،... ما در باره یها: پدری دخترش را 

 ن محله..."یم، نه مردم ایزن سازمان حرف می
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 عصبانی دستش را باال برد: علی
ن یهای هم ای ما هم بچههاش از آسمون افتادن؟ رفق "مگه سازمان آدم

کنار مسئله می کییاند.  مردم اندازه و  کی هم جنجال راه مییگذره  شون از 
 شه..." رتی مییغ

 اند." ن جامعهیروشنفکرای ا گی...اعضای سازمان جزو را می نیا "تو چطور
 پوزخندی زد: علی

ا ه ن محلهیای ما توی همهس اومده باشی اما روشنفکریتونی از پار تو! می"
گیاند.  بزرگ شده با دختری دو دفعه ر پسری ادت رفته! حتی توی دانشگاه ا

گه دختری دوبار بلند مییگفتند  شد می ده میید خندید، بهش  ارو دختربازه، ا
ی تو !!!" می کار کجای   گفتند جلف. 

کنم. نگاهم را به زمیها خواستم حرف نمی گوش  ن دوختم و سر را یش را 
گرفتم. یم ادامه  و به سمت من خم شدجوابی ندارم  که دید علیان دو دست 

 داد:
که چطور مادربزرگت دختری ی"... مگه خودت تعر که توی  ف نکردی  را 

کرده بود با جارو از خونه ب گفته بود یحوزه حزبی پدرت شرکت  کرد و بهش  ن  رو
 فاسد."

کردم:  با تعجب نگاهش 
گی از  عنی میی.. شه، نه امروزیست سال پین داستان مربوط به بی! اعلی"

 چی فرق نکرده..؟"یآن موقع تا حاال ه
کرده. امروز ما چر که فرق  م. یکن ه خونه با هم زندگی مییم و توی یکی"البته 

هم به ای  ك عدهیگه یست سال دید بیم. شایخند به مادر بزرگت هم می
 م...یکن ن جامعه زندگی مییبخندند اما فعال ما توی او تو های امروز من  حرف

که رژ کلوپ جوانان درست  راز راه مییم، جشن هنر شینگاه نکن  اندازه، 
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که دو تا چریک توی خونه تاما ، دادعای تجدد دار ،کنه می گر رو بشه  می با یا
که چه جنجالی علیهم بودن بب رزنی یو چطور از هر خاله پ دانداز ه ما راه میین 

 ..."هش تر می سنتی
گرفتم تا  میغی در تنم فرو یهایش چون ت حرف گاز  رفت. از حرص لبم را 

عادت داشت دیواری از منطق بسازد و  علیجلو زبانم را بگیرم و چیزی نگویم. 
که  زی در درونم مییپشتش سنگر بگیرد. پاسخی نداشتم اما چ ک یاو گفت 

افکار عقب مانده را  ن یم همیخواست کند. آخر مگر ما نمی ی را اشتباه مییجا
که دختر و پسر در آن آزادانه، یای بساز م جامعهیخواست نمیتغییر دهیم؟ مگر  م 

ن آقاباالسر برای زندگی گر ایم بگیشان تصم بدو ف ما نبود، یکی از وظاین یرند. ا
کی بود؟  کار   پس 

گذاشتم. به مرز ممنوعه ای وارد شده بودم.  ناتوان از پاسخ سر را بر زانو 
کسی در باره رواینشن که در سازمان  کند اما مطمئن ده بودم  بط جنسی بحث 

گر پوران و سیمین ا دادند.  می علیجا بودند، حتما جواب مناسبی به  نیبودم ا
گر  دلم می طور  شد، باز هم این جای بهمن بود و عاشق می علیخواست بدانم ا

 کرد؟ سخنرانی می
 زند: حرف میبلند بلند با خودش  علی
داد، از  اخطار می ها نبه آ ،کرد صحبت میرفیق بهمن با  باید سازمان"...

کشیکرد. )نفس عم هم جداشون می د و سرش را با تاسف تکان داد( اما یقی 
 ، حماقتی محض..."فقط یک حماقت بودبهمن، رفیق زدن 

 با اخم نگاهی به او انداخت: نیما
کنی میتو حاال " کار   "؟سکوت م...گی چه 

 گفت: نیماعاجزانه به دنبال جلب توافق  علی
کن"نگفت کنی .میم سکوت  کمی صبر  بینیم شاید خود رفقا طرحش م، بیك 
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 ."کردند
گفتم: علیتوی حرف  یده   دو

کنیم" و ما هم  ز را تحت الشعاع قرار بدهیای بیاد و همه چ ضربه کتا ی صبر 
 "؟از یادمان برود

کردند. می هر دو لحظه که حرفم غلط  ای در سکوت نگاهم  دانستند 
م خارج یر یک تصمیای سازمان را از مس که ضربه ش آمده بودیست. چقدر پین

که سازمان شاخه س کند و حرکات نظامی یکرده بود، مگر قرار نبود  اسی درست 
د اشرف را به خارج از یاسی انجام شود، مگر قرار نبود حمیر نظر شاخه سیز

شان را برای دیگران و آیندگان بنویسند.  اتیکه رفقا تجرب نیا ایکشور بفرستند، 
کارنامه چند ساله خود را بررسی و ارزحتی ازمان س ابی یفرصت نکرده بود تا 
که در محاصره دائمی یکی از  ضربات مهلت نمی .دکن دادند. از سازمانی 

ن شکل از یتوان داشت. در ا های عالم بود چه انتظاری می ترین پلیس قوی
گذاشت. برای ه ز را نمییچ چیمبارزه ه ا فردائی وجود ك از می چیشد به فردا وا

 نداشت. 
رفت چون  ده بود. تمام نقاط اتکا و اعتمادم به سازمان مییسردرد امانم را بر

 کوباندم:  علیحبابی توخالی و سست ترکیده و به هوا برود. خشمم را بر 
کتاب تو ما کجا می را "این همه حساب و   ؟"رفیق بره به 

 با تحکم ادامه داد: علی
کتاب. یاست هم یه. سیاسین سه سازمایجا  نی"رفیق! ا عنی حساب و 

گفت. سیاست توی  یعنی هر حرفی را نباید بر زبان آورد، هر فکری را نباید بلند 
کردی اومدی خونه خاله؟! )لبخند تمسخرآمیزی  ماین مملکت خشنه، تو فکر 

که یای زیزندگی واقعی با آن دن. رمانتیسمیرفیق! تو دچار  زد( ک و منزهی  با، پا
که  ها و داستان نرما توی ی  تویها خوندی، با آن دنیای قهرمانی  یا دار رو
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 تفاوت داره..."
ید: نیمابار  نیا که وسط حرفش دو  بود 

گه رمانت ک و منزه باشه، مبارزه ما یسم "ا که آدم دنبال یه چیز به قول تو پا اینه 
یم، ما..."  خواهیم یه جامعه ما می ،. آرهرمانتیسمهاساسش بر  ک بساز  پا

یدبرافروخته بر دو زانو نشست و  یعل  :میان حرف نیما دو
 رمانتیسمشه با یاسی توی هر شکلش همیست! مبارزه سیطور ن نینه ا"

ن. از او ارا بخو جزنی ژنین بود. بیب د واقعیاسی بایگانه بوده. توی مبارزه سیب
 ."ودش دا نمییتر پ نیواقع ب

که برافروخته با  نیمااین بار   شد: طرف می علیبود 
کتاب گه قرار بود همه با این حساب و  کنند، اصال  "ا های امروز تو عمل 

ک  سازمان چریکی به وجود نمی که دنبال یک دنیای پا کسانی نبودند  گر  آمد، ا
این همه قهرمان در  ،گرفت همه قهرمانی علیه فاشیسم شکل نمی باشند این 

گر  یتنام و فلسطین وجود نداشت. ا که ت رمانتیسمو  کگی، این ی و میاینه 
یم ازهیامت  !"! نه نقطه ضعفو  که ما دار

دیگر چیزی نگفت. بحث ما دیگر بحث نبود، زورآزمایی بود آمیخته با  علی
کرد.  نیماخشم.   نیمااز دهان  مهای دیدم فکرها و حرف که می از اینهم سکوت 

دانستم  به استراحت داشت، نمی نیاز مذهن .بردم شود، لذت می خارج می
کدام ان حرفیم کنم. فضای اتاق از بحث  های امشب بر  های ما  یک درنگ 

کرده بود. دلم هوای تازه می  خواست.  دم 
کتاب ب" ی شاهژنیاز فردا   م."یگذار را توی برنامه می ، نبرد با دیکتاتور

که م علی تش ین خصوصیبرد. از ا اد نمییشه برنامه فردا را از یهم انندبود 
شه یبست تمام شود. هم ای با بن ذاشت هیچ مجادلهگ آمد. نمی خوشم می

کتاب بیژن؟ آیا می .افتی راهی به بحث بعدی می توانستیم  اما چرا 
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کتاب بیابیم؟  جواب  هایمان را در این 
 

کش علیشب از نگهبانی معاف شدم.  دم اما یپاس اول را داشت. دراز 
گرفته بودم، خود ر علیکه به  نیبرد. از ا خوابم نمی کردم،  ا سرزنش میسخت 

گفتم:یدلم برا  ش سوخت. بلند شدم و به او 
 بره." برو بخواب، من خوابم نمی"

. منظوری نداشتم از علی گفتم "متاسفم کاش شجاعتش را داشتم و می
 ." حرف زدمتو تند  باکه  نیا

سال قبل حتی به  کیکه از خودم انتظار نداشتم.   زدم ی مییها گاهی حرف
که زمانی ایرس یفکرم هم نم کنم. چه عشقی نسبت یقم توهیگونه به رف نید  ن 

که این عشق با پیوستن به سازمان پر  به رفقا و سازمان درمن بود. فکر می کردم 
کرده بودم. در اییشود. چقدر تغ تر می تر و بیش رنگ ن چند روزه چه اتفاقاتی یر 

 های جنبهبه این .  حق داشت علیی شده بود! یها رخ داده بود و چه بحث
 فکر نکرده بودم.  هرگز مبارزه

دیدم  را می نیمابه راهرو رفتم و بر پله نشستم. خنکی هوا بر پوستم نشست. 
گذاشته یش را بر پیشانی  کالفه است  . میاست که بازو دانستم وقتی خیلی 

کرد؟  آمد. به چه فکر می د خواب به چشمان او هم نمییکند. شا کار را می این
گفت فکر میچقدر مثل هم  ن   ی از قبل. یگو  و کردیم، بدو

که منزه طلب علی ب و یع که سازمان را بی  نیام. ا تیکام، رمان گفته بود 
گر.  لیپرداز بودم و نه تحل هیبود؟ من نه نظر رمانتیسمخواستم،  نقص می

کنم. به آن چه باور داشتم ک سرباز ی انندخواستم م می آیا این خدمت 
گر بسرمانتی  بود؟ غلط چرا  ،ودم بود. ا

گر خون ما می گاه و رها سازد پس بگذار رودخانه "ا ای از آن  تواند خلق را آ
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گردد." مگر ا گر ایجاری  ن احساسات را نداشتم، مگر ین شعار ما نبود؟ ا
ن عشقی خالص به سازمان از من چ می زی باقی یتوانستم فدایی شوم؟ بدو

 ماند. نمی
است پدر و مادر یاست نرو، سیل سگفت "دخترجان دنبا پدر بزرگم می

که چر ها می کیوستن به چری" با پدندار کنم  ها از سرشت  کیخواستم ثابت 
ک حرف و یخواهد، چر زی نمییک برای خودش چیگری هستند، چرید

که مییکی است، چریعملش  کردن جان، باور خود را به حرفی  زند  ک با فدا 
که آدم د می علیکند.  ثابت می کسی ،که واقع بین شومشوم، گری یخواست 

  ن.یب  ک بود و هم واقعیشد هم رمانت که نبودم. نمی
که برای تمام سوالیاز ا علی شه جوابی در یها هم ن پهلو به آن پهلو شد. او 

میان  نیمااندیشید.  می نیماگفته  شاید بهبرد.  خوابش نمیحاال چنته داشت 
که مسئولیت اعدام بهمن به حرف گفته بود  گردن همه رفقای سازمان  هایش 

که چرا و چطور یفهم خوب نمیاست.  کاری بودما دم  که حتی یمسئول  م 
 خبر بود؟  مان هم از آن بی روح
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 تیمیمحاصره خانه 

کتاب"نبرد با دیکتاتور . بار دیگر در داد تیم به شاه" تحرکی دوباره یمطالعه 
کنار هم  گرفته کاری جمعی  ی مرا هم از فضای یاس و بودیم. مطالعه جمعقرار 

ن  دل به یاد  گاهکردم به مرگ بهمن فکر نکنم، هر  آورد. سعی می  میمردگی بیرو
که از حل آن ناتوان ای می افتادم، خود را در برابر مسئله بهمن می م و باید از دیدم 

گفتهشتنددیگران هم همین وضع را دا آن بگریزم. کسی حرفی از آن  که  ها  ، چرا 
 زد.  نمی ها و شنیده

کردم با آدمی  آمد. حس می خوشم می جزنی رفیق بیژن های هاز فرم نوشت
هستم. آرام و منطفی از توصیف وضعیت  روب تر و داناتر از خود رو خیلی بزرگ

 :کرد اجتماعی اقتصادی ایران شروع می
کم بر ایران را می"سیستم  داری وابسته نامید...که نتیجه  توان سرمایه حا

کمپرادور در جامعه است..." ضروری تکا مل سیستم فئودال 
کمپرادور یعنی چه؟  کردم فئودال   از خود سوال 

کارگر تا دهقانان، خرده  ی در مقابل همه اقشار جامعه از طبقه  "دیکتاتور
کننده  ی ملی قرار دارد... شعار علیه دیکتاتوری بسیج  بورژواری و حتی بورژواز

 است... "
آورد. زبان لنین  احمدزاده از لنین نقل قول نمی بیژن جزنی برخالف مسعود

که بیژن مسائل را ساده بازگو می  علیکند.  برایم سنگین بود، خوشحال بودم 
 کرد:  دوباره فعاالنه سوال طرح می

که مردم از خود  47ضرورت مبارزه مسلحانه از سال " طرح شد، زمانی 
که آیا می روشنفکران  .ایستادتاتوری دیکتوان با دست خالی در مقابل  پرسیدند 
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یتنام، الجزایر، فلسطین  در جواب و  به این سوال تحت تاثیر مبارزات مردم و
 کوبا بودند..."

گوش می با دقت بیش نیما گذشته   داد: تری نسبت به 
گه خوب فهمیده باشم، بیژن می گه علت مبارزه مسلحانه آماده بودن  "ا

ای است برای شکستن فضای  شرایط عینی نیست. مبارزه مسلحانه وسیله
 ها؟"  ترس از دیکتاتوری در ذهن توده

گفت: علی  در تائید 
یم شاه می ها می "بیژن معتقده توده کنند اما از رژ ترسند،  خواهند حرکت 

ن اپذیری سیستم را نش یم، ضربهژعملیات مسلحانه و ضربات نظامی به ر
 ." دده می

که جای خود توده ک آن، در ذهن من هم شدارد ها  چنان محکم و  اه و ساوا
که فکر غلبه بر آنغول پ یایی ناممکن شباهت داشت. شاید بها  یکر بودند  ه رو

ینی بعد از ما بتوانند با پایه که ما می مبارز یم  ای  یم پیروز ژبر این رروزی گذار
ن شاه برایم قابل تصور نبود.  شوند. ایرانی بدو

گر مسعود به نتیجه بیژن که ا رسید مبارزه مسلحانه را نفی  می "منظورت اینه 
 کرد؟" می

گفت: علی کرد و   مکثی 
کتیک مسلحانه را مطلق نمی کنه، به تبلیغات سیاسی و بردن  "بیژن تا

گاهی میان توده یادی می آ  ."دده ها اهمیت ز
که چی درست و  زنده بود و امروز به ما می دو کاش حداقل یکی از آن" گفت 
 ."هنادرستچی 

کسی چیزی نگفت. این آرزو را باید با خود به  نیماو  علی من خیره شدند. 
گور می  بردیم.  به 
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که احساس  کم خوابی و بدخوابی اولین شبی بود  بعد از چند شب 

کردم. مطمئن بودم تا سرم به زمین برسد، خواب مرا با خود خواهد  خستگی می
پشت هم  توانم چند ساعتی آخر با من است و می یبرد. خوشحال بودم نگهبان

گرمای آن سریع نیمابخوابم.  تر به   نگهبان اول بود. پتو را دور خود پیچیدم تا در 
کردم  که دستی تکانم داد. با خود فکر  خواب روم. در خواب عمیقی بودم 

 "چقدر شب سریع به صبح رسید!" 
کت بمانم. "چه شده  علی کرد تا سا بود. با انگشت بر دهانش اشاره 

گفت:است  ؟" آرام 
گمانم محاصره نیما" کوچه شنیده.   ایم" صداهایی توی 

یخت. چشمان خواب آلودهفرو دلم   .بلند شدمام یک باره باز شدند.  ر
کمری کردم.  اسلحه  که به مرگ و درگیری فکر  مدتام را آماده شلیک  ها بود 

که در ذهنم استمحاصره  ما "چرا خانهنکرده بودم.  ؟" این اولین سوالی بود 
گرفت.  کدام حرکتی مشکوک ندیده بودیم. شکل  قرار خاصی هم اجرا ما هیچ 

که خانه را نمی ها هم  مان با همسایه رابطهشناخت.  نکرده بودیم. رفیق رابط هم 
کننده نبود. تنها نگرانی کرده  ام نگران  ی بود. علی تعریف  کنار دختر همسایه 

که یک بار وقت خروج از خانه با او چشم در چشم شده است. دختر  بود 
کرده و او هم جواب داده  ه به دیدن دختر رفت همان غروب .بودهمسایه سالم 

کند خودم در یک تا تاثیر دیدارش با علی را ببینم مبود که سوال  . قبل از این 
که همراه برده بودم ها البالی حرف و صحبت جانبی  وقتی جعبه شیرینی 

که  گذاشتم جلویش می و همراه چند جعبه  مادرم بلوزی برایم بافتهگفتم 
کردهشیرینی از تهران با برادرم   ه بودگفتهم  است. دختر همسایه راهی اصفهان 

که ا .است که علی را دیده گفتم  چه میو بعد هم پرسیده بود  که  کند و از این 
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دیده زنانه ش توجهی های . در سوالبوددی بر لبانش نشسته نلبخدانشجو است 
گربودم.  گفتعلی هم این نکته را  های  "باید مواظب حساسیت :ه بودفته بود و 

کار دست مازنانه این دختر بود   " بدهد ن، ممکن است 
که کردم عقلم به جایی نمی فکرهرچه  کجا ممکن است خانه لو  رسید  از 

 رفته باشد.
گیرد.  های روبه بام به سوی پنجره حیاط رفت تا پشت علی  نیمارو را زیر نظر 
که دیدم دلم دکوچه چسبا درگوش به  ید. "یعنی وقت آن  نده بود. او را  وباره لرز

که مسئول  نیما؟" است اتفاق بد رسیده مسلسل تیم را در دست داشت. او بود 
کس از قبل ر عملیات فرار در زمان درگیری بود. وشن بود. در راه فرار و وظیفه هر 

گذاشته بودیم. با  کنار دیوار اتاق مهمان ،حیاط این نردبان باید خانه نردبانی 
ی دیوار  ی پشت بام اتاق رو میرفتیم ورو گذشتیم. پشت این اتاق  رو می به  از رو

که به خیابان راه داشت یکی بود   .کوچه بار
که به این خانه آمده بودیم و برای تکمیل وسائل با  بحث  نیمااوایل 

که برای رفتن  من کردیم، می یمعتقد بودم  پایه رو، چ به  بام اتاق رو پشت رو هار
یم نوردبون یهگفت " مخالف بود و می نیماکافی است اما  حاال  "الزم دار

که باالرفتن از ی می تر است. مسیر فرار از خانه در  تر و سریع نردبان ساده کدیدم 
کرده بودیم.  نیمازمان محاصره تیم را من و  که تنها بودیم مشخص  همان روزها 

که نمی درضافه نکرد. از که بعد از ما آمد چیزی به طرح ا علی شد خارج  خانه 
ی پشت ماند همین راه. فرض بر این  شد. می که ماموران هنوز رو بام  بود 

کمین نکرده باشند. خانه  های دیگر 
ی پله کنند، ابتدا من از رو ی را آغاز  گر ماموران تیرانداز های  قرار بود ا

ک بام نارنجکی به سمت آن پشت ها را به  هن آنذ نم. این نارنجکها پرتاب 
که ماموران ردک میمنحرف  دیگر سمت بام را به آتش  پشت در. در این فاصله 



 081  محاصــره خانه تیمــی  
 

 

ید میبستند، به سرعت پایین  می و در پناه آتش مسلسل  علی، پشت سر مدو
خانه برسانم. بعد  بام اتاق میهمان خود را به پشت م تارفت میاز نردبان باال  نیما
دو حمل د. نک تا او هم این مسیر را طی گرفتم  را در حمایت آتش می نیما

. دومی را قرار بود در این لحظه به سمت دشمن پرت بودمن  بانارنجک اضافی 
در این فاصله به خیابان پشتی  علیبام ممکن شود.  پشت به نیماکنم تا آمدن 

 کرد.  پریده و راه را برای حرکت بعدی باز می
کمی وجود داشت  کند  یا در پناه آتش دیگریکی از م تاهرچند امکان  فرار 

که این طرح را می اما باید سعی خود را می یختیم، دلم  کردیم. روزی  ر
که هیچ وقت مجبور به اجرای آن نشویم اما حاال وقت آن رسیده  می خواست 

 بود. 
کامل خانه تیمی جان سالم به در برد.  ستتوان تر چریکی می کم از محاصره 

که چندین بار از  البته استثناهایی هم وجود داشت. مثل حمید اشرف 
 جان به در برده بود. سیمین در یکی از این فرارها همراه تیمی خانه محاصره

 کرد: طور روایت می بود و ماجرا را اینرفیق 
که صدای انفجار نارنجک را توی حیاط  "مشغول خوردن ناهار بودیم 

ه در برده و یک درگیری دیگر جان ب 9شنیدیم. حمید صبح همان روز از 
که به تیم ما آمده بود. با وجود این ساعتی می که پایش تیرخورده و زخمی  شد 

بود، با شنیدن صدای انفجار به سرعت بلند شد و مسیر فرار را پرسید. برای فرار 
بام چند  بام خانه پشتی رفته و از پشت بایستی از حیاط خلوت به پشت می

ها بر سر  شد. شیشه سمت خانه شلیک میگذشتیم. از همه طرف به  خانه می
یمان می که چ و رو که خود را به حیاط پشتی رساندیم. در فکر بودم  یخت  ه ر

گلولهزیر خواهیم از   گونه می کنیم  و رد شویم سالم این باران  گر ما نتوانیم فرار  ا
ن توجه به همه این کند. حمید اما بدو رفت  ها جلو می حداقل حمید بتواند فرار 
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کامال به پشت ا را به دنبال خود میو م که  بام برسیم، صدای  کشید. قبل از این 
گرفتن مستقیم به سمت مامورانی  شلیک مسلسل حمید آمد. او به جای سنگر 

ی بام که انتظار  که رو گشود. ماموران  کرده بودند رفت و آتش  کمین  های دیگر 
شت دیوار پناه پ ند واین حرکت را نداشتند از ترس سرهای خود را دزدید

که تا  به خیابان رسیدیم صدای شلیکی از ما گرفتند. آن قدر جا خورده بودند 
که حمید باز هم آتش بلند نشدها  جانب آن . تازه وارد خیابان شده بودیم 

ید و مسلسل یکی از  که دو مامور افتادند. با اشاره حمید رفیقی دو گشود. دیدم 
کمی جلوتر ماشی گرفتیم و هر چهار نفر توانستیم از ماموران را برداشت.  نی را 

 . " بگریزیممنطقه 
ام حبس شده  کرد، نفس در سینه وقتی سیمین این درگیری را روایت می

به احساس  .گذشت ها چون فیلمی از جلو چشمم می بود. همه این صحنه
 کردم. ها بعد از خروج سالم فکر می خوشبختی آن

که هیچ تجربه و حاال نوبت من بود تا با دشمن در گیر شوم در حالی 
که وضع  تیراندازی و درگیری نداشتم. نمی گونه است.  هچ نیماو  علیدانستم 

که مخفی شدم، سازمان در شرایطی نبود تا به اعضای تازه اش آموزش  زمانی 
کمبود فشنگ و مهمات و فضای نا امن  تیراندازی بدهد. بعدها هم به دلیل 

کار صرف نظر  کرده بودیم. من حتی صدای اسلحه خود را هم پلیسی از این 
ای  دانستم از صدای آن چقدر جا خواهم خورد. رفیق باتجربه نشنیده بودم. نمی

کم خطر پیش بیاد تا او بتو کگفته بود "خوبه برای چریک حداقل ی  انددرگیری 
کن  ."دآن شرایط را عمال تجربه 

دیده بودم. در و ها  های تیمی ضربه خورده را در روزنامه عکس خانه
گلوله های شکسته و دیوارهای سوراخ سوراخ شده. می پنجره   گفتند زیر رگبار 

ن  گرفتن نیست. نقشه فرار را باید بدو کردن و تصمیم  هیچ فرصتی برای فکر 
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کشته  کرد، تا آخرین فشنگ  درنگ اجرا  ما قطعی بود   شد. برای همه جنگید و 
بهترین دفاع "شد  م. از حمید نقل میکه نباید زنده به دست دشمن بیافتی

کنی امکان فرار هست. دفاع یعنی مرگ صد  صد."  در حمله است. حمله 
یختیم  وقتی طرح فرار را می  پرسیده بود:  نیمار

کرد؟"  کنی وقت درگیری چه "تو فکر می  خواهی 
گر  کنم و یکی هم برای راه می دشمن خالی می ر"یه خشاب را ب گذارم. ا

کشته شوم." نباشد، دلم میامکان فرار  گلوله ماموران  گریز با   خواهد حین 
کنارش ایستادم. پشت بام علیآرام به سوی  از  پشت خانه های رفتم و در 

شد. همه جا آرام بود و  نور ماه روشن بودند. هیچ اثری از حرکت دیده نمی
یک بود. نمی همین سکوت قوت قلبی می ا ر علیتوانستم صورت  داد. راهرو تار

کردناز ببینم. شاید او هم چون من از ترس رنگ بر چهره نداشت.   به مرگ فکر 
یادی است.   تا مرگ را در مقابل خود دیدن راه ز

 
که  ه بودبه من فهمانددر مهرآباد جنوبی  صدای درگیری خانه حمید اشرف

 درگیری و محاصره یعنی چه.
رفیق  4همراه نوبی در مهرآباد ج ای در خانه 55تیر سال  ۸آن زمان یعنی 

کدام را نمی که هیچ  کدام حرف نمی دیگر  زدم به صورت چشم  دیدم و با هیچ 
شب نوبت نگهبانی من بود.  3تا  2کردم. از ساعت  بسته در اتاقی زندگی می

گرم و شرجی بود. احساس خفگی می ده بود. از یلباس به تنم چسب .کردم هوا 
گ ای هوا الی فاصله دو درز  را برای ذره ج و منگ سرمیسر شب خوابم نبرده بود، 

گرفته بودم.  گهان صدای تک تیری از یای نس غ از ذرهیدر اماپنجره  م. نا
گوش ت فاصله کردم. یای بسیار دور شنیدم. صدا مرا از خواب آلودگی در آورد.  ز 

که می .تیری دیگر و بعد یکی دیگر دم مطمئن نبودم. بلند شدم یشن از صدایی 
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د یتق .... با...... تق تق ، شلیکی از راه دورک بودیصدای شل صدا نشستم.و 
کوبیدادم. به سراغ نگهبان بعدی رفتم. به پا به رفقای در خواب خبر می  دم:یش 

کن ....انگار جایی تیق.... رفیرف" گوش  کنند،   ر اندازی مییق   پاشو ....  
کن .."  گوش 

که نشست. صدای مردانیق جمع شد. مثل ایپای رف گفت: هن   ای 
 "و اتاقبرو ت"

گاهی حس می صدای رگبار تیر از چند خیابان دورتر می که از  آمد. اما  کردم 
کوچه ماست گشتم، در ازشد. به اتاق ب صدا ممتد و پیوسته بود و قطع نمی .سر 

که بخواهم در دیوار فرو  کنج دیوار نشستم و خود را بدیوار فشار دادم. مثل این
که در سالخ خانهبروم. یک بار در فیل ها  ها وقتی برای بردن بره می دیده بودم 

کنند و به  می دهند و میها خطر را تشخیص  آیند، بره می کوشند خود را مخفی 
 برترس  سکوت .آمد صدایی در نمیدر اتاق رفیق دیگر  4از  .چسبند دیوار می

کم بوداتاق   .حا
همه صدای شلیک آمد. این  کوپتر  شد. صدای هلی تیراندازی قطع نمی 

که تصور می که پلیس در  بیش از آن چیزی بود  کردم. تابحال نشنیده بودم 
کند. چه شده بود؟ این همه  ها از هلی برخورد با چریک کوپتر استفاده 

که پلیس برای حمله به آن یمقاومت؟ ا ن همه سالح! حتما خانه مهمی بود 
یج ص .است کوپتر شده مجبور به استفاده از هلی کم کم  دای شلیکبتدر  تر و 

گاهی صدای تک تیر می گاه  که آن شد. فقط   و هم پس از مدتی پایان یافت آمد 
کردیها خ صدای رفت و آمد آمبوالنس  .!!!ه بودابان را پر 

ید ی آن شب لرز کرده به سوی  علی م.از یاد آور چون او  .رفتم نیمارا رها 
که از مادی می شت چون هرشب نوید گذ گوش به در دادم. صدای شرشر آبی 

گفت: نیماداد.  آرامش می گوشم   در 
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کسی را "  بینی" میآن جا نارنجک را بردار و از پله پشت بام باال برو، ببین 
کنار وسایل  مبه اتاق برگشت دو نارنجک را برداشتم. شیشه محتوی  سریاز 

کیف وک ن  گر الزم شد با زمین زدن آن آتش  وسائل سریکتل را درو گذاشتم تا ا
بام  ها باال رفتم. در پشت را بسوزاند. آرام از پله وسائل سریو محتوی  گیردب

ن توانستم تا حدودی  چوبی می دربسته بود. از زیر در و از شکاف میان دو  بیرو
بام از نور مهتاب روشن بود. هیچ اثری از حرکت نبود. از ذهنم  ببینم. پشترا 

کرده باشد" دلم می نیماگذشت "شاید  کرده باشد  اشتباه  که اشتباه  خواست 
کمین  اما می که آدم انتظارش را ندارد در  که خطر درست آن زمان  دانستم 

 .1933 تیر 1بعد از ضربه تلخ درست مانند روزهای  ،نشسته است
ای  تیر با یکی از رفقا به نام داوود پی اجاره خانه 1روز بعد از هشت تیر یعنی 

 1درگیری رفقای رهبری در  از دست دادن پناهی م. احساس ترس و بیه بودرفت
جایش را به نیرویی برای حرکت و ساختن دوباره سازمان داده بود. میان  تیر

کوچه .بودیم راه آذری کردم. حوالی سه مردم خود را در امنیت حس می ای به  از 
که  رفتیم. به یکی از فرعی کوچه دیگر می ها رسیدیم. خیابان آن قدر شلوغ بود 

کردند. در میان همهمه و شلوغی،  ها به سختی از میان مردم راه باز می ماشین
یای سفید رنگی های رکیکی توجه فحش کرد. ماشین آر که  بود ام را جلب 

گیر افتاده بود می . خواست از این مسیر پر رفت و آمد بگذرد و در شلوغی مردم 
که در خ شیشه سرنشینان ماشین کشیده و به مردمی  یابان راه را ها را پایین 

دادند. خودرو سفید در انتظار باز شدن راه، جلو پای ما  بسته بودند، فحش می
ن خودرو افتاد. بر زانوهایشان کردتوقف  . پنج سرنشین داشت. چشمم به درو

ک را  گشتی ساوا گاه  ک" هیچ  خود  به نزدیکآنقدر مسلسل بود "گشتی ساوا
ی داوود را ف کرد. بازو و او را به سمت دیگری  مشار دادندیده بودم. بدنم یخ 

گر چند لحظه دیگر آن کشاندم. در واقع هولش دادم. فکر می جا بایستیم.  کردم ا
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کوچه گشتی رد شده بالفاصله وارد  ای شدیم و از  خودمان را لو خواهیم داد. از 
کوچه آن که صدای شلیک  جا وارد  . شب در روزنامه بلند شدای دیگری، 

که "چریک فدای کشته شده خواندم  ی بهزاد امیری دوان" در همان محل درگیر و 
 است.

ی  10روز بعد، یعنی  رفتم. از زنده یا مرده  تیر، به همراه رفیق دختری سر قرار
که سر قرار او می آمد مطمئن نبودیم. در شرایط عادی از اجرای  بودن رفیقی 

گیری کردیم اما در آن روزها مجبور بودیم برا نظر می چنین قراری صرف ی رابطه 
نامطئمن نیز تن دهیم. رفیق دختر را از قبل  هایبا بقیه رفقا به قرار

کوتاه نمی قرار محل داد.  تر نشان می صورتش مسن وتر بود  شناختم. قدش 
که می میدان راه آهن بود. از فرعی گذشتیم، سیگاری آتش زد. دلم  ها 

م اما نبودم و زد و همراهش سیگاری آتش می سیگاری بودمتا خواست  می
کم . نمین نیافتمحرف زد برای ای کلمه تر از او تشویش  دانستم چه باید بگویم. 

گر درگیر می .مان دو نارنجک دست ساز بود نداشتم. تنها سالح شدیم هیچ  ا
 امکانی برای فرار نداشتیم.

قرار در میدان راه آهن، جلوی ایستگاه اتوبوس بود. قبل از ورود به میدان از 
کرداو ج که اتفاقی  م،دا شدم. محلی را انتخاب  منتظر ایستادم. امیدوار بودم 

طرف خیابان  که رفیق به آن دیدم. به محض آن نیفتد. ایستگاه اتوبوس را نمی
یدند. اسلحه را در دست سم بند شان دیدم. نفهای  رسید، چند نفر به سمتش دو

. ندان سرعت دور شدآمد. چند لحظه بعد ماموران با فریاد و سرو صدا با هم
یدند. مردم به سمت محل انفجار آمد صدای انفجاربعد  که رفیق  ،دو ندیدم 

کرد.  مهمراه هرچه زودتر از محل دور باید خودش را چگونه قطعه قطعه 
ها را به دنبال خود  بردند. آن ام فرمان نمی شدم اما پاهای خشک شده می

کسی  کشاندم. کوچهخود را به خیابان قزوو  مگرفتتا هایی در این  ین رساندم. 
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ک محل می ک ه امکان میشناختم  که تحت  نمداد تا خود را چک  و مطمئن شوم 
گرما و ترس زبان به سقف دهانم چسبیده بود. فشاری آبی  تعقیب نیستم. از 

که زنان محل دور آن نشسته لباس می شستند، جلو رفته سر را زیر آب  دیدم 
گرفتم. هنوز جرعه کنارم ا خنک فشاری  ک در  گشتی ساوا که  ی ننوشیده بودم 

ی فشاری بود اما به جای نوشیدن آب، آن کرد. سرم رو پاییدم. با  ها را می توقف 
گردنم به پایین سرید. یک دستم  گفتم "تمام شد" عرق سردی از پشت  خود 
ی فشاری بود و دست دیگرم به سوی نارنجک رفت. نباید زنده به دستشان  رو

دست از ماشین پیاده شدند. انگشتم ضامن  ا مسلسل بهه افتادم. آن می
کرد، "فقط یک ثانیه" ی ها باره چشمم به زن یک الزم داشتم. نارنجک را لمس 

ها هم  آنکنم؟" انفجار نارنجک حتما به   ها را چه اینافتاد. " کنار فشاری
ن آوردم و سیانور را زیر دند آسیب می ان رساند. انگشت را از پین نارنجک بیرو

گرمای هوا می ماموران با هم حرف میسراندم.  نالیدند. "انگار با من  زدند. از 
کوشیدم به اسلحه کشیدم.  کنار  شان نگاه نکنم. "از  کاری ندارند!" آرام خود را 

کوچه پیچیدم. بقیه راه را از  نگاهم مرا خواهند شناخت" دور شدم. در اولین 
که غیر ض کاری  یدم.  که داشتم، دو ک بود. تا نزدیکیهیجانی  خانه   رور و خطرنا

کوچه  . بگذرمهای فرعی  کوشیدم فقط از 
که " احمد هاشمی" در میدان راه آهن نادره آن شب در روزنامه خواندم 

گشتی . آن روز نمیه استکشته شد که  ک ورود دو دختر  دانستم  های ساوا
انفجار  در هیاهوی پس از وچادری را به میدان راه آهن اطالع داده بودند 

که  کدام مسیر از میدان خارج شده دختر دومنفهمیده بودند  . مرگ مرا ستا از 
گذشته بود. کرده و   لمس 

 ایستاده بود.  ام و حاال در خانه اصفهان دوباره مرگ در یک قدمی
ی پشت گسست. نفسم  دو سایه رو بام همسایه دست چپی رشته افکارم را 
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کردم. چشم را به درز در ن کردم،  زدیکگرفت. دقت  اسلحه را در برق تر 
کند" نارنجک را در دست چشان دیدم. "وای!  دست قدر مردان مسلح ترسنا

" ترس چون درست تشخیص داده بود نیما، فشردم. "خانه محاصره است
. شانس فرار ما صفر بود. همه امیدم به گشودای عمیق در درونم دهان  حفره

 ال باید به فکر فرار بود"بر باد رفت. "حا نیمااشتباه بودن حدس 
ی به خانه همسایه دارند؟" مردان مسلح پشت ماموران "اما چرا  رو

گرفته بودند اما پشت به خانه ما دوباره نور امیدی در  داشتند. خرپشتک سنگر 
که چ گونه  هدلم جرقه زد. "شاید خانه ما تحت نظر نباشد." در تعجب بودم 

ی زندگی  ... آویزد میبه هر علف سستی  خود را نیرو
که ایستاده بودند به حیاط ما دید  ی پشت بام از همان جا  مردان مسلح رو

که به فکرم رسید: داشتند.   .کردم به حیاط برود." باید او را خبر می علی"نکنه 
که از تاخیرم نگران شده و  نیماباره با  برگشتم تا به سرعت از پله پایین بروم. یک

کردم. لحظهها باال آمد دنبالم از پله گرفتیم. یک  ه بود، برخورد  ای تنگ هم قرار 
گرفت. در روشنایی  هایمان درست روبه  پله از او باالتر بودم، صورت ی هم قرار  رو

که از درز در پشت ن راه می اندکی  دیدم.  را می شیافت، برق چشمان بام به درو
دیک نشده کردم. هیچ وقت تا این حد به هم نز را بر صورتم حس  شگرمای نفس

که صدای قلبش را هم می بودیم. به نظرم  قدر  شنوم. قلب خودم هم همان آمد 
 زد.  بلند می

خاطرات "آن فرانک" را دیده بودم. دختر جوان  فیلم قبل از مخفی شدن 
که در هلند همراه با خانواده اش دو سال در اتاقی زیر شیروانی مخفی  یهودی 
که پسری همشده بود. خانواده دیگری نیز در ه سن  مان اتاق مخفی بود 

که مخفی آن ها لو رفته و  گاه آن فرانک داشتند. آن دو به هم دل باختند. روزی 
کنند، در آخرین لحظه  شکستند تا آن ها در را می فاشیست ها را دستگیر 
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بوسند. این اولین و آخرین بوسه آنان پیش از اعزام به بازداشتگاه  یکدیگر را می
کرده بودم. "این صحنه را بارها و بارو مرگ بود.  آیا او طعم ها در ذهنم بازسازی 

 این بوسه را در بازداشتگاه با خود همراه خواهد داشت؟؟" 
که در ذهن  یکی دو ثانیه در همان حال ماندیم. یکی دو ثانیه نیمامن و  ای 

 آرام من هم چون زمان درازی نقش بست. دست پاچه و نگران از لو دادن خود
 فتم: گ

ی پشت انه شان انگار به خ اند اما حواس بام همسایه "دو مرد مسلح، رو
 ..."استدست چپی 

کرد. از  هم آن نیماکنار رفتم تا و  ها را ببیند. او سرش را به درز در نزدیک 
گذشت "شاید آخرین لحظه که حس  های زندگی ماست. نباید آن فکرم  چه را 

 کردم به او بگویم؟" می
 ون. هنوز معلوم نیست در رابطه با ما باشند..."جا بم همین"

گفت  نیما خواستم حواسم را به  از پله با سرعت پایین رفت. میو این را 
ن و ماموران بدهم اما  کله نیمابیرو  شد.  ام خارج نمی از 

گوش به در خانه چسبانده بودند "آیا  را می علیو  نیمااز باالی پله  که  دیدم 
ک یم و زنده گذراندیم میه با هم این آخرین شبی بود  کاش شانس بیاور ؟" 

؟ مگر استتر  !!" مگر عمر چریک شش ماه بیشدارم یبمانیم. "چه توقع
کشته نشده بودند. ما هم مثل آنرضاسیمین، پوران،   ها...... ، حمید... 

 
کوچه صداهایی از  ن  آمد. ماموران پشت در خانه ما با هم پچ پچ  میدرو

که حضور آنکردند. دیگر رو می ها در رابطه با ما نیست. شاید در آن  شن بود 
داد  نزدیکی خانه تیمی دیگری هم وجود داشت؟ سازمان هیچ وقت اجازه نمی

کسانی  گرفته شود. شاید مجاهدین بودند، یا  در یک منطفه دو خانه تیمی 
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کنارم به نظاره  از پله علیسوخت.  دیگر. دلم برایشان می ها باال آمده و در 
که همه حواس ماموران متوجه خانه دیگری اا ست. یستاد. به خوبی معلوم بود 
کرد."  شد آدم کاش می" ن خانه را خبر   های درو

بلند باره سرو صدای باز و بسته شدن در، جیغ...، ایست...، ایست... یک
 های مبهم. صدای شلیکی نیامد. هیاهو، فریاد، شیون.. صدا شد.
 

که رد می ماشین کوچه شلوغ شده بود. صدای صدای شدند،  هایی 
که یکی بعد از دیگری در خانه همسایه ن می ها را باز  ها  آمدند، ما هم  کرده بیرو

کنار شوهرش  ن رفته به نظاره مشغول شدیم. اقدس خانم را دیدم در  از در بیرو
 کند. به سمتش رفتم: رفت و آمدها را نظاره می است و که جلوی در ایستاده

 چی شده؟" اقدس خانم"
گرفتند سر حاجپ"  "آقا مصطفی را 
 وا! چرا؟""
کی راپورت برگشته بوده گن  مدتی پیداش نبود، می" خونه، معلوم نیست 

کردس."  داده و مامور  ا رو خبر 
کرده؟"" کار   مگه چه 
 کردس..." دوند، حکما نوارهای آقا را پخش می خدا می"

ید:  شوهرش توی حرفش دو
که این همه مامور  خود می "زن! چرا حرف بی زنی؟ برای نوارهای آقا 

یختند این نمی  جا! حتمی خرابکار بوده..." ر
که ما حرف می کردم در همین زمان  گرفت. فکر  کردن او  دلم  زنیم، شکنجه 

کرده با تلخی دستگیری ما اند تا دوستانش را بیابند. شیرینی زنده ماندن  را آغاز 
کشید. پسر همسایه به هم آمیخت و دلم را به   آشوب 
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که خوابید و به خانه ب سرو صدا و نیم صبح بود. باز  گشتیم ساعت سهازها 

ن نمی رفتم "االن به تخت بسته و  هم زنده مانده بودیم اما از فکر پسر حاجی بیرو
 علیتوانستیم بخوابیم.  زدند" هنوز هر سه ملتهب بودیم و نمی شالقش می

که چند لحظه کرد  خواست تا شعری  نیمانشینیم. از ای دور هم ب پیشنهاد 
بارها برای ما شعر خوانده بود اما آن شب حال دیگری داشتیم.  نیمابخواند. 

ها  به آن ها نشست، پشت کنار رختخواب علیمرگ تا یک قدمی ما آمده بود. 
کنار در  از شدت التهاب نمی ها را بست، داده و چشم توانستم بنشینم و 

ی  روبهجایی  نیماایستاده بودم.  نشست، به زمین چشم دوخت و با  علیرو
 صدایی آرام خواند:

  زار استیدلم از مرگ ب
 خوار است یخو آدم که مرگ اهرمن 

که ز اندوهان روان زندگ یول   تار است یآن دم 
که ن یول  گاه پ یو بد یکیآن دم   است کاریرا 

کام مرگ ش   ن استیریفرو رفتن به 
 ن استیا یسته آزادگیهمان با 
 

که می نیما که انگار آن در شعری  جا نیست.  خواند چنان غرق بود 
گر حساسیت  نمی نبود  علیتوانستم چشم از او بردارم. چشم در چشم شدیم. ا

بودن و امنیت در  اوهای با  باره ارزش و جایگاه لحظه گرفتم. یک در آغوشش می
کردم. را بیش شکنار لیات خوب اش را به عنوان مسئول عم او وظیفه تر حس 

انجام داده بود. هوش، تسلط و آرامش او ما را از دست زدن به خطایی بزرگ 
گر به خطا ح پنداشتیم و  ور ماموران را در ارتباط با خود میضنجات داده بود. ا
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 شد؟  شدیم. چه می در درگیری پیش قدم می
کرد و من چشم از  علی  بر اما چشم از من نیمابرداشتم.  نیماچشم باز 

 ت. نگرف
که این چشم به چه فکر می نیمادانم  نمی ها هنوز  کرد اما من خوشحال بودم 

 هستند...
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 عشق

کردم فضای دیگری میانروز بعد صبح  کم است،   که بیدار شدیم حس  ما حا
گذشت نسبت به خطا های یکدیگر. احساس زندگی  صمیمی، مهربان و با

شد و همه چیز همان دیشب به توانست امروز نبا که می دوباره، احساس این
 . بودن، احساس لذت بردن از لحظه به لحظه این برسدانتها 

غروب برای خرید نان دم دکان نانوایی ایستاده بودم. خنکی غروب هرم 
گرفته بود اما از نانوایی هوا ن می یا دار و خفه دم یگرمای بعدازظهر را  زد.  بیرو

د. بهترین فرصت بود تا حرف بودن های همسایه هم پیدایشان ش دو تا از زن
دانستم خبر به  . میها از آن باخبر شوند تا همسایه ش بکشمیپ را در خانه  علی

 پخش خواهد شد:زودی 
گشت کار  ن دنبال  پیدا نکرد. شوهرم  چیزی "... طفلی برادرم هرچی تو تهرو

که بیاد اصفهان شاید  گفت  ."شهبکاری پیدا اینجا یک بش 
کاره"   است؟" اخوی چه 
گن ما دو تا خیلی شبیه  ه اومده، ندیدینش؟ همه مییدانشجو. چند روز"

هم هستیم"
گفت: گوشش به ما بود، نانی دستم داده  که  نانوا 

که از نون"  آد؟" های ما خوشش نمی آقای شما 
کردم. نکن را نان به دست  نیما دحواسم از همسایه به نانوا رفت، تعجب 
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عدادمان در خانه معلوم نشود، یک وعده نان روز را از که ت دیده باشد؟ برای این
که خریدیم.  نانوایی دیگری می شد نان اضافی  از بازار با موتور رد می نیماگاهی 

کار اوگرفت را می  را نانوا دیده است.  . حتما همین 
کرده دیر وقته، شاید شما  وا ! این حرف" کدومه؟ آقامون چندبار فکر  ها 

گفتم اینبسته باشین، از د کارش نون خریده بود. بهش  گیری،  ها چیه می م 
مونه. دیگه هم نگرفت." مثل الستیک می

گوشه چشم کرد ینانوا  گفت: نازک   و 
 "هیچ جا نون ما نمی شه"

توانستم زیر چادرم نان را مخفی  من می نان بگیرد. نیماگذاشتم  نباید می
کسی نفهمد اما   امکان را نداشت. این نیماکنم تا 

که وارد خانه شدم  که علینان به دست  از  نیماشد تا با  حاضر می را دیدم 
در خارج شوند.

کجا می  ری؟" "چی شده؟ 
که  علی گفت کمربند اسلحه اش را آماده میدرحالی  :کرد 

 گردم." ها برمی رم فردا همین وقت قراری پیش آمده، می"
نگران پرسیدم:

که جایی بری؟ اتفاقی افتا" ده؟!!" قرار نبود 
که، چیزی نیست. فردا برمی" گردم." گفتم 

کالمی  نیما ن   را برد. علیبدو
ای  حرکت نامنتظره هرتر شده بودم اما  با شروع دوباره مطالعات جمعی آرام

که فقط زمان آن را نمی کرد. حس می دلواپسم می دانم.  کردم اتفاقی در راه است 
کرده ب کند، به همه چیز مشکوک بودم. سازمان سعی  ود انشعابیون را از هم جدا 

گر آن کرد شاید فکر می تواند بر فکرشان تاثیر  می کند،پخش  ها میان تیمرا ها  ا
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 . نگران جدایی و شکستن تیم بودم.بگذارد
که با رفتن از خانه بعد از خروج آن دو   نیما، من و علیتازه متوجه شدم 

 . ماندیم شب تنها می آن 
گرمایی در  که در دل داشتم اما فکر از این فکر  ید. این آرزویی بود  درونم دو

کنون با نمی که زمانی برآورده شود. ا ای نداشتم. پشت به  فاصله این آرزو کردم 
کشیدم.  دیوار داده نفس عمیقی 

او  ،مثل روزهای اول آمدنم به این تیم حرف بزنم نیماآیا این امکانی بود تا با "
کند برایم شعر بخواند ها پیش  که رابطه ما خیلی بیش از این یا این، و معنی 
کردم.  رفته بود؟" چشم توانستم  می"آیا هایم را بستم. صورتش را در نظر مجسم 

  "دانست؟ احساسم را به او بگویم یا او همه چیز را می
 " دگرد ام حبس شد. "االن بر می نفس در سینهبا این فکر شدم"  "با او تنها می

ی می کار شب چیزی  غذایی برای شام. اما چی؟ اصال قرار نبود آن کردم. باید 
کوکو  این شام دونفره، برای او خواست برای بپزیم اما دلم می کنم.  چیزی تهیه 

که دوست داشت و خودش یادم داده بود.   سبزی! تنها غذایی 
کرده  با سرعت به آشپزخانه رفتم، سبزی که از ظهر خریده و تمیز  هایی را 

کرد  جا نبود. .. م. فکرم اما آنبودم، خرد 
کتابم یافتم، دلهره لذت نوشته  وقتی اولین بار دست بخشی  ای از او را الی 

که با سکوت می بر جانم نشست. نوشته بود "می گفت"  دانستی  توان بسیار 
بار این جمله را خوانده بودم. منظورش سکوت من بود یا سکوت خودش؟    ده

که هر تصویری را می آیا سکوت مانند همان قاب عکس توان در آن  خالی نبود 
کرد؟ او در سکوت مرا می اما در سکوت او چه  .شنید، مطمئن بودم مجسم 

 خفته بود؟ 
کوتاه  باز هم برایم جملهاو  خوانده ها را  آنبارها و بارها  .نوشته بود هایی 
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ن می ای از آن بودم. هربار نکته تازه  بودم کردهچنان سکوت  آوردم اما هم ها بیرو
ام در خشم  هنری ها ناتوان بودم. از بی ننوشته بودم. از یافتن واژه برایش چیزی و

کالس ادبیات بیش بودم. ای چیزی یاد  و مداد می نشان   تر عالقه کاش در 
 توانستم احساسم را بر زبان آورم.  گرفتم و حداقل می می

یافتم. آیا  ای آن نمیکردم هیچ صفتی بر چه بود؟ هرچه فکر می نم اما احساس
گویا نبود؟ به خود آمدم. مدتی بود که سبزی کافی  کرده  زبان نگاهم به حد  ها را خرد 

 تابه ریختم.  ها شکستم و در ماهی ها را میان آن کردم. تخم مرغ ها نگاه می به آنبودم و 
کنار سفره، همان  همه چیز از همان شب اول شروع شده بود. همان نگاه 

کرد که وقت حس  را نشانم "  70 نمرهمادی "م اتفاقی افتاد اما باور نکردم، آن روز 
که حس مشترکی ما را به   کشد. حسم را پس زده سوی هم می  داد، فهمیدم 

که  ام را برداشت و با لبخندی سرکشید، فهمیدم  چای نیمهلیوان بودم. آن روز 
رسیده بودم. آن روز تر ت بیش شگوید ما یکی هستیم اما از این بیان صریح که می

ی قاشقم زد و نگاه کاسه آش مشترکمان رو ای به هم  مان لحظه که با قاشقش در 
کرد... او سکوت  گل یاسی بیدار  که وقت نگهبانی مرا با  گره خورد، آن روز 

کنار این هنکرده بود. چ  گذشته بودم!؟  مهه طور از 
کردن غذا دسیپاهایم د کشگر توان ایستادن نداشت. از درست  دم و یت 

که داشتم. برای او همه چیز روشن کار نشستم. این چه حسی بود  نبود  یتر بود. 
که انجام بدهم و از چشمش پنهان مانده باشد. قبل از من به درونم و به افکارم 

 شد...  دید و نگرانم می برد. قبل از من نگرانیم را می می پی
ن بر دلم چنگ می دلم شور می تابم؟  . "چرا نگران و بیزد زد. چیزی از درو

 خواست بیافتد؟" مگر امشب چه اتفاقی می
جا،  "چه دنیای عجیبی" او از آن سر دنیا آمده بود، من از این سر دنیا. تا این

که  افتاد؟ در این در این خانه تیمی یکدیگر را بیابیم. چرا این اتفاق این جا  جا 
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که آینده ، اینیستعمر ما دو روزی بیش ن که  ، اینردوجود نداای  جا  جا 
رو بود ترس داشتم. از خودم، از او،  چه پیش دوست داشتن ممنوع است... از آن

 از آینده نا روشن این احساس.. 
کند می کوکو داشت می گذشت. در  سوخت. "پس چرا نیامد؟" زمان خیلی 

که به دیوار آشپزخانه آویزان بود نگاهم به چهره نگرانم افتاد "چ کوچکی  قدر آینه 
گندمی است. برعکس همه  جانم می الغر شده بودم" خانم گفت رنگ پوستم 

که خواهرم را زیبا می  گفت انگاشت. می مرا زیبا می پنداشتند، او فامیل 
که  نیماکاش  "هملیحتو  لبخند" که دانشجو بودم مرا دیده بود، آن زمان  آن زمان 

شاید امشب آخرین امکان کردم. " افشان می دورم و موهایم را مکرد می آرایش 
کردم  که فکر  ی ما بود تا با هم تنها باشیم."  آن قدر داغ شده بودم  برای هر دو

گونه که از  ن بریزد.  همین االن است   هایم خون بیرو
ن از سازمان بودیم همه چیز در مسیر و فضای دیگری رخ می گر بیرو داد. او  ا

گفت "اول باید  می و آمد میبردم. مامان حتما از او خوشش  می  را به خانه
کنید." بابا هم می درس ، بقیه دگفت "مرد باید عرضه داشته باش هاتون را تموم 

آمد؟ مادرش  شان می ." اما خانواده او چی؟ آیا از من خوشودش چیزها حل می
 ..."دگفت "عروسم باید خوشگل باش گفت؟ مثل همه مادرها حتما می چه می

کشید تا این افکار را از آن خارج  دمدا به شدت تکانرا  مسرم. نفس عمیقی 
کنیم، نه  که در سازمان بودیم و الزم نبود به این مسائل فکر  کنم. چه خوب 

کدام اهمیت نداشت،  خانواده، نه موقعیت اجتماعی، نه شغل، نه پول، هیچ
 او. احساس تنها احساس من بود و 

کردم اما  کوکو را خاموش  رفتم  ود. بهتر بود به اتاق میهنوز برنگشته ب نیمازیر 
کاری  که میخوب نکردم.  مشغول می یزیا خواندن چیو خود را به  آمد و مرا  بود 

کرد در انتظار می کار پهن  گذاشتمدید. سفره را در اتاق  کوکو را در آن   م.، 
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کی چای  گرمه،  کنارش نشستم. "دیگه چی الزمه؟ چای؟ نه، هوا خیلی 
که تموم شد می  ه..." خوره، یخ هم 

کمری کیف  ن  کوتاه  ام نوشته کنار سفره نشستم و از درو ن  نیماهای  را بیرو
 شان را خوانده بودم.  آوردم "چه خط قشنگی" چه حالی داشتم، وقتی هرکدام

ی افتاد "چرا این کرده؟" راه طوالنی نبود.  نگاهم به ساعت دیوار قدر دیر 
کرده ید او هم از تنها بودن با من دانم شا ، نمیباشد شاید جایی دیگر هم توقف 

؟" چه سوال است ؟ "آیا پیش از من دختری را دوست داشتهردواهمه دا
کسی عالقه 73، 74شود آدم  ای! مگر می احمقانه مند نشده  سالش باشد و به 

که استکه همین لحظه مهم   کرد؟ مگه نه این باشد؟ اصال چه فرقی می . ما 
یمفردایی ندا  .ر

ی!! این چه فکرهایی ا هخود نهیب زدم" دختر دیوانه شد به م وسر تکان داد
که می کرد است  کشیدم. " فراموش  گر ا هکنی" نفس عمیقی  کجایی؟ ا ی 

کند. زمان راه  ام سنگینی می ای بر سینه کردم وزنه سازمان بفهمه؟" حس می
کردم؟  دانستم اما با این حس چه باید می دادن به احساسات نبود. این را می

گلویم را فشرد.دا نمی  نستم. بغض 
کنده از جایی به جای می  کلید در قفل چرخید.  فکرهایم پرا که  پریدند 

داشتم تا به استقبالش نروم  ضربان قلبم تندتر شد. خود را محکم در جایم نگه
ید. از   . من حرف شنوی نداشتاما قلبم به سمت او دو

 صدایش آمد:
کار را بکش."شیرین! "چشم بسته" آوردم. پرده وسط ات"  اق 

کردم. حباب یریزش آب سرد م بر زمین سخت های خیال  را بر بدنم حس 
کار را بستم و پرده میان دو ندو ترکید ندخانه تیمی فرود آمد . به سرعت در اتاق 

کردم "قرار نبود چشم بسته کشیدم. با خود فکر  کدام  اتاق را  ای بیاورد. باز این 
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که از آن بی  ده بودم." خبر مان تصمیم بود 
را در اتاق دیگر جای داد و از آن طرف پرده به سمت  چشم بسته رفیق نیما

 من آمد. نگاه آشفته و نگرانم را دید:
که این رفیق قرار شده " گفت  که نشدی! رفیق نقی سر قرار اومده بود،  نگران 

کم دیر شد..." به تیم ما بیاد. منتظر شدم، یه 
ن آمد: در همین زمان دستی از زیر پرده بیرو

 هستم." پروینسالم رفیق شیرین، من "
کوچک بود و ظریف اما صدایش قوی و  با عجله دست جلو بردم. دستش 

ن سفره و دست نوشته نیمامحکم. نگاه  کوکوی درو که به  های خودش  را دیدم 
که از خطای خود شرمنده  کسی  و است بر زمین خیره مانده است. چون 

کردم.  کاغذ تبا سرع ،باشددستش رو شده  خم شد و دستم را  نیماها را جمع 
کوچک من در دست درشت او می ید. از خجالت خیس  گرفت. دست  لرز

ی موتور بودیم دلم می که دست عرق بودم. چقدر وقتی رو هایم جای  خواست 
کنون حتی توان نگاه  ها را می بود و او محکم آن می دستگیره موتور  گرفت اما ا

دانستم چه بگویم. بغض راه  نمی بودم و داشتم. هول شدهکردن به او را هم ن
گم شوم و های گلویم را بسته بود. دلم می کنم اما  خواست در بغلش  گریه  های 

 سازمان جای این رفتارها نبود.
کشیدم، آب دهان را قورت دادم و بلند پرسیدم:  را مدست ن  بیرو

که نخوردی؟" پروینرفیق "  ! شام 
کشیدمنتظر جواب نماندم کمی باال م. سفره را به سمت پرده  ، پایین پرده را 

که بتوانیم سه نفری دور آن بنشینیم زیر پرده پهن مزد ، قسمتی از سفره را طوری 
گلویم شکست و  کردم و به هوای آوردن آب از اتاق خارج شدم. بغض در 

که به انت نیماهایم سرازیر شدند. خود را لو داده بودم.  اشک ظارش فهمیده بود 
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یم نمی م.م. در آشپزخانه ایستادا نشسته شد به اتاق بازگردم و با او چشم در  رو
 چشم شوم. 

کنار  آن نیماگشتم، ازباالخره با ظرفی آب به اتاق ب نشسته  پروینطرف پرده 
کوکو سبزی  و با او حرف می که یک طرف  که نشستم متوجه شدم  زد. سر سفره 

ی پ اصال سرخ نشده. این حد از حواس رتی را در خود سراغ نداشتم. با غذا باز
که به دهان بردم  کردم. اشتهایی به خوردن نداشتم. اولین لقمه بازی می ای 

کوکو بدجور که  که  . یاد حرف خانماست شور شده یمتوجه شدم  جان افتادم 
 گفت " وقتی غذا شوره یعنی آشپز عاشقه." می

تمام  نیماخورد اما هم اشتهایی نداشت و چیزی ن پروینرفیق شب  آن
 کوکوی شور را خورد.

 
گرمای مطبوعی زیر پوستم حس  وقت خواب حس زیبایی داشتم. 

گرم و دوست داشتنی دست  می از دستم عبور  .هنوز با من بود نیماکردم. فشار 
گذاشتم. جای ترس بعدازظهر را  شور  کرده و به قلبم رسیده بود. آن را زیر صورتم 

کرده بود  ...و اشتیاق پر 
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 پروینرفیق 

که در ذهن خواندم همان سوالی را اش در چهره وقتی علی بازگشت روز بعد 
گرفته بود  ؟" دکن جا چه می این پروین"رفیق  من هم شکل 

در سوی دیگر  علیدر یک سو، من و  نیماو  پرویننویسی،  شب وقت برنامه
مثل زد، درست  خیلی محکم و قاطع حرف می پروینپرده نشستیم. 

را در ذهنم هیکل و قد بلند  درشت تن صدایش تصویر دختری ها.  مسئول
کارهای تیم، توجیه خانه و همساساخت می به  د. حس خوبییها پرس هی. از 

کوتاه جواب می نداشتم، پرسش سواالتش  دادم. هایش را 
گرفته بود. از ظهر ناهار نخورده و خود  علی پشت به دیوار داده و زانو در بغل 

گوشه را کرده بود. در تمام طول برنامه نویسی هم حرفی  در  کتابی مشغول  ای با  
مقدمه پرسیدم:  کرد. بی نزد و با سبیلش بازی 

 بشین؟" ما ! شما آمدید تا مسئول تیمپروین"رفیق  
"این دانستم.  اش را می رفت. معنی ای چشم غره علیکسی چیزی نگفت. 

که می کنم،کنی"  چه سوالی است   خودش.  انندنگران بودم درست م چه 
کار با دستگاه چاپ  است نم. فعال قراراجا بم "نه رفیق. معلوم نیست  این

 م."هن بداادتیرا 
کردم هنوز با سبیلش ور می علیکمی آرام شدم. به چهره  رفت،  که نگاه 

بیند.  قضیه را چگونه می نیمادانستم  را باور نکرده بود. نمی پروینانگار حرف 
رسید از قبل  زد. به نظر می گپ می پروینمی با یدر آن طرف پرده، صماو 
زدند. شاید در  شناسند. در باره افراد یا موضوعاتی آشنا حرف می دیگر را می هم
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نداشتم. هرچه بود   اند. احساس خوبی به این صمیمیت تیمی با هم بوده
با تیم ما غریبه بود.  پروین

 بد جوری ضعیف شدی...؟"مریض بودی و  "رفیق!  شنیدم 
ی پروینتوجه  که  مبه بیمار تعریف برایش  نیماعجیب بود. معلوم بود 

که کرده گر دیوار را  .هایم سیاهی رفت کوچه چشم درچند روز پیش  است  ا
ی زمین ولو   .شدم می نگرفته بودم، رو

گوسفند بگیر .کنی "....باید خودت را تقویت  ،فردا مقداری ماهیچه 
کنم تغذایی برای  ."فراهم 

ی  گذشت "چه مهربون" حرفش به دلم نشست اما فور این فکر درم از ذهنم 
گرفت  یادم داد تا  پروینرهبری فرستاده تا مواظب ما باشد. حتما که او را قوت 

کمی آب  بار بگذارم. بر اهمیت این تغذیه  ماهیچه را با پیاز، برنج و مقدار 
که ب کید داشت. برایم غیر معمول بود  گوشت. تا قیه نان و پنیر بخورند و من 

گوشت بود. بیش ن  کثرا بدو خوردیم. آش  تر برنج و حبوبات می غذای تیم ا
گاو، با استخوان علییکی از غذاهای مرسوم بود.  زمینی  لپه و سیب های 

که شبیه همان  نیماکرد.  آبگوشت درست می "کله جوش" را دوست داشت 
کشک. خوشمزه ب باید  از بس شور بود ود اما بعد از خوردناشکنه بود اما با 

. از خریدبار هم سیرابی  کرد. یک مان باد می خوردیم و شکم کاسه آب می کاسه
که با شک نگاه می نیماقیافه سفید و لزج سیرابی خوشم نیامد.  گفت دید    کنم 

کنم، انگشت سیرابی "تا حاال کن تا درستش  هات روهم باهاش  نخوردی؟ صبر 
 خوری." می

کرده با نمک و  گذاشت. مقداری سیرابی را خوب شست، خرد  نخود بار 
با ولع آن را تا ته خوردند.  علیخودش و 



 219  یـق پــروینرف  
 

 

یال  43روزانه تیم بودجه غذایی  ها حتی از این  بود. برخی تیمبرای هر نفر ر
کم که ارزان بود، یا آخر کردند. مثال پای مرغ می تر خرج می هم  های  خریدند 

که خوب نبود، دور می ها سبزی روشف شب وقتی سبزی یختند، آن هایی را  ها  ر
کرده همراه می  پختند. آوردند و می را جمع 

 
هایی  با احتیاط از بحث ، علیپروینرفیق اولین روز مطالعه جمعی با در 

گفت و مننظر شد تا نظر  گوشم با هیجان در انتظار  اوکه داشتیم  را بداند. 
گفت:بود. او خی پروینشنیدن نظر   لی صریح و رک 

ها به  ن سوالی. تا امروز هم ادده ها چه معنائی می ن بحثیدونم ا "نمی 
گه مسعود احمدزاده نبود و مبارزه  . فقط میاست ذهنم خطور نکرده دونم ا

جا دور هم جمع  زه نکرده بود، اصال سازمانی نبود تا ما اینیمسلحانه را تئور
 ها را بکنیم..."  یم و این بحثوش

کند اما این برخورد صریح و قاطع  دس میح که با نظرات ما مخالفت  زدم 
که در این تیم چه می که خبر داشت  گذرد.  برایم تازگی داشت. مثل این 

که کنترل ما فرستاده بیشساز برخوردش شک مرا  کرد،  مان او را برای   علیتر 
گبحث را رها نکرد و  که سعی در منطقی نشان دادنش داشت   فت:با صدایی 

گذشته  "رفیق! چطور متوجه نیستی، پنج سال از شروع مبارزه مسلحانه 
که تودها، سازمان هنوز نتواست کردن مبارزه  نسته به هدفش  دست  استای 

کن  ...!"دپیدا 
کشته  "چرا این حرف را می گروه  گروه  که رفقا  زنی. در اوج ضربات 

زمان بپیوندند. فکر خواستند دسته دسته به سا شدند، هواداران سازمان می می
کجا  هکنی علتش چ می  ؟..."ندآمده بودبود؟...این همه هوادار از 

کند: پروینتواند مچ  کرد با یک استدالل قوی می فکر می علی  را خم 
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ذاری؟ نفوذ ما گ می  ها را به جای توده گی؟..آن "هواداران؟ دانشجوها را می
 ..."است ندهامباقی تنها در سطح دانشگاه 

برایم تکراری بود. نوع حرف زدنش را هم قبول نداشتم.  علیهای  لاستدال
گیری  را به جبهه پروینداد و  های دندان شکن می کرد، جواب طرح بحث نمی

 کشاند. می
کوچک ها  اند، آن "بقول رفیق مسعود دانشجویان و روشنفکران همان موتور 

کنند مردم را به دنبال خود می که که حرکت  ای  روزه توده کی کشند. مبارزه 
گه مردم حمایت نمی ودش نمی ، وظیفه ما است کنند علتش ترس رفیق! ا

یم ضربه پذیرهن بداشکستن همین جو ترس است. باید نش که رژ . است یم 
گر روشنفکرها حوصله  و تحمل داشته باشند." ودشون سر نر البته ا

کنایه  پروین که نشانه می هم  تردید در  زد. حاضر نبود به هیچ استداللی 
. رفت پیش مینتیجه و آزار دهنده  فکرکند. بحث بی استخط مشی سازمان 

کنی بود بیش کم  کاش تا بحثی برای روشن شدن تر مشاجره و رو   علی. 
 داد.  جا خاتمه می فهمید و بحث را همین می

افتاد.  آمد. در برابر هیچ استداللی از تک و تا نمی خوشم  پرویناز یک چیز 
کرده و بر نقطه  ر از او مطالعه داشت، میت بیش علی توانست بهتر استدالل 

کت  پروینضعف حرف طرف مقابل انگشت بگذارد اما  در مقابل او سا
به جای پیش بردن بحثی آرام و منطقی، با عصبانیت جواب  علی. ماند نمی

کند.  داد و می می گیر می پروینکوشید او را تحقیر  که در بحث  کرد  گاه 
که بی می هایی حرف که  ربط بودند. یک زد  گرفته  علیبار  وسط بحث مچش را 

گفت:  بود و او جوابی نداشت 
که نجات داد   گر او نبود تو االن دو تا  رفیق! "مسعود احمدزاده تو یکی را  ا

کیش می کیش   کردی." بچه بغلت بود و پیش پیش و 
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بود. حرف  فکر تشکیل خانواده معنایش ترک مبارزه و دنبال روزمرگی رفتن
که .شد محسوب می علیتوهین به یک مبارز و تحقیر  پروین همیشه  من 

کنم،  را  علیعادت داشتم همه چیز را مثل یک فیلم یا صحنه تئاتر مجسم 
کرده و آن گرم دو تا بچه شیرخواره را بغل  که در همان هوای  کردم  ها هم  مجسم 

گریه می کند. با تجسم این  کنند و او حیران مانده است هر دو، هم زمان  که چه 
کالفه  کمی تاخیر از خنده منفجر شدم.  علیصحنه و قیافه مستاصل و   علیبا 

کرد، بلند شد و رفت.  پروینکه از حرف  عصبانی بود چپ چپ نگاهم 
که  آن دوست داشتم و از آن بسیار بسیار را  روزهای بعد هم مطالعه جمعی تیم 

گویی می اغلب  نیماگذشت.  علیو  پروینای ه آموختم به بگو مگو و متلک 
ی رفتنش را  حرص می پرویناما از دست  . منکرد سکوت می خوردم و آرزو

 داشتم. 
که  کوچکی  ی جلد  پرویندستگاه چاپ  با خود آورده بود برای زدن تیتر رو

کردن با  پدرم از کتاب بود. قبال کار  کارگر چاپخانه بود طرز  دستگاه که در جوانی 
ها را  را بر عکس بچینیم، دور آن "باالف" بایستی حروف میبودم. را شنیده  چاپ

یشان جوهر ب تر از سطح صفحه بودند  . حروف برجستهمالیممحکم ببندیم و رو
کاغذ می کتاب بکار گذاشتند.  و رد خود را بر  این دستگاه برای زدن جلد 

کار با آن می که ساختیم تا این حروف درست در  باید قابی می آمد. برای  جایی 
کتاب را دقیق می خواستیم قرار بگیرند. جلد می بریدیم و در قاب  های مقوایی 

 دادیم.  جای می
ی مقوا و دستگاه چاپ نشان می علیحرکت دست  که بی رو عالقه و  داد 

کار می بی داد. بارها آچار از  زد، دستورات را انجام می کند، حرفی نمی حوصله 
کج میرفت یا فلز دور حر دستش در می کار می نیماشد.  وف  کرد اما  با عالقه 

کافی را نداشت، اندازه جوهر دستش نبود و تمام جلد را سیاه می کرد.  ظرافت 
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گوش می من کار معلوم می دادم و سریع یاد می با عالقه  که  گرفتم اما وسط  شد 
شدم دوباره همه را  ام. مجبور می را در قالب بسته "ح"حرف  "خ"به جای حرف 

کنم. مادرم همین ایراد را سر خیاطی از  کرده و اشتباهم را تصحیح  از هم هم باز 
کوک "دختر! تو چرا این گرفت: من می های پایین دامن را  قدر هولی؟ 
 زدی، از آن طرفش پیداست، همه را بشکاف دوباره بدوز!!"  درشت 

ککرد ریف میعاز سرعت من در یادگیری ت  پروینرفیق  ه . همه چیزهایی را 
شد، در  داد و از پیشرفت سریعم خوشحال می بلد بود با حوصله به من یاد می

کان با سردی جواب می دل از تشویقش لذت می کما نسبت به او  دادم. بردم اما 
گیر بود و ناتوانی علیاشتباهات   نیمابا  اما کشید اش می اش را به رخ سخت 

کار خراب شده که برای  سپرد. او را به من می  مالیم بود و  کارهایی را  من هم 
کار با دستگاه چاپ را  سخت بود انجام می نیما که  کوششم این بود  دادم. تمام 

ی به ماندن بیش  در تیم نباشد. تعصب پروینتر  هر چه زودتر یاد بگیرم تا نیاز
های جمعی مرا از او دور  های سیاسی و از بین رفتن بحث در بحث پروین

کدام از ما  می جلوی او جرات حرف زدن در باره رهبری و سازمان را کرد. هیچ 
 کرد. تحمل نمی علیهیچ انتقادی را به خصوص از جانب  پرویننداشتیم، 

 رفیقی پروین، علیروشنفکری حراف بود. از نظر  علی پرویناز نظر 
کم سواد. از نظر من  نماینده رهبری و در جبهه مقابل. تنها  پروینمتعصب و 

 نیماخواست  بطه خوبی داشت و من از او دلخور بودم. دلم نمیرا پروینبا  نیما
گاهی آن قدر شدید بود  سرتاسر روز آن که تحملش طرف پرده بماند. این حس 

کاری  می حشد. ترجی برایم مشکل می دادم تا به اتاق تایپ رفته و خود را به 
کنم.   مشغول 

کنار حوض می روزی ظرف که  ها را   ست و پرسید:آمدکنارم نش نیماشستم 
گرفته"  ای؟..." چرا 



 203  یـق پــروینرف  
 

 

گذشت "چقدر دلم برایت تنگ شده"   نگاهی به چهره اش انداختم. از فکرم 
 گفت: نیما ندادم.  یاما جواب

آد. شماها خیلی به هم  خیلی مهربونه. حتما از او خوشت می پروین"رفیق 
کن" می  خورین...باور 

ن آمد و  علی کرد.  نیمااز اتاق بیرو کرده و  نیماکه  از اینحرفش را قطع  دقت 
که آن را  تابی بی ام را دیده بود، خوشم آمد اما چیزی در درونم نا آرام بود 

 گذاشت حرفش را بپذیرم. شناختم و نمی نمی
 

ن آمدم،  کار تایپ از اتاق بیرو  نیمایک روز غروب، وقتی پس از چند ساعت 
گوش کنار  کرد و  گفت: را در راهرو دیدم. با اشاره دست صدایم   م آرام 

غلط رفت.  پروینپیش همین االن از سر قرار برگشت و یه راست  علی"
چه  علینمیدونی  ا موندنی شد، حتمی مسئول هم بشه،ج این پرویننکنم 
 ای داشت!!؟" قیافه

کمی از  که  علیقیافه من هم حتما دیدنی بود و دست  نداشت. از همان 
کردترسیدم، سرمان آمده بود. در فکر بودم  می از  علیباره  یک .که حاال چه باید 

ن آمد کوچک اندام و ظریف با چشمانی  .پشت پرده بیرو به دنبال او دختری 
که در لحظه اول دیدم ظاهر شد درشت دو چشم سیاه همان . تنها چیزی 

گذشت "چقدر  گیسوانش را بافته و پشت سر انداخته بود. از ذهنم  درشت بود. 
پرکرده بود. باورم  اش را کودکانه و ساده صورتزیباست!" لبخندی معصومانه 

که این همان رفیق پشت پرده باشد. هم قد بودیم اما جثه نمی اش نصف  شد 
گذشت "چطور می کوچکی، صاحب   که جثه ودش من بود. از ذهنم  به این 

ای هر دو چشم  ." نگاهی به من انداخت و لحظهدصدایی به آن محکمی باش
هش برقی دیدم. شاید او هم تصویر دیگری از من در در چشم ماندیم. در نگا
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که چشم بسته ای را در تصور به  ذهن ساخته بود. برایم خیلی پیش آمده بود 
کنم.  ای متفاوت با آن گونه  چه بود مجسم 

کرد و بوسید. یکه خوردم. از زمان مخفی شدنم، پیش  جلو آمد، مرا بغل 
گرفته یا ب کسی را در آغوش  که  بوسم. حتی پوران و سیمین را. در نیامده بود 

کشیده  خانواده ما مادر، پدر، عمه و خاله بچه ها را چپ و راست در آغوش 
گونه تماس می بعد از  .بود در روابط میان رفقا خالی ها بوسیدند. جای این 

کرده بود. اولین برخورد مدت هایم بود.   خالف همه داوری پروین ها دستی بغلم 
گول آن چشمان معصوم و این برخورد صمیمی را به خود نهیب زدم " نیاید 

 ."طرف خط است  ، فراموش نکن! او آنخورد
یک ودش و مسئول میاند م در تیم می پروین"رفیق  ، من هم مسئول تئور

 خواهم ماند."
که  زنگ خاصی داشت. بیهوده سعی می علیصدای  کرد نشان دهد 

ده بود. او را از مسئولیت هایش درست از آب در آم بینی دلخور نیست. پیش
دیدم. احساسات متناقضی داشتم. از  تیم برداشته بودند. خود را مقصر می

گرم او برایم دل پروینماندن  نشین بود. چشم  در تیم خوشحال نبودم اما برخورد 
که  پروینباز شدن  تر ما را از  دیدم. از همه مهم تر می را بیش نیمابه معنی آن بود 

 نیماماندیم. در چهره  میدر یک تیم دند و چندماه دیگر با هم کر هم جدا نمی
است؟!!"  پروینرضایت را دیدم. از خودم پرسیدم "رضایتش از ماندن 

به عنوان مسئول  علیو  پروینهمان شب موقع برنامه نویسی متوجه تفاوت  
کار روز، با قاطعیت و سریع بحث در ب پروینتیم شدم.  گزارش  گرفتن  اره بعد از 

کرد.  برنامه آینده را شروع 
کتاب "نبرد خلق" است. از فردا دو نفر تایپ عاجل" کار تیم چاپ  های  ترین 
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کند.  مانده را تمام می کنند و یک نفر بخش باقی انجام شده را تصحیح می
کتاب را هم...." جلد 

 تاخت.  میدان را خالی دیده بود و می  پروین
ی  "..نیاز به وسائل چاپ عکس کتابرو یم ... باید آرم سازمان را  جلد  دار

کاغذ نوشتم.  ی این  که باید خرید رو یم.....لیست وسائلی را  خودمان بساز
های ماشین  هم نوشته نیمامن و  هید! شما خرید را انجام بدعلیشیرین و 

 کنیم... " شده را تصحیح می
دارها به  با مغازه نیمارفتم؟  برای خرید میباید  علیفهمیدم چرا با  نمی

داد.  ترین خریدها را طبیعی جلوه می شد و غیر طبیعی راحتی خودمانی می
کنم اما  درست وحسابی موتورسواری هم علی بلد نبود. خواستم اعتراض 

کرد. نمی علینگاهم با نگاه  که  تالقی  کردم  خواهد  می علیدانم چرا حس 
کنش تصمیم  که ای پروینوا ن اعتراض به معنای را در قیافه من ببیند. فکر این 

یابی منفی از توانایی گونه  علی عملی ارز  .کارهاست، زبانم را بستدر این 
کار خوب است یا  پروین که آیا این تقسیم  نظر ما را نپرسید، سوالی هم نکرد 

طور  گیری در سازمان پذیرفته شده بود. پوران هم همین نه. این نحوه تصمیم
سیمین با رفیق کرد اما  ه دیگران ابالغ میدوخت و ب برید و می بود، خودش می

کار را بکنیم یا " کلمه "خوب است" این   "است بهترآرامش تمام تصمیمات را با 
ی بیان می داد.  کرد. فرصت ابراز نظر به دیگران می  تو با آن رفیق برای خرید برو

کار ن داشت. دلیلی  تری کرد اما حداقل فرم دلنشین میهرچند فرقی در نتیجه 
ی نداشتم اما دلخور   .بودمبرای دلخور

که  پروین کرد و  علیهنوز به پایان برنامه نرسیده بود  از فرصتی استفاده 
ید:  میان حرفش دو

کتاب بیژن را ودش می ه"رفیق! پس مطالعه چ کار جمعی  در؟ ما  دستور 
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گذاشت..."ادامه مطالعه داشتیم. باید وقتی برای   آن 
اختم. لبانش را محکم به هم فشرد. دلم اند نیمانگاهی زیر چشمی به 

که  جمعی منتفی شود اما از برنامه  خواست مطالعه نمی یخته بود   پروینای  ر
کار تیم به مطالعه محدود شده که مدت هم راضی بودم. از این  بود. هاست 
که بعد از  پروینعذاب وجدان داشتم.  نگاهی به برنامه انداخت و دلیل آورد 

کارهای چاپ گرفت اما  دوباره می شروع  کوتاه نیامد و  علیتوان مطالعه را از سر 
 راضی نشد:
کرد..." ود مطالعه را ش روز هم نمی ک"حتی ی  تعطیل 

گرفت. جدل بحث آن  عرصه جدیدی برای  سازمان مشیبر سر   دو باال 
خواست پشت  یافته بود. تمایلی نداشتم وارد بحث شوم. دلم نمی بگومگو 

که  پروینخواستم از همان روز اول جلو  بگیرم. اما نمی علیابل را در مق پروین
کرده بودم. پرسش گیر  گرانه باز هم به  حاال مسئول بود بایستم. در بد وضعی 

کردم تا شاید راه حلی داشته باشد. سرش را آرام تکان داد و مرا به  نیما نگاه 
کرد. مشاجرات درون اشیدگی تیم و مرا نگران از هم پ ی ماعدم دخالت دعوت 

 کرد.   جدایی می
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 انتشاراتتیم 

که  تیم در برنامه پروین کنم.من آورده بود  گواهینامه رانندگی اقدام  گرفتن  برای 
 گیرم.." من می هم " اول تو بگیر بعد

کردم: با تعجب سوال 
گواهینامه دارم!"  " اما! من 

گواهینامه گرفتند و به بعد از مخفی شدن، رفقا  که الزم  یرفیق دیگر ام را 
که دادند داشت رانندگی  امتحانخواست تا دوباره  می پروین. برایم عجیب بود 

.دهمب
که با نام جعلی بری امتحان بدی گواهینامه بگیری" "منظورم اینه    و 

که یک سال است پشت رل ننشسته کشیدم بگویم  ام و معلوم  خجالت 
 خوانده بودنگرانی مرا هایم  چشمکه از  نیمانیست در امتحان قبول شوم. 

گفت:
 دی." قبول هم نشدی، مهم نیست، دوباره امتحان می"

که خودم را برای امتحان رانندگی آماده می همراهم  رضا مرفیق کردم بار اولی 
کنی و اشتباه  بود و گفت "برای چی قبول نشی؟ فقط چند تا چیز را باید دقت 

 نکنی، برای چریک اشتباه یعنی مرگ..."
کوششم آن بود تا ا نگار امتحان رانندگی آزمون چریک شدن هم بود. تمام 

که تصمیم  رضا امتحان را سر ضرب قبول شوم. آن قدر از قضاوت نگران بودم 
یخ امتحان را به او نگویم. وقتی  ن هیچ  خبر قبولیاو گرفتم تار ام را شنید، بدو

گواهینامه موتور سیکلت گفت "حاال خودت را برای  کن." تشویقی  آماده 



ـ  م                    208 ره بیستــادی نمـ
  

 

که قبول شدن در اولین جلسه امتحان برای نمی نیمااما  چقدر مهم  مدانست 
که در اولین جلسه امتحان رانندگی قبول است کسی بودم  . در خانواده تنها 

 را از دست بدهم.امتیاز خواستم این  شده بودم و نمی
 

گرفتن عکس و امتحان آمع وز نامه سریع پیش رفت. صبح ر نئیاینه چشم، 
که چادر را از سر رساند. در آخرامتحان مرا تا محل  نیما، شهر امتحان ین لحظه 

گفت "قبول شدی، می م وبرداشت یم آش می به دستش دادم  یم." ر  خور
که سوار پیکان ویژه امتحان رانندگی شدیم. اولی خانم  سه نفر بودیم 

که به چپ و راست پیچید،  خانه که داری بود حدودا سی سال. دو بار  فهمیدم 
 اما خودش این را قبول نداشت: باید دوباره امتحان بدهد.

کردم." واسه چی جناب سروان؟ به جون بچه"  ام بغل رو نگاه 
که افسر مسئول  کردم  نفر دوم دختر جوان، خوش پوش و شیکی بود. فکر 

یاد حرف بنشینم. پشت فرمان گفت تا  منبه  کند اما نکرد. اول او را صدا می
کن فیگور رانندهاف نیما کن...پشت فرمان سعی  کالج را اول امتحان  ی ها تادم " 
 رو بگیری..." وارد

کردم شینه؟" یه نگاه توی آینه  "راننده وارد چطوری پشت رل می فکر 
گرفتم، شانه کردم، از پارک در آمدم.  انداختم، دنده را از قسمت زیر  ها را شل 

کنار" گفت "بزن  که   چند متری نرفته بودم 
کنم  کشیدم تا سوال  کرده بودم؟" برگشتم و نفسی عمیق  "چه اشتباهی 

کرد و به دستم داد؟"آخه واسه چی کاغذی را امضا  گفت "   :و 
گواهینامه پشت ماشین پدرت نشستی!""  چقدر بی 

که از دور دید، سر موتور را به سمت  نیما کرد.  دکهمن را  کج   آش فروشی 
کتاب تمام شده بود و به   پروین قسمت چاپ رسیده بودیم.کار تایپ 
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 توضیح داد:
ی جلد از آرم کردن رو گیریم، بعد نگاتیو  سازمان عکس می  "برای درست 

ی سیلک می ی سیلک می عکس را رو یم. اثر نگاتیو رو کردن  انداز مونه، با رد 
ی جلد می ی سیلک عکس آرم رو  افته" جوهر از رو

که این را تحسین می پرویندر دل  کا  کردم  . دوست داشتم استر بلد همه 
کارها را یاد بگیرم. زمان دانشجویی یکی از سرگرمی گرفتن عکس  همه این  هایم 

دوربین  پروینشناختم.  های عکاسی را می و چاپ آن در خانه بود. محلول
مایع ظاهرکردن عکس، تهیه  انندعکاسی همراه آورده بود اما باقی وسائل م

سیاه برای تیتر، ابزار برای بریدن و سیلک، مرکب سرخ برای آرم و مرکب 
 کردیم.  صحافی جلد و  غیره را باید تهیه می

کدام می رفتیم و دقت  مشخصی از بازار می  بایست به محله برای خرید هر 
که خرید آن می کنند. چیزهایی  ها برای مردم  کردیم تا خریدها طبیعی جلوه 

گین درگیری و یا از توانست برای ما به بهای سن عادی خطری نداشت، می
 دست دادن جان رفیقی تمام شود.

گروهییک بار قبل از مخفی شدن  کردم برای خرید  کار می رضابا  که در 
گروه ما برنامه . بچهیمماشین تحریر رفت پرستان از جمله  های رادیو میهن های 

کتاب  های سازمان خبر، اعالمیه  ،هایی چون "آنچه یک انقالبی باید بداند" و 
و پخش  ندنوشت می، با دست در چندین نسخه ندکرد میرد تئوری بقا" را ضبط "

گرفتیم ماشین تحریری  می به جای دست نویسی و متون را  مخریبکردند. تصمیم 
 تایپ کنیم.  

که همان روز با او آشنا شده  گروه به نام منصور،  قرار شد با یکی از پسرهای 
برای خرید ماشین تحریر به یک مغازه که دانشجو هستیم  بودم، با توجیه این

یم.  ن مغازه  رضادست دوم فروشی در خیابان ناصر خسرو برو منتظر ما بیرو
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گر    می کیف اضافی و آدرسی همراه نبردیم تا ا کارت شناسایی،  ماند. هیچ 
کردم همه  اتفاقی افتاد و مجبور به فرار شدیم ناشناس باقی بمانیم. سعی می

 و منصور یاد بگیرم. رضابسپارم و از چیز را خوب به خاطر 
یافتم  از همان اول با دیدن صورت رنگ پریده و نگاه های نگران منصور در

که می کار غیرعادی نکرده  پنداشتم بی ماجرا چنان  خطر نیست. تا آن روز هیچ 
که می می . امابودم که ب یک توانم نقش دانستم  کارهای دانشگاه به دانشجو  رای 

کنم. نمی را یاز داردر نیماشین تحر برای  رضافهمیدم چرا خود  خوب بازی 
که  . او از بچهیامدخرید به داخل مغازه ن های زبل جنوب شهر بود، دیده بودم 

 آید.  حواسش به همه چیز هست و در هر شرایطی از پس مشکل بر می
کرد.  که شدیم فروشنده عینکش را جا به جا و سرا پای مرا ورانداز  وارد مغازه 

که بی چادر بودنم در این محل به چشم او غیر عادی است. بر اساس  فهمیدم 
کرد. منصور با  رفت و سر صحبت را باز می منصور باید جلو می ،رضاطرح 

کار ماشین کرد. خیلی زود برای  آن  ها و قیمت لحنی خودمانی از طرز  ها سوال 
کار ماست اما نم کدام ماشین مناسب  که  ی ما روشن شد  دانم چرا  یهر دو

که لحن فروشنده  ربط ادامه می الت بیؤاچنان به س هم منصور داد تا جائی 
کرد و پرسید:  تغییر 

کاری می خواهید؟ نکنه بخواین از این  "اصال ماشین تحریر رو واسه چه 
کنید؟"  چیزای ضاله چاپ 

 گفت: از موضع دفاعی منصور آب دهانش را قورت داد و بعد از مکثی
 . ..."خواهیم میهای دانشگاهمون   برای درس راماشین تحریر "

گامی به او نزدیک  تر شد و پرسید: فروشنده 
کدوم دانشگاه می کارت دانشجویی همراته؟" "ببخشید! شما   ری؟ 

کسی مرا موقع خرید سین  گر دانشجو بودم و  جیم  سوالش اضافی بود. ا
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کنشی نشان می می  م و منطقیکوشید آرا دادم؟ منصور هنوز می کرد چه وا
گفتم:جواب   دهد. از پشت سر او صدایم را باال برده 

خواهی یه ماشین بفروشی، هزار جور تهمت هم به آدم  ببخشیدا! شما می"
 گیری." خواهی بفروشی خوب چرا بهانه می زنی. نمی می

کرد.  گرفت و به من انداخت. منصور مردد نگاهم  فروشنده نگاه از منصور 
که  کردم  گفتم:به او اشاره  یم. هم زمان   برو

کرد"بریم یه مغازه دیگه، پدرم  گفت جنس خراب  سفارش  بیایم پیش شما. 
که تو این راس به ما نمی ه این همه مغازه هست!!"تاندازی، .. وگرنه 

گفت:  فروشنده لحن صدایش را تغییر داد و 
کنیم. پدرتون راست  که نداشتم. خوب! ما باید احتیاط  "خانم! منظوری 

کسی نمیگفته،  فروشم..." من جنس خراب به 
کرد: بعد اشاره به یکی از ماشین  ها 

کار می" کنه، چیزیش  این آ. بی. ام.  مرگ نداره ، دست دومش هم مثل نو 
شد، بیارین پیش خودم."

که  کرد: رضاخارج شدیم، منصور با هیجان جریان را برای  از مغازه  تعریف 
که یارو جا زد..."  "یه توپی اومد 

کرده و برخوردم از  وشحال بودم و به خود میخ که مشکل را  حل  بالیدم 
تا  رضارا همراه برد.،  تایپ منصور بهتر بود. منصور از ما جدا شد و ماشین

گفتم: ایستگاه اتوبوس همراهم آمد و در باره برخورد منصور پرسید. با غرور 
"از اول رنگش پریده بود..."

گفت: لحظه کرد و  ای سکوت 
که می"ت پسش بر میاد و را   ..."دخواستم منصور یاد بگیر آیی، می نستم از

که کرد فکر نمیهیچ  . وقتی دید شته باشددا ام بارهچنین قضاوتی در رضام 
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 گویم ادامه داد: چیزی نمی
که مثل هم نیستند. یکی بهتره یکی بدتر کار تیمی همه  تیم باید  .".... توی 

که بود."هموفق باش  ، 
کشیدم. تمام احسا که داشتم خجالت  س خوبم باد هوا شد. از حسی 

که تمام برنامه کرده بودم  باید به عنوان از اول تا آخر ریزی این خرید را  فراموش 
 نه فقط برخورد مرا با فروشنده.  و موفقیت به حساب آوردمختلف عوامل 

گوشم زنگ می رضاجمله   ."بشهزد " تیم باید موفق  توی 
 

از اول خرید خیلی  علیبرای خرید رفتیم.  علیبا  روینپبر اساس دستور 
کردم با  خواست. حس  کرد و نظر می در باره همه چیز مشورت میبود، مهربان 

یم، می که در تیم دار کند. بی اختالفی  انصافی  خواهد مرا در جبهه خود حفظ 
که  می  گیرد.  مهربان است و به او سخت می نیمابا من و  پرویندیدم 

ن مشکل خریدیم. میله وسائل که برای قاب  عکاسی را بدو هایی را هم 
کردم  می کردیم. مانده بود پارچه سیلک و رنگ. پیشنهاد  خواستیم از بازار تهیه 

 حوصله جواب داد: بی علیتا بقیه خرید را روز دیگری انجام دهیم اما 
کلک همه" کنده  بزار   ."شوداش امروز 

که "سیلک" در زندگ نمی کاری میدانستیم  آید. فراموش  ی روزمره به چه 
کنیم.  پروینکرده بودیم از  کرده بود  هم بهانه علیدر باره بهای آن سوال  ای پیدا 

 بزند:  او غرپیش من به تا 
 "دها را فراموش نکن که این است وظیفه مسئول"

 شد.  خنک می مگرفت، دل ایراد می پروینبه  علیوقتی 
که سیلک می مغازه کالنتری بازار بود. حسی در دلم فروخت  ای  نزدیک 

که درست نیست با این همه  امروز از این خرید بگذر" میگفت " می دانستم 
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یم  که خریده ای  وسیله دیگری نیز اقدام  ای وسیلهبرای خرید و در دست دار
گر به ما مشکوک می کرده و در  شدیم باید همه را رها  شدند، یا درگیر می کنیم. ا

خواستم فضای صمیمی آن  نمی منو  داشت ریدبر خاما اصرار  علیرفتیم.  می
کنم.  روز را با اصرار بر حرفم خراب 

گذشت کالنتری  با دیدن پسر  .شدیمفروش سیلک وارد مغازه  یم واز جلو 
کمی گرفت نوجوانی پشت پیشخوان خیالم  خیلی  .جلو رفت علی. آرام 

ه دو سه نوع سیلک را و قیمت پرسید. پسر فروشندسیلک طبیعی در باره 
کردیم. نشان  مان داد. نوع ریزترش را انتخاب 

 " چقدر بدهم؟"
 " دو متر.."

کرد   گرانه جوان یکه خورد و با نگاهی پرسش  :تکراد 
ی می کار  خواهید!؟" "دو... متر؟ واسه چی 

حرف نزده بودیم.  علیپیش از ورود به مغازه در باره مقدار خرید سیلک با 
تر بخریم بهتر است و الزم نیست دوباره  کرده بود هر چه بیشفکر  علیشاید 

نتوانست به سرعت جوابی  و برای خرید بیاییم. در برابر سوال فروشنده جا خورد
کند. هاج و واج به فروشنده خیره ماند. هم زمان پشت سر  کننده پیدا  قانع 

کوتاه قد با سری تاس و  ی باز شد و پیرمردی  ن آمد. شکمی برآمده جوان در بیرو
 یدیدم. از ترس پشتم تیر پشت سرش لحظه فردی را با لباس شهربانی کی

که زیر چادر در دست دارم سنگین کردم وسایلی  تر شدند. پیرمرد  کشید. حس 
کرد، جریان ر کرد. ا پرسیدجلو آمد، با سر سالمی   و سوال جوانک را تکرار 

 "خواین؟! واسی چی چی تونست؟ "آقا! واقعا دو متر می
دست از اتاق خارج  درچای  یاستکانپوش با نیفورم وا پشت سرش مرد

هنوز باز بودند و  علی  های بینی به نظاره ایستاد. پره و سمت ما آمد ،شد
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ن نمی گلویش بیرو که به  صدایی از  آمد. استفاده از حربه زنانه تنها چیزی بود 
ی برسانده به جلوی پیشخوان  علیذهنم رسید. خود را از پشت  کشدار ا لحن 

 گفتم:
گل،  آقا! برای سیسمونی بچه خواهرم می "حاج خواهم، دوست دارم عکس 

ی پتو و رو تخت بلبل و این که دنیا اومد   طور چیزها رو اش بندازم، وقتی هم 
ی مالفش  کنمعکس خودش رو رو گه  . حاال شما بیپهن  زحمت یه متر بدین، ا

 تون." آییم خدمت الزم شد، بازهم می
گرفته به من انداخت. معنین علی که "مگه تو  گاه از حاجی  اش این بود 

کاری میدو نگفتی نمی دانستم.  واقعا هم نمی آد؟" نی این پارچه به چه 
 گفتم باز از سکوت بهتر بود. نامطمئن حرفی انداخته بودم. هرچه می

گوش های پر مویش توی ذوقم  حاجی سر به سوی من برگرداند. قبل ار همه 
که حربه. خورد کنش است ام موثر افتاده از نگاه هیز حاجی فهمیدم  . منتظر وا

که  بعدی گفت: علیاش بودم   رو به حاجی برگشت و 
کار این زن" گم زن! یه بلبل با  آره. بهش می ها سر در نمی حاج آقا! آدم از 

گوشه لحاف بچه، قبول نمی که نمی چرخ بدوز  کفش  کنه  کرده تو یه  کنه، پاشو 
کی این از این چیزها بگیریم، نمیکه بریم   ها رو شنیده..." دونم از 

که هم چنان مرا برانداز می گفت: حاجی   کرد 
"به حقی چیزای نشنفته، حاال شومام این قده سخت نگیرید. )رو به جوان 

یادی تون می کم  کرد و ادامه داد( بچه یه متر برا حج خانوم ببر!  یه مترم ز گه  اد، ا
 پیشی خودم." اومد حتمن بیائید

که  کشید. انتظار نداشتم  به این خوبی بازی را ادامه  علیجمله آخر را 
ی کرده با نازی در صدا رو به  شدهد. از هوشیار خوشم آمد. پشت چشم ناز 

گفتم:  حاجی 
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 شه؟" "حاجی! حاال شما بگید قیمتش چقدر می
کرد. با خنده  گرفت و به سمت من دراز  حاجی بسته سیلک را از جوانک 

 گفت: داد و  های طالیش را نشان  کریهی دندان
 " قابل شوما رو ندارد حج خانوم! شیرینی قدم نو رسیده!"

گذاشت و بسته  علی گفته بود بر پیشخوان  که جوانک  با دلخوری  قیمتی را 
ن که بیرو گرفت. از مغازه  ، یمآمدیم با سرعت از بازار خارج شد را از حاجی 

گرفت کسی  که و از منطقه د یمتا کسی زد این  علیور شدیم. اولین حرفی  در تا
 بود:

گنده بک، با آن چشم  های هیزش!" "مردیکه 
 اشد.غیرتی ب علیکردم  فکر نمیمنتظر شنیدن همه چیز بودم جز این یکی. 

گر چریک نبودیم، شاید یک دعوای حسابی راه می که ا کردم   . فتادا فکر 
کن که می از فکر این زد.  ام تند و تند می د، شقیقهتوانست قضیه بیخ پیدا 

های دماغش  پایید و پره انداختم. پشت سر را می علیزیر چشمی نگاهی به 
یش در برخورد با صاحب مغازه از  هنوز به حالت عادی برنگشته بود. هوشیار

که او را دست و پا چلفتی می پنداشتم خجالت  انتظارم باالتر بود. از این 
گفتم کشیدم  :  و 

 ی خوب اومدی توی نقش، ها!""تو هم خیل
گفت: کشید و آرام   آه بلندی 

 ست." پروین رفیقشانس آوردیم! همین !.. همش تقصیر "
گام اول، در آن مغازه خود را برای این سهل ی  اما من از همان  انگار

کافی برای عملیات نگرفته بودم، از این کردم. از این سرزنش  که  که اطالعات 
تر از توجه به نکات امنیتی شده بود و  برایم مهم لیعحفظ فضای دوستانه با 

که خطر می کرده بودم  که فراموش   تواند چقدر نزدیک باشد.  این 
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که رسیدیم  کرده  نیمابه خانه  که چیزی پیش آمده.  علیاز قیافه بغ  فهمید 
رد شدم. شب موقع برنامه  م وحرکت سر توضیح خواست. چشم دزدید با

کرد، در باره خ پرویننویسی  گرفت: علیرید سوال   گارد 
ی می کار که سیلک را مردم برای چه  ، ما داشتیم خرند "رفیق! چرا نگفتی 

گرفتار می  "شدیم برای همین موضوع 
کالفگی داده بود. نگران بگو مگوی آن  سردرد بعد ازظهرم جای خود را به 

کیست و شاید هم ترس که مقصر واقعا  هم بیان س از دو، عاجز از توضیح این 
که  در این اشتباه، مخود وسط حرف پریده  وارد صحبت شود پروینقبل از این 

کردم داستان را طوری خنده از  علی. شدفضای بحث عوض  .دار تعریف 
که در حل مشکل به او داده بودم خشنود بود.  از ظرافت عمل ما در  پرویننقشی 

کرد و دنبال صحبت را نگرفت. تنها  که نیماخرید تعریف  نخندید و در  بود 
 نگریست.  سکوت به من می

 
که  کنم تا  ها معرفی  به همسایه نیمارا به عنوان خواهر  پرویندیگر وقتش بود 

تر شود. وقتی اقدس خانم برای ما یخ آورد، از  رفت و آمدش به خانه راحت
که خواهر شوهرم به  کرده و در قالب حکایتی به او فهماندم  فرصت استفاده 

گفت:یتا تنها نباشم. همسا خانه ما آمده ی و همدردی   ه با دلسوز
که خواهر شوهرت دلش برات سوخته؟"  " یعنی می  گوی 

کاش   نیجا خوردم. به ا را به جای خواهر خودم  پرویننکته فکر نکرده بودم. 
که خواهر زن به مرد خانه محرم ن می پروینکرده بودم اما  معرفی  ست و یگفت 

 کند.  ها عادی جلوه نمی ه به چشم همسایهماندن طوالنی او در خان
 لی مهربونه." ی"خواهر شوهرم خ

گفت ای باال انداخت شانه اقدس خانم  : و 
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 هاش مهربونند..."  د تهرونیی"شا
کرده باشد  باره مثل این خواست برود اما یک می که چیزی را فراموش 

 : گفتو  ، صدایش را پایین آوردبرگشت
گول ا" ه بچه نزای، زبون مادر و خوار شور درازه. یخور. تا تو ن حرفارو نیدختر 

کجا مییمادر شوهرت دخترش را فرستاده تا زاغ سیاه تو را چوق بزند. بب ری،  ند 
کی سرو سر داری. حاال می گه  با  کن و ببین. اما ا ه بچه بزای، برای یگی نه صبر 

که د ز مییشوهرت این قدر عز   باال  کوند بگد شکی جرات نمییگه هیشی 
 چشت ابروست..." 

که  ها را می ن حرفیه در حالی ایهمسا در اتاق  علیو  پروین، نیمازد 
های  شنیدند. زن همسایه از روابط جنسی زن و مرد و راه مجاور همه را می

کردم  دار شدن حرف می بچه زد و من از خجالت خیس عرق شده بودم. سعی 
کن نبود: هیکه مکالمه هرچه زودتر تمام شود اما همسا  ول 

کور نیست! نکوند یه وقت از ا که  ن قرص ی"وایسا ببینم خواهر، اجاقت 
 گه باید دور بچه رو برا همیشه خط بکشی..." یا، آنوقت د مرصا بخوری

کرد و خودش را به دم درخانه رساند و دادم رسیدبه  پروینباالخره   : سالمی 
ک کنه. می "خانم برادرم خیلی از شما تعریف می ه همیشه بهش سر گه 

ید..."   زنید و تنهاش نمی می  گذار
کرد و فوری لحن صدایش را  پرویناقدس خانم با ناباوری سراپای  را ورانداز 

 تغییر داد: 
ید. از بس تنها " به به خوش اومدید. این زن داداشتونو این قدر تنها نذار

ن نم ذاره.  یموند دلش پوکید. بچه معصوم اصال پاشو ازین چاردیواری بیرو
که االن داداشی شوما از را می همش دلش شور می  رسه..."  زنه 

که  کشیدیم فبستم ندر را   دوتایی زدیم زیر خنده.و بعد س بلندی 
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کتاب بیژن را نخوانده  پروینمطالعه جمعی ادامه یافت.  علیبا پیگیری 
کار آن  گفت در تیم بود. می ما  ها تنها مطالعه فردی مرسوم بوده است. شکل 

گوش می گفت.  ای نظرش را می داد و در باره هر نکته برایش جالب بود. با عالقه 
که مواضع  حس می بود. سازمانخط قرمزش انتقاد به مشی  کمی  علیکردم 

کرده کم می پروینشاید هم جلوی  .اند تغییر   کرد: از غلظت نظریات خود 
که هدفش عملی"بیژن به خصلت تبلیغی مبارزه مسلحانه توجه دارد.  اتی 

کار سیاسی ب ."استوجود آوردن فضا برای 
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از وقتی به اصفهان آمده بودم تهیه "خانه پشت جبهه یا خانه تکی" عقب 
که برای مواقع ضربه این اجازه نداشتیم بیش از این تهیه افتاده بود.  خانه را 

یم. بخصوص برای رفقای خانه تیمی یا مواقع اضطراری الزم بود عقب بیانداز
گر جایی را نداشتند  دختر این ضرورت بیش از پسرها بود. رفقای پسر ا

 ای مطمئن داشتند. ای بخوابند، اما دخترها نیاز به خانه توانستند در خرابه می
که دو هفته یک بار به آن نیما به تنهایی  علیرفت. قرار شد  جا می اتاقی داشت 

 بگردیم. ی ا بال خانههم دوتایی دن پروینو من و 
کرده  رفیق پوران چونبرخی رفقا  بعد از مخفی شدن در خانه تکی زندگی 

، چون جایی نداشتم به همراه رفیق پسری 1933تیر سال  1بودم. بعد از ضربه 
که در کرده بود  توجیهبه صاحب خانه این طور او اش رفتم.  به خانه تکی

کار می وقتی مرا همراه خودش آید.  تهران میکند و آخرهای هفته به  شهرستان 
گفته بود خواهرش هستم باور نکرد و به اتاقش برد،  که  صاحبخانه حرف رفیق را 

حتی آن شب دو بار در اتاق را زد و چیزی خواست. البته  .کرد با شک براندازم 
که رفیق پسر سیاه چرده و شبیه  کند، چرا   ایران جنوبمردم حق داشت شک 

جا بمانم. رفیق پسر هم مجبور  رو. تنها همان شب توانستم آنبود و من سفید 
شد آن خانه را پس بدهد.

کوچه پروین با کوچه پس  ها  خانه درگشتیم و  ها به دنبال اتاق خالی می در 
که به خانه را می ای در نزدیکی فلکه خواجو رسیدیم. خانم  زدیم. روز سوم بود 
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یمان بازکرد. با دید مان به چای  ن سرو قیافه و طرز صحبتمسنی در را به رو
گذشتی دعوت کرد. از حیاط  گذاشتمان  یکی را پشت سر  وارد  یم وم، راهرو بار

که عکس اتاقی شدیم. سر تاقچه چشمم به آینه هایی  ای با قاب زیبایی افتاد 
کناره برای جانم را داشت.  . حال و هوای خانه خانمنداش چسبیده بود به 

کپیرزن  کردیم  ه سپاهی دانش هستیم و در دهات اطراف اصفهان تعریف 
که به اصفهان می دهیم و اتاق را برای  آخر هفته درس می خواهیم.  آییم می ها 

گفت:  ما خانم مسن داستان  که شنید   را  
 بخرید. همه چی تو خونه دارم."  نید. الزم نیست وسیلهاجا بم تونید این "می
ک را نشانای  فرش شده اتاق گوشه ه رختخوابمان داد  ی از آن  ای ها در  رو

 هم انبار شده بودند. 
کردم "چی از این بهتر. کم اتاقی برای فکر  ن  ترین خرج"  پشت جبهه، بدو

کرد اما بالفاصله  پروینهمین فکر را  که با خوشحالی قبول  کرده بود چرا  هم 
 پرسید:

کجان؟" کنید؟ بچه " مادر! شما چرا تنها زندگی می  ها 
که عمرشو داده به شما" 13ی خودشون، شوهرم هم " سر زندگ  ساله 

ن آمدیم  که بیرو گذاشتیم. از خانه  . دیدمدر فکر را  پروینبرای هفته بعد قرار 
 پرسیدم:

 " چیز مشکوکی دیدی؟"
ها بهش  که ما غریبه ستسوخت. ببین چقدر تنهای پیرزن " دلم برا
 یم. "هد دلگرمی می

که آن کرده  حدسش درست بود. هفته بعد  جا رفتیم. چند جور غذا درست 
ن برده و برایمان چند تکه  و سفره را چیده بود. رختخواب ها را از اتاق بیرو

گذاشته بود. از دیدن این همه محبت متاثر شدم. زمان شام از  لحاف و تشک 
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گفت. ما هم از دست پختش  که از هفته قبل برای دیدن ما داشت  شوقی 
کردیم. ظرف ک تعریف  گفت. یکی در تبریز  شستیم از بچه ه میها را  هایش 

کار می کرد. پسر بزرگش در آمریکا بود، یکی از  دانشجو بود و دیگری در تهران 
زدند. در عرض  اش در اصفهان خانه داشتند و به او سر می دخترها با دو نوه

 یکی دو ساعت با همه خانواده آشنا شدیم. 
کنارمان بر زمی یخت و  سرحرف را باز  پروینن نشست. وقتی مادر چای ر

کرد:
کردند؟ مریض بودند؟" کی فوت   " مادر جان پدر 

گشود: آن پروین که مادر سفره دلش را راحت  کرد  چنان مهربانانه سوال 
که نشسته بود و حرف می شه.....روزی همین سالی می پانزده" زد...  طوری 

دیگه حرف نزد.."
گوشه چشمش جمع شده بود، پا که  کرد و  ادامه داد:اشکی را   ک 

سرحال  که.. نبودند،  تا وقتی او بود، ها بچههم اوخت بودیم،  ا....خیلی ب
 طوری مرا نبینید. خیلی خوشگل بودم. از وقتی رفت..." بودم،  این

گونهمادر  کنار لب اش های برجسته واقعا هم زیبا بود،  کنار دو چال  ها،  در 
که شیطنت جوانی هنوز در  های  زد. حتی چروک ها موج می آنچشمان سیاهی 

که در پیری زیبا است به حتم در  اش می   کنار دهانش به زیبایی افزود. آدمی 
است. هم زیبا بوده  جوانی

زنند؟" ها چی؟ سرمی " بچه
 گیره..." را نمی کس جایش  "دخترجان! آدم وقتی جفتش بره، دیگه هیچ

که زن  به ندرت دیده گونه از همسرشان صحبت  ینها یا حتی مردها ا بودم 
که مطرح می کنند. همیشه عشق به بچه گفتن صریح از  ها بود  شد. سخن 

ماند. عشق به همسر در محدوده ممنوع باقی می
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کردیم. نازک 90".. گل به من نگفت. خانمم صدام  سال با هم زندگی  تر از 
که بلند کرد...اول برای من چای می می یخت بعد برای خودش.... صبح   ر
که می می که باز هم  افتاد می شد، چشمش به من  گفت خانمم! شما 

 تر شدی... یه رحمی به من پیرمرد بکن...." خوشگل
ک  ریز خندید، سرپایین انداخت و اشک   کرد: هایش را پا

ها. نه! واهلل .. از خوشحالیه. همین  ..هها از ناراحتی ... فکرنکنید این اشک
 نگه داشته..."ها منو زنده  خاطرات این سال

کنار  که برای خواب  کشیدم پروینشب   گفت: او دراز 
کتاب  ." خواند چیزها را می طور ها این " چه حسی؟ آدم فقط در 

گذاشت خوابم نمی که مادر به من داده بود  مبرد. دست بر قلبم  و حسی را 
در اعتماد مادر به ما تاثیر بسیاری داشت. در حیرت  پروینکردم. برخورد  مزه 

کرد و دست بر نقطه اصلی دلش  که چطور سر صحبت را با این پیرزن باز  بودم 
گل کردن حیاط و آب دادن  کرده بودم با جارو  ها، شستن ظرف  گذاشت. سعی 

کنم اما  کردن آشپزخانه اعتماد مادر را جلب   او به دلکلماتش با  پروینو تمیز 
 راه یافته بود.

گرفته که در حیاط باز مشغول خو بودیم و صبح نان تازه  ردن صبحانه بودیم 
شد و دختر مادر با دو پسربچه شیطان وارد شدند. دختر خیلی مهربان و 

گرفت گفت صمیمی ما را تحویل   :و 
دونین چقدر  . نمیاست بار دیدن عاشق شماها شده مادرم با همین یک" 

کرد.  کدوم  شما را  ببینممشتاق شدم پای تلفن تعریف  ... خوب شماها توی 
 ده سپاهی هستید؟"

کمی مفصلسپاهی بودن ما  داستان پروین کرد اما سوال  را   دخترتر تعریف 
 تر بود: مشخص



 233  پشت جبههخانه 
 

 

گردان، راستی مسئول بخش شما آقای  "منهم سپاهی بودم، توی ده چم
گه بخواهید می  تون را بکنم..." تونم توصیه نجفی نیست؟ ا
توضیح  پروین بودیم.جاهای داستان فکر نکرده  کار سخت شده بود. به این

که ما هنوز شود.  ایم و ده محل خدمت ما به زودی تعیین می تقسیم نشده داد 
 دیگر سوالی نکرد اما قانع هم نشد. دختر

که  ی ما روشن بود  که آمدیم، برای هر دو ن  این خانه  توانیم در نمیدیگر بیرو
گر دختر مادر سوال گر با روکرد،  های مشخص دیگری می بمانیم. ا که ا ابطی 

شد. باید  رو می دستمان کرد،  داشت از مرکز سپاه دانش در باره ما سوال می
گفتیم  دنبال خانه دیگری می گشتیم. وسط هفته وقتی تصمیم خود را به مادر 

کند.   گریه  که   کم مانده بود 
کشید تا خانه کردیم.  چند روزی طول  کهنه" نزدیک بازار پیدا  ای در "میدان 

که در قهوهصاحبخانه پیرم کار  خانه ردی بود  با همسر پیر  کرد. او میای در بازار 
که چهار اتاق دور  اش زندگی می ساله 10و نوه  کوچکی داشت  کرد. خانه حیاط 

کوچک که ما اتاق  تر را اجاره  تر و ارزان تا دورش بودند. دوتای آن برای اجاره بود 
کمی پول وسایل اتاق تکمیل شد. الزم هم نبود در باره سپاهی  کردیم. با 

که دو دختر درس خوانده و سپاهی  بودنمان توضیحی بدهیم. پیرمرد از این
کامل را می جا می بار به آن ای یک هستیم، هفته یم اما اجاره   بسیار ،یمپرداز رو

 راضی بود.
شان قاطی شده بودیم. پیرمرد  رفتیم. با زندگی جا می بار به آن دو هفته یک

که  که در دیکته و حساب تجدید شده  با نوه روینپخوشحال بود  کار  استاش 
که  می کورتونش را تزریق می منکند. پیرزن هم خوشحال بود  کنم.  آمپول 
که من می می کم گفت درد آمپولی  که آمپول زنم خیلی  زن  تر از وقتی است 
که برای تز اما من می زند می که از این طریق پولی را  یق به درمانگاه ردانستم 
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 کند.  دهد ذخیره می می
کوچکی داشتند اجاره  که پسر  چندی بعد اتاق دوم را هم به زن و شوهری 
کارخانه ذوب آهن بود. در باره ما از صاحبخانه  کارگر  دادند. مستاجر تازه 

به شام  همان هفته اولداد.  شنیده بود و عالقه بسیار به آشنایی نشان می
ی بود و خ کرد. خانمش اهواز کرده بود. "خورش دعوتمان  ورشت قیمه درست 

که به دهان بردم زبانم از شدت تندی سوخت، اما محبوب من"  با اولین قاشق 
 پرسیدم:

 ؟"است قدر تند چرا این"
 ای جواب داد: با خنده

 اند" آخه فلفل و زردچوبه ما با هم قاطی"
  چشم پوشید. شد از خوردنش  هرچه بود نمی

کارگر در باره  پروین کار از مرد   پرسید: کارخانه و وضع 
کافیه، می"  رسه؟" داداش! حقوقش 
گ" که عقب ر حقوق را بدهندا کافیه اما االن سه ماهه  گن  ، میاند انداخته، 

کارگرا میدکارخونه پول ندار گه سر این برج ندن، اعتصاب می ،   کنند..." گن ا
که  مات پروین کرده بود  کارگر باز  مانده  چنان راحت سر صحبت را با مرد 

گفت از نگران بودم گو با هر قشری برایم راحت بود مگر با مردان جوان.   و بودم. 
ها یا  با زنکوشیدم  میشود. غلط  یبرداشت هاوگوی دختری جوان با مرد گفت

 تر شد. ، باز هم بیشپروینپیرمردها طرف شوم. حس تحسینم نسبت به 
کنند؟"" کاری نکنی اخراجت   یه وقت 
که نخواستم..."اخراج واسه چی"  ؟! اضافه 
ن؟" آخه می" کارخونه نساجی هم اعتصابه، نکنه همه را بریزن بیرو  گن 
کارگر" گه  کی میر اچی! ا ن، پس  کنه؟" و بریزن بیرو کار   خواد واسشون 
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 شد: با مردکارگر درگیر بحث میصاحب خانه گاهی هم پیرمرد 
گند  شم بردند. میهمین دیروز آجانا اومدند و دکون مش ابرامو بستند، خود"

ن فروشه.. بیخودی می  گند بابا.." گرو
کارگر  گفت: دستش را به سوی پیرمرد تکان دادهمسایه   و 

کاسبا مردم را چاپیدند، حاال  خود می چی بی "چی گن، یه عمری این 
 رسه..." دولت داره حسابشون را می

کرد و ابرو در هم  کارگر از  کشید. خوشش نمی پیرمرد اخم  که  ها  بازاریآمد 
که بحث حاد می گاهی  که نکند پیرمرد عذر  شد، نگران می بد بگوید.  شدم 

 بار همین نگرانی را بر زبان آوردم: ام برو. یک کارگر را بخواهد و بگوید از خانه
قدر سر به سر این بابای پیر نذارین، یه دفعه عذرتون را  شما هم این"

 خواد..." می
 نشستم..."این جا  مجانی رم یه جای دیگه، مگه خوب می"

گوش دادن به  آخر هفته کارخانه و  های ما شده بود خبرگیری از بازار و 
 های آن دو و البته یک وعده غذای خوشمزه. بحث

 
گذراندم. او بود  می پروینتری را با  به دلیل رفت و آمد به این اتاق وقت بیش

را در تیم و احساسی  موقعیت اواغلب   من کرد و که اغلب سر صحبت را باز می
که نسبت به او داشتم فراموش می  کردم.  را 

کشیده بودیم یک شب  کنار هم دراز   گفت:که 
 ندازی." ا تو منو یاد رفیق مرضیه احمدی اسکویی می"
 "؟راجدی،  چ"

گرفت که بر صورتم افتاده بود پس زد، نوک دماغم را   و پیچاند: تکه مویی را 
که او بی فکر میگرفت، آدم  "قیافه خشنی می احساسه اما وقتی بهش  کرد 
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که نوشته خوندی؟ خیلی  داستان شدی، پر از عواطف بود.  نزدیک می هایی را 
 ها..."  ها، زن در باره بچه است. پر احساس

 شناختیش ؟" از نزدیک می"
کرده بودم پشیمان شدم که  کرد و به فکر  لحظه پروین. از سوالی  ای مکث 

 رفت:
که!  می"  گه:  ها می گفت، توی یکی از آن شعر هم میدونی 
 من مادرم"

 من خواهرم
 من همسری صادقم

 من یک زنم
کور اززنی    های مرده جنوب  ده 

که از آغاز  زنی 
 با پای برهنه

کرده ک تف  یده است سرتاسر خا  ی دو
 ".... دشت ها را

 
که از رادیو میهن" پرستان پخش شده بود، شنیده  ازش چند داستان را 
 . "بودم

گفت: پروین  بلند شد و نشست و با هیجان 
گدایی پول می "یه گدا  بار دیدم به زن  کار  که  گفتم رفیق با پول  دهد، 

گفت زن درست نمی کاری پیدا  شه.  گدا فرق دارن. مردها باالخره  های 
کار هم نمی ها بخاطر بچه کنند اما زن می  بگردن."انند تو هاشون حتی دنبال 

گفت: کیدر فکر بود،  پروین  باره 
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که تو یک تیپ دیگه باشی، هرچه  از پشت پرده فکر می"  نیماکردم 
 گفت باور نداشتم..." می

در باره من حرف زده  پروینقلبم به تپش افتاد. پس او با  نیمابا آمدن نام 
گفته  نیماخواست بدانم  بود. دلم می است اما از پرسش شرم داشتم.  به او چه 

گذ پروین گفتهکه چشم برهم  "شما دو تا  او افتادم در باره  نیما  اشت به یاد 
 "آیید خیلی به هم می

که وقتی به خانه  14ها قبل وقتی  سال ساله بودم دوستی داشتم به نام شراره 
گفتیم.  های شب از همه چیز می تا نیمه یم،کشید می آمد پهلوی هم دراز  ما می

کاش   آن روزهایم مرا به یاد آن دوست و احساس پروینرابطه با  انداخت. 
گفتن هر  پروین توانستم با می راحت حرف بزنم و مجبور نباشم پیش از 

کنم. جمله  ای در باره تاثیر و نتایج آن محاسبه 
که یکی از شب ی می حرف می پروین ها  گوشه مویم باز کرد، حس  زد و با 

که می  کردم رابطه سوال رفیق بهمن  توانم از او در باره ماجرای ما به جایی رسیده 
 . به خود جرات داده پرسیدم:کنم

 تو جریان مرگ رفیق بهمن را شنیدی؟""
کت به سقف چشم دوخت. هرچه  یش را برگرداند و سا کرد. رو سکوت 

که نمی خواهد در این باره حرفی بزند. او  منتظر شدم جوابی نداد. فهمیدم 
ما، مرز   یانمسئول بود و حافظ منافع رهبری. با همه نزدیکی عاطفی م

 شد. ما به این جا ختم می  های حرف
 

که بیش  های سیاسی بحث کرد تا  تر نگرانم می تیم به جایی رسیده بود 
 نیماکردم.  ها، فکر می عواقب ایده جای تمرکز بر بحث به کنجکاو. به

که مو بر تنم سیخ می هایی می حرف  .شد زد 
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گه بیژن این  کار سیاسی را مهم و "خوب! ا عملیات نظامی را فقط در  قدر 
که مسلح   دونه، پس سازمان فقط به چند تیم کنارش الزم می عملیاتی نیاز دارد 

کار دیگه ها هم الزم نیست مسلح  ای جز عملیات نکنند. بقیه تیم باشند و 
 ضربه نخورند. ..." ود تاش باشند. همین هم باعث می

که این حرف کردم ،شنیدم  میرا از او   اولین بار بود  دانستم  . نمیتعجب 
کرد کسانی دیگر هم بحث   .ه استخودش به این فکر رسیده یا با 

گروه رفیق! سال" که  آیند، به یک سال  های سیاسی به وجود می هاست 
کارسیاسی می روند و نابود می نرسیده لو می گر  خواست حالل مشکالت  شوند. ا

کردی! چی شده رسیدند. مگه  مسلحانه نمی راه حل که رفقا به دباش فراموش 
 بینی..." ها را نمی که این

 را به دل نگرفت و ادامه داد: پروینلحن تند  نیما
گروه" که نکردم.  رفتند چون زنده به دست  ها از بین می قبول دارم. فراموش 

یم. خودکشی نمی دشمن می کسی زنده د تا گذار افتادند اما ما سیانور دار
 دستگیر شود. درست مثل االن."

گفتم:  با تندی 
 نی."ارس به صفر می را تو با حذف سالح شانس زنده بودن در وقت درگیری"

ام را در باره مرگ با سیانور  نگاهی به من انداخت، حس منفی نیما
 دانست، پرسید: می

که حمل سالح دار کن! چند بار پیش د"به خطرهایی  که رفیقی آمده ، فکر 
کرده باش کن! داز درگیری فرار  تهیه سالح برای این همه رفیق چقدر ؟ فکر 

گیر افتادن و  هزینه داره؟ برای پولش باید بانک زد، خطر رابطه با قاچاقچی و 
کن. مون استفاده  قدر از سالح ما تاحاال چه رتازه مگ غیره را هم حساب 

گه مسلح نبودیم، الزم نبود این همه خانه تیمی  کرده ایم، یک بار، دو بار..؟ ا
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که نباش نستیم پیش علنیاتو می داشته باشیم، کنیم. سالح   دها زندگی 
کرد. چه راحت ودش می گشتی  تر حرکت  مشکوک  ها به رفقا توی خیابون قدر 
 ؟" اند هشد

گر   کرد: ها را تایید می آن علیکرد  را در دم رد می نیماهای  گفته پروینا
را  های آوانگارد هم بعد از ضربات تشکیل تیماشرف خود رفیق حمید "

 پیشنهاد داده بود..."
که وقتی م یم  به خانه تکی می پروینن و برایم روشن بود   نیماو  علیرو

که نمی گونه مسائل با هم بحث می راحت در باره این توانم  کنند. متاسف بودم 
کنم. حرف  در آن بحث کرد. البالی  مرا نگران می نیماهای  ها شرکت 

که با سوال حرف تی بود  گذشته ما فرق داشت های او جمال تردید نسبت  .های 
کل مشی سا کجا  نیما. ادامه این فکرهای در خود داشتمان را زبه  به 

 ترساند.  همه این ها مرا میرسید؟   می
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تیم کستنش

برای خرید نان رفته بود،  پروینروزی صبح بعد از ورزش صبحگاهی، وقتی 
که  سفره را در اتاق پهن می کتری  نیماکردم  کنار با  و قوری چای به اتاق آمد و 

کرد علیسفره نشست. از فرصت نبودن  آرام پرسیدم: م.در اتاق استفاده 
 دیشب، به چه خندیدی؟""

که ما فردا به خانه تکی  پرویننویسی وقتی  شب موقع برنامه گفته بود 
یم،  می که علتش را نفهمیده  سر زیر انداخته و لبخندی معنی نیمارو دار زده بود 

 اش ظاهر شد: بر چهرهشب قبل دم. دوباره همان تبسم بو
... نگفتم با این دکنی خوب حال می پروینبا تکی نه بینم!  توی خو "می

 شی!..." رفیق جور می
گرفت، دست بردم تا آن را بگیرم اما دستم بر استکان  لیوان چای را جلو یم 

کشید، چشم از استکان  به من  و تگرفبرماند. انگشت آزادش را بر دستم 
گفت ،تانداخ :و 

کم  شه" کم حسودیم می "... داره 
ید. جای ما دو تا عوض شده بود. به او خیره  خون با سرعت در رگ هایم دو

گذشت "چقدر دلم برا  کنگاه، ی ک، تنگ یاست ش تنگیماندم. از ذهنم 
های ما به صفر  کوتاه خلوت  به تیم فرصت پروین". با آمدن ، یک شعرکالم

و تماس  نیماشنیدم. نگاه  ام را بلند می ود. صدای زدن شقیقهرسیده ب
ی دستم  توانستم چشم  چون تیری تا اعماق وجودم فرو رفت، نمیانگشتش رو

گرفتار شده بودم، انگار ما آنراز او ب  نبودیم...  اتاقجا و در آن  گیرم، 
گوشه چشم  یک ن اتاق آمده و ما را بدو علیباره از  که به درو ن را دیدم 
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کشید "وای!" حرکت برانداز می  کند. صدایی در درونم فریاد 
گرفت سر پایین انداختم. شیرینی لحظه قبل جایش را  م.به سرعت چای را 

نشسته بود و او را ندید اما از حرکتی  علیپشت به  نیماداد.  علیبه تلخی نگاه 
کردم متوجه شد و  گذشکه  کرد. از ذهنم  یختن چای مشغول  ت خودش را با ر

کتآمد  علی؟" ی ما را می پایید"چه مدت سر سفره نشست. دلم شور افتاد.  سا
کرد پروینهر لحظه منتظر بودم چیزی بگوید.  به  م،که در زد از فرصت استفاده 
کمک می جوشید  خواستم. دلم مثل سیر و سرکه می سویش رفتم، انگار از او 

گر دیده باش  مدنش نشدم؟" آ؟ چطور متوجه د"ا
کار صبح چهار کتاب  ی جلد  کردیم. تمام مدت حواسم بود تا  تایی رو

کردن ناهار با من بود.  کشیده نشود. آن روز درست  بحث به درگیری و بگو مگو 
کنم. خود را سرزنش می علیتوانستم خود را جایی دور از چشم   :کردم مشغول 

گه  "چرا این کردی، ا کنه، علیکار را  چی  موقع برنامه نویسی مساله را مطرح 
گه دبگم...؟ نه، امکان ندار گفت اما  چیزی می کدیده بود، حتما  ی پروین، ا

کردم"علی  ..! عجب غلطی 
ناهار در آرامش خورده شد. بعد از ظهر هوا داغ بود و از آسمان آتش 

یغ از ذره می ید، در کردند تا آرم  در راهرو سعی می پروینو  نیماای نسیم.  بار
ی سیلک در آو  هم مطالعه دونفره داشتیم.   علیرند. من و سازمان را رو

گر یه وقت ی دلم شور می  م؟" هجواب د ه، چویدچیزی بگ کزد "ا
که با  خواندیم. پیشنهاد  کتاب اصول علم اقتصاد را می علیچند روزی بود 

، ه بوددانستم دلیل پیشنهادم چ مطالعه دونفره را من داده بودم. درست نمی
 ؟بهتر سازم علی کنم یا سعی داشتم روابطم را باخواستم بر ضعفم غلبه  می

که معتقد بود دو چیز را در زندگی حتما در حد مختصر هم  استادی داشتم 
گرفت "اقتصاد را  کاله  برای اینیاد بگیرید که شده باید یاد  کار شغلی  که در 
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 هر چرندی را بخوردتان ندهند." تابخوانید  سرتان نرود، فلسفه 
گفت  آمد. سرکالس هر چه استاد می ز اقتصاد خوشم نمیبر عکس فلسفه، ا

 فهمیدم. زبان اقتصاد برایم غریبه بود. چیزی نمی
هایی از زندگی مردم، مفاهیم  با مثال علیرا دوست داشتم.  علیبا   مطالعه

که داد.  پیچیده اقتصادی را توضیح می انگار نه انگار این همان درسی است 
گفتم:فتم. ر در دانشکده از آن در می  روزی به او 

 ؟"که اینقدر واردی ندیانکنه تو رشته اقتصاد خو"
کشید و چیزی نگفت. نباید سوال می کدام  ابرو در هم  کردم. ما هیچ 

کجا بوده. تنها می نمی که دیگری چه خوانده و    .شد حدس زد دانستیم 
 که معلم اقتصاد بشی" دی برای این م... تو جون میویخواستم بگ "می

کارگر و چگونگی جمع شدن ارزش اضافی حرف می او کار،   زد: از 
ن این" یا قربانی اصلی نظام سرمایه داری است، بدو که خودش بداند  پرولتار

کار یا تنها با رسیدن به  دار را پروار می سرمایه شبا ارزش اضافی  کند... پرولتار
گاهی و  تنها در قالب طبقه می کند..." خودآ    تواند از حقش دفاع 

گفته سعی می که در زندگی دیده بودم بسنجم تا  کردم  هایش را با چیزهایی 
کنم. هر  بهتر بفهمم اما او دوست داشت دربست حرف که  نقدیهایش را تائید 

گفته یش می هایش می به  گفت "قبال توضیح  شد و می کردم باعث دلخور
 خوب نخوندی ..."  ااین بخش رفت "گ م..." یا میا هداد

کردم. سعی  علیمطالعه با  آن روز هیچ سوالی  داشتم را با نگرانی شروع 
کتاب  نکنم تا ناراحت نشود و هرچه می ی  گویم در جهت تائیدش باشد. از رو

ی اصال حرف علیکردم شاید  خواندم اما حواسم جای دیگری بود. فکر می می
ندیده که این طور چیزها را  سیمینرفیق باره اتفاق صبح نزند، شاید مثل در

گه امروز به  نیماندیده بگیرد، شاید هم به خود  گرفت او هم می چیزی بگوید، "ا
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 چی؟"  ویدخودم چیزی بگ
ن تنش پیش می آرام علی که مطالعه بدو رود.  تر از قبل بود. خوشحال بودم 

 علی طبقه،های  رسید. در توضیح ویژگی زمان داشت به خوبی به پایان می
 گفت:

کارگر رو وارد طبقه دیگ ودشاش خارج  از طبقه دناتو "...کسی نمی ی شود، 
کارگر می کارگر باقی یشها ، بچهاندم برای تمام عمرش  ماند، خواهند  هم 

کنند  هایش نمی بچه  ..."شوندن جدا اش و از طبقهتوانند تحصیل 
که بحث تا این گفتم: جا خوب پیش رفته، بی از خوش خیالی   محابا 

کارگر بود، د کرد."  ند و خودش را از طبقهارس خو"اما پدر من   اش جدا 
که نباید  کردم: فوری. کردم مخالفت مییک باره یادم افتاد   تصحیح 

که پدر من ی"  استثنا بود." کمنظورم اینه 
کتاب به سرعت از موضوع بگذرم اما  ی  کردم با خواندن مبحث از رو سعی 

کردم، نگاهم به علی که بلند  کت شد. سر را  به نگاهش افتاد.  شکل مرموزی سا
که ی گذشت "االنه  چیزی بگه"  کبه من زل زده بود. ترس برم داشت. از ذهنم 

که در دست داشتم بستم:  کتابی را 
 "دهیم  ان بگیرم، بعدا ادامه میباید برای شب ن"

گفت: می که   خواستم بلند شوم 
 گیری؟" قدر ایراد می هم این نیما"از 

که می جواب  توانستم بی ده بود. متلکش را نمیترسیدم اتفاق افتا از همان 
که آرام کردم چیزی بگویم   : شود بگذارم اما از طرح مساله واهمه داشتم. سعی 

گه سوال می گه قبولت  م بیشهخوا کنم، می "ایراد نگرفتم! ا تر بفهمم. ا
که باهات مطالعه نمی  گذاشتم." نداشتم 

گذ تویدل  ی طاقچه  کتاب را رو کردم  م واشتدلم نبود. بلند شدم،  سعی 
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که صدایش آمد:  هر چه زودتر از اتاق خارج شوم. به در نرسیده بودم 
که با او یه  خودت هم می"  کنی..." طور دیگه تا می دونی 

گذشت "چرا برا ؟" حساسیت است قدر مهم ش این موضوع اینیاز فکرم 
کنم راب نیمارابطه من و  بهاش  بیش از اندازه که فراموش  طه باعث شده بود 

کوچک کدام است.  گرفت،  نظرش را می نیماترین توجه من به  عادی و معمولی 
 نیماهای معمولی را هم دور از چشم او به  شدم بسیاری از حرف مجبور می

آدم  علی .داد دید اما حساسیتی نشان نمی هم می پروینها را  بگویم. همه این
ی من از چ هنوز در فهمیدم.  نمی ،بود هسنتی نبود، این همه حساسیتش رو

که چه   گفت: خودشکه دهم ی بجوابفکر بودم 
گه رفقا بفهمند چ "...می  ؟"ودش می هدونی ا

گذشت "چی می ؟" خون با سرعت به سرم فوران زد و ویدخواهد بگ از ذهنم 
کرد. برگشتم، تبسم موذیانه کرد. به سمتش  داغم  اش آخرین ذره تحملم را هم پر 

 رفتم:
 "؟ کنی تهدید میخواهی به رفقا بگی؟...   می  "منظورت چیه؟... چی

که  در راهرو آن را  نیماو  پرویننفهمیدم صدایم آن قدر بلند است 
 شنوند.  می

 را از پشت سر شنیدم: پروینصدای 
 "چی شده؟ شیرین!"

کرد که خراب  ترسیدم. برگشتم و  تر موضوع می م. از طرح بیشا هفهمیدم 
که چیزی بگویم سریع ا ن این  کردم با بدو ز اتاق خارج شدم. وقت خروج  سعی 

کنار در ایستاده بودند پروینو  نیما  م و، چشم در چشم نشوم. به حیاط رفتکه 
کنار حوض نشستم تا آبی به صورتم بزنم. دستم می ید. از  زیر آقتاب داغ  لرز

گذشت "حاال چی می  شه؟"  ذهنم 
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 شد: بلند نیماباره صدای  پشت سرم به حیاط آمد. یک پروین
کاری نداشته باش! هان!... نگفتم هرچی  "باز چی گفتی؟ مگه نگفتم بش 

ی به من بگو! هان!...هان!.. چی می  خواهی از ...؟" دار
که نمی هایی می جواب علی کرده سریع به اتاق  پروینشنیدم.  داد  مرا رها 

 مد: آ می نیمابازگشت. هنوز صدای 
رس؟ آره! بش عالقه دارم. همین خواهی از من بپ ..ها!...ها!..، هر چی می

 بگی؟..." رفقاخواهی به  را می
کت شود و چیزی نگوید  گوش گرفته بودم و در دل آرزو داشتم تا او سا هایم را 

 آمد: پروینکه صدای 
گفتم بسه...هر دوتونو می"  گم!" بسه .. 

ها را  این حرف نیماطوری شد! چرا  صورتم را با دو دست پوشاندم. "چرا این
 "پروینآن هم جلوی  زد؟

گه؟  آمد. "چی داره بهشون می می پرویناز اتاق صدای آرام اما نامفهوم 
ی بگویم اما زو چی گردمخواستم به اتاق بر جوشید. می دلم مثل سیرو سرکه می"

 ها تقصیر خودم بود. گفتم، همه این باید می هچ
ن آمد، منتظر بودم چیزی بگوید اما نگ پروین فت، آمد و که از اتاق بیرو

ی پله نشست. نگران قضاوتش بودم "حاال  کت رو در باره ما چی فکر  پروینسا
که بین ما هیچی نیست، واقعا هیچی، وای! عجب  می کنه، باید بهش بگم 

کردم!"   غلطی 
کردم صدای  نمی که احساس  گذشته بود  آید.  آرام می نیمادانم چه مدت 

کنجکاو بودم  چه می علی بهبگو و مگوها خواستم بدانم پس از این  می گوید. 
دانم  نمیانگار سنگ شده بودم. اما جرات تکان خوردن از جایم را هم نداشتم. 

که  کرد: پروینچه مدت در این حالت نشسته بودیم   اشاره 
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 " یموباید بر"
یم اما نمی که  قرار بود آن شب به خانه تکی برو  نیمادانستم آیا درست است 

که شدیم،  ضعیتدر آن و را با هم علیو  یم؟ وارد اتاق  را  علیو  نیماتنها بگذار
کنار هم دیدم.  گردن  نیمانشسته در  داشت. چشمان هر دو  علیدست در 

که می سرخ و خیس بودند. صحنه کردم. خیلی زیبا بود.  دیدم، باور نمی ای را 
گردن دلم می و سه تایی با هم  انداختم می شان خواست جلو رفته دست در 
کردیم. آخر این تیم ما بود، ما هر سه در همه چیزش شریک بودیم. حتی  گریه می

کاش خودش هم این را  نیمادر احساس میان من و  علی سهم داشت. 
فهمید. می

 سوخت. می علی دلم برای
کنم. نگاهم تمام خواستن بود. آن نیماتوانستم به  نمی گفته بود،  نگاه  چه 

داد. از فردا  ما می  دنش، رنگ دیگری به رابطهبرایم تازگی نداشت اما به زبان آور
شد و این تصویر نگرانیم را دوچندان  در هر خانه تیمی از این راز حرف زده می

که سر پا بودیم  کرد. می  گفت: پروینهمان طور 
که افتاد حرف بزنیم اما این حرفدر رسیم "امشب نمی هایی  باره این اتفاقی 

ها برای  ین خونه خارج شود. فهمیدین! این حرفجا زده شد، نباید از ا که این
کس بازگو نمی کس، هیچ   شه!" هیچ 

که انتظارش را از   شد. "این نداشتم. باورم نمی پرویناین تنها حرفی بود 
؟!"بود پروین همان

گرفتند. همه آن شب در نظرم  که با رفتارش  نیمادر جایگاه باالتری قرار 
که او همان نیمه کرد  که سال  دهگمش  ثابت  گشتم.  ها به دنبالش می ای است 

کردنش آن قدر قوی و توانمند می نیمه که انسان با پیدا  که دیگر هیچ  ای  شود 
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که  نیمهآورد.  مشکلی او را از پای در نمی کنم. نمیای  گم   خواستم دوباره 
خوابیده بود.  مکنار پروینتوانستم در آغوشش بگیرم و از حسم بگویم اما  نمی

کشید. اشکبرگشت کردم. دستی بر مویم   هایم سرازیر شدند.  م و محکم بغلش 
گه رفقا بفهمند، چی میپروینترسم  می" گند؟ تیم را  شه؟ چی می ! ا

شکنند یا..." می
که بفهمند""  چیزی نشده، 

که از او می خاطر قضاوت  کردم. خود را به شنیدم باور نمی هنوز هم آن چه را 
که در انگار با فکرهای دیگری  پروین کردم. سرزنش  داشتم اش بارهمنفی 

 مشغول باشد ادامه داد:
کار انتشارات نیاز به خما بهرحال "... اما تیم   انهباید شکسته شود، ما برای 

یم..." بزرگ  تری دار
که در درونم احساس دیگری به او داشتم اما نمی خواستم آن را  مدتی بود 

ن سازمانی نمیبپذیرم. منطق مسائل نظری و روابط در گذاشت حسم را باور  و
   .کنم

کردم. "چقدر  خوابش برده بود و من هنوز بیدار بودم و نگاهش می پروین
 دوست داشتنی بود"

که چرا سازمان آدم حاال می که به هم عالقه دارند، از هم  فهمیدم  هایی را 
ایی از جدبعد از امشب کرد.  کند. این عالقه زندگی را در تیم مختل می جدا می

یم بود. میشد میتر  برایم باز هم سخت نیما دانستم  . چشمان خندانش پیش رو
رسید. بایستی از او جدا شوم. باالخره آن روز می که به هرحال می

که ما هر پروینمن و ر رابطه میان یتغیدانم اجبار توجیه خانه بود یا  نمی  ،
رفتیم.  آخر هفته را به خانه تکی می
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گپ زدن گوشه اتاق  با همسایه پس از  ها و مطمئن شدن از اوضاع خانه، به 
زدیم و تا  های شب حرف می کشیدیم. تا نیمه کنار هم دراز می م وخزید می
کرده بودیم  آن که  کارهایی  کسی نداده باشیم از خود و  که نامی، آدرسی از  جا 

  .گفتیم می
که می او آن قدر از خانه گفته بود  کتوانستم در خیال  شان  که تجسم  نم 

با باال رفتن از چند پله به اتاق مادرش برسم.  وم وچگونه از در وارد حیاط ش
کنار بساط سماور پهن بود و رقابتی میان  که تشکچه مادر همیشه در  اتاقی 

شنیدم، در  ها برای نشستن بر آن در جریان. در خیال صدای مادرش را می بچه
که جلوی ما چای می اش برای برادر زندانی  ز دلتنگیگذاشت، ا همان حالی 

ی و توهین زندان ،گفت می پروین ها و از انتظار طوالنی در سرما و  بان از بد رفتار
ی چند دقیقه ،گرما جلوی در زندان  ای با او...  تنها برای دیدار

کردم،  های زندگیم در سنندج، شیراز و آباده تعریف می از سال پروینبرای 
کوه و نقش انشکده، برنامههای د بازی  از دیوانه هایم در  های چند روزه 

چه  آن ه هایمان، از از خاطر .تئاتر...من و پوران هم با هم خیلی حرف زده بودیم
گذرانده بودیم کرده بودیم دیده و از سر  حدودا شبیه هم  . من و پورانتعریف 

یادی  کارهای مشابه ز کرده .داشتیمبودیم و  که من  کارهایی  بودم  اما خیلی از 
ی نقش پروینبرای  گون در تئاتر جدید و غریب بودند. مثال باز گونا آواز  ،های 

ی خواندن بر  که همه را با جزئیات پروین .صحنهرو  برایش دوست داشت 
کنم   .تعریف 

که او را تنها دو  باور نمی که دیده کردم  که  ماه است  ام و یکی دو هفته است 
که  پروینام.  یافته یک  گوشه دوستی برایکم داشتم، همان چیزی بود  های تار

اش. مثل دو خواهر شده بودیم. اختالف  بر شانه گذاشتن سردوستی برای  ،دلم
گذشته های  ما در باره مشی و احساس متفاوت ما به رهبری سازمان، متعلق به 
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تر با  توانستیم بیش بود و می تر می ها طوالنی خواست آخر هفته دلم می دور بود. 
 یم. هم باش

ی باالخره  که تیم منحل  پروینروز کرد  ی با رفقا بازگشت و اعالم  از قرار
. خبر دور از انتظار نبود اما امید داشتم و ما از هم جدا خواهیم شد خواهد شد

کس به دهدجدائی دیرتر رخ  خانه را باید سریع  دلیلی.. همه غمگین بودیم. هر 
کردیم. و در طول یک هفته تخلیه می

 سریع" چقدر "
 پروینانداختم. لبخندی بر لب نداشت. خیلی جدی به  نیمانگاهی به 

 داد. میگوش 
کرایه شهریور را حتما حساب هنه خبر بداخ "پس باید به صاحب یم. 

 ..."ویدگ می هیم پیشش، ببینیم چور . با شیرین میدکن می
 .خواندن روزنامهبود، مشغول  سرش پایین علیمخالفتی نداشت.  پروین

گفت:بع  د با صدای بلند 
 ست وزیر شد. انگار یک خبرهاییه.""هویدا هم رفت و آموزگار نخ

کله دانستم میاما  شک  برایم مهم نبود. بی گذرد. اش چیز دیگری می که در 
که با  ن می نیمااین آخرین باری بود  خواستم آن را  رفتیم. به هر قیمتی نمی بیرو

.از دست بدهم

نشستم، احساس  نیما موتور پشتخانه  بصاحرفتن به خانه برای 
کس دیگر انندهمیشگی را نداشتم. م که من آدم دیگری و او  شده  یآن بود 

گردنش  . شانهباشد ی  گرفته بود. نسیم از رو های پهنش جلوی دیدم را 
زد.  پیچید. قلبم به شدت می ام می گذشت و در بینی می



 250  تیمشکستن 
 

 

کرد. از مسیرها طوالنیاو  که میترین راه را انتخاب  شناختیم  یی آشنا 
کنار  که اولین بار همدیگر را دیده بودیم، او تنها در  کنار محلی  گذشت، از 

که نانوایی مان رد شدیم،  بهمن با هم. از نانوایی محبوبرفیق موتور، من و 
که همیشه همان ی موتور  طور  کنار  به ما نان میبودیم رو آش، از  دکانداد. از 

کنار مادی  . بعد از مدتگذشتیم اهای آشن ها و مادی کوچه  نمرهها دوباره از 
گل بیست رد می های سر دیوار خبری نبود. غبار آخرین روزهای  شدیم. دیگر از 

گرد خود را بر سبزی برگ ها نشانده بود. نور خورشید مایل به درختان  مرداد 
کوچه پرنده پر نمی می چشمم به زد. آب زالل و آرام در جوی روان بود.  تابید، در 

که بر آب و با همان سرعت ما ای  عجله و کرد حرکت می ، آرامبرگی افتاد 
 درست مثل ما. ،نداشت
کرد: نیما ی موتور صدایم   از رو

 شیرین!"
 تر بردم. سر را نزدیک

کنم، می گمت   جا دنبالت." آم این ... هرجا 
کرد. چه می هجوم احساسات در رگ ید و داغم  که  هایم دو توانستم بگویم 

کم نیمابیان حسم در این لحظه باشد. این هنر  که با  کلمات،  بود  ترین 
گرفته بود. در سکوت،  بار هم ابتکار را به دست  زد. این ترین حرف را می بیش

کردم. او  کمرش محکم حلقه  گذاشتم، چشم بستم و دست را دور  سر بر پشتش 
 برد. راند و وجودم را با خودش می آرام می

  ..."بر"منو با خودت ب
ظی از کردم پیش رفت. خداحاف ن چه فکر میتر از آ کار پس دادن خانه سریع

که برایم دل همسایه بخصوص از دختر همسایه  کردند راحت نبود. تنگی می ها 
که از آن یم با  جا می کناری. وقتی فهمید  کرد و پرسید رو تعجب و تاسف نگاهم 
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که داشتیم"  تر رفت و آمد می "چرا؟ حیف، دوست داشتم بیش خوب پیدا بود 
گ کرده است. خواست تا آدرس تازهگلویش پیش علی  مان را به او بدهم و  یر 

که وقتی جا افتادیم به دیدنمان بیاید.  خورد: افسوس می پروین خواست 
که این  . اید ماهه این قدر شما تو این محله خوب جا افتاده 9"خیلی جالبه 

 ."یمهباید پس بدرا این خانه که حیف 
کار مشترک من و  گپ نیماتوجیه خوب خانه محصول  ، نیماهای  بود. 

کار و زندگی با همسایه ها تاثیر بسیار داشت.  ها در جلب اعتماد آن مردی درگیر 
در نقش زنی تنها در شهرستان و دور از خانواده، خود را جا انداخته بودم. چنان 

که برای همسایه کوچه پالس ب خوب  کثرا در  که ا که ها،  ودند سوال برانگیز نبود 
کهکنند با ما زندگی می ، دو نفر جوان دیگرپروینو بعد  علیچرا  ای یا  چرا بچه ، 

  ما رفت و آمد ندارد. ه خانهی بفرد مسن
کهها مکم نبودند تی که نتوانسته بودند اعتماد  یی  تنها به این دلیل 

کنند، ل همسایه و رفته یا مجبور به ها را جلب و رفت و آمدهای خود را توجیه 
که صاحبخانه تخلیه خانه شده بودند. رفیق پسری تعریف می خبر به او   کرد 

که: "چه نشستی  هم از خانه  تاز خانه زن تو ها بعد از خروج صبحداده بود 
که تعداد رفت و آمد  "گردد. شده و تا غروب بر نمی خارج  یا در مورد دیگری 

یاد بود، همس در رفقای پسر که  ایهخانه ز کرده بودند  گمان  خانه تیمی خانه ها  
 بودند. کردهخبر  را پلیسفساد است و 

 
کرده منتظر  اقامت در خانه آخرین روز بودیم تا  نیماهمه وسائل را جمع 

 مرا چشم بسته موقتا به خانه پروینماشینی برای حمل بارها بیاورد. قرار بود 
منتقل  تیمبه آن تیم انتشارات تکمیل بعد از ماندم تا  ببرد. در آن جا می دیگری
کجا می چه می نیماو  علیشوم.  توانستم  دانستم. نمی رفتند نمی کردند و 
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 دانست.  بکنم. به حتم خود او هم نمی پروینسوالی از 
کردم. همه جای خانه نشانه خود را به جمع هایی از  آوری وسائل مشغول 

کرده بودی نیما که با هم تهیه  های  های مالفه شده، بشقاب م. پتوبود. وسائلی 
ی تاقچه، متکاها،...رفتم پشت که چیزی  چینی، عکس رو کنم  کنترل  بام تا 

ی پلهنمانده باشدجا  ها ایستادم و چشمانم را بستم تا حس و خاطره آن  . رو
ی پلهشب  کنمبام  های پشت رو   .را دوباره در خود زنده 

که خ .نا آرام پایین آمدم ما بود.  های دیدارکوتاه  هاگ لوتبه راهرو رسیدم 
گرفته و تسلیم وضع موجود بود.  نشسته بود. قیافه نیمابر پله در انتظار  علی اش 

کرد و با صدایی بی گفت: سر بلند   جان 
 تیم خوبی داشتیم. نه؟""

 با تاسف جواب دادم:
گه به حرف گوش داده بودم، شاید هنوز هم می "ا اینجا نستیم اتو های تو 

 ".بمانیم
کشید:  آهی بلند 

 ودش . این جدایی باعث میبینبه این چیزها فکر نکن. جلو را ب ر"دیگ
یم، نظر آنگن بارا با بقیه رفقا در مییمان نیم فکرهاابتو  نیم."اها را بد ذار

کند هم کوشد خودش را  می. کردم خطابش من تنها نیستم حس می راضی 
تر به  توانستم بیش جدایی می فهمیدم. پس از اما  این بار منظورش را خوب می

گذشته بسپارم.  نیماام بپردازم، از فکر  وظایف سازمانی ن بیایم و او را به  بیرو
رسد، حتی فردای این  به جایی نمی نیمادانستم حس و عاطفه من و  می

گذشته تعلق داشت.  حق داشت و این جنبه مثبت جدایی  علیاحساس به 
گرفتم، ممنونم. اما زبان در از  علیخواستم بگویم  می ما بود. تو خیلی چیزها یاد 

 دهانم نچرخید.
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تری  دیگر آن شیرین شش ماه پیش نبودم. حاال با روحیه بهتر و انرژی بیش
ی زندگی،  به یادگار با خود می نیماچه از  رفتم. آن به تیم جدید می بردم، نیرو

خود همه جا ببرم.  را با نیماتوانستم یادگار  امیدش به آینده و تغییر بود. می
کردن آن  به من نبود؟  نیماآیا این بهترین هدیه نداشتم.  هم نیازی به مخفی 

کنون با آن چه از  از این فکر جان تازه کردم ا گرفتم، حس   ، آن چهدارم اوای 
با من  نیماتوانم از این خانه بروم و از او جدا شوم.  همیشه با من خواهد ماند، می

با من باشد. چرا  نیماای همیشه. الزم نبود این خانه باشد تا ، برمن بودبود، در 
که  پروینبه . دادها انرژی به من این فکر این را نفهمیده بودم. کردم  اشاره 

کنون می یم. ا ن دیدن  برو که با دیدنش پای  بروم. می نیماتوانستم بدو ترسیدم 
ن خداحافظی. ،. پسرفتنم دوباره سست شود  رفتم، بدو
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که وارد میای برد.  مرا چشم بسته به خانه پروین دو پله  شدی، از در 
شان   به یکیما  .هایی بودند . دورتادور حیاط اتاقشد میوارد حیاط خورد و  می

کوچک به حیاط داشتاتاق وارد شدم.  گلیمی  آن . تنها وسائلیک پنجره 
گوشه چرک کلفتی جلوی درای بودند. پرده آب تاب و چند پتوی تیره تاشده در   ی 

که مانع آمدن هوا و نور به اتاق می و پنجره کم نوری  .شد آویزان بود  المپ 
درست ها  کرد. انگار این اتاق فقط برای چشم بسته را روشن می ی اتاقفضا

گذشت  بود. هیچ اثری از زندگی در آن دیده نمیشده   :شد. از ذهنم 
کرده؟" "این رنگ کی انتخاب   ها را 

گوشه رفت پروین گذاشت.  کتاب تنها  گلیم ای  و مرا با چند  ی  کنار رو
گرفتو به دی مها نشست پتو  .به اطراف خیره شدم م ووار تکیه دادم. زانو در بغل 

کردن آن گذشته و حدس زدن آن کاری نداشتم جز زیرو رو  چه در انتظارم  چه 
 های زیبا و روزهای سخت.  بود. لحظه

گفت که پوران  ی افتادم  باید با رفیق بهمن بروم و من چقدر نگران  یاد روز
با چه رفقایی آشنا شده  .بودفتاده که نیهائی  بودم. در این شش ماه چه اتفاق

 ، مرگ بهمن.پریام با نقی، دیدن  ، آشنایینیماو  علیبودم. زندگی مشترک با 
که  حس می کردهکردم  گویند شخصیت  که می . مگر نه اینام خیلی تغییر 

شکل  و در تالقی با حوادث زندگی قی با شخصیت دیگرانهرکس در تال
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 گیرد.  می
دادم. چه  بایست خود را با آن وفق می می .شدم ای می به زودی وارد تیم تازه

کدام وظایف جا مطالعه جمعی  آیا آن گرفتم، را برعهده می در انتظارم بود؟ 
کنم؟ شاید همان طور  خواهیم داشت؟ می  علیکه توانم افکارم را بیان 

ام خیلی  باشد؟ نگرانیشده های دیگر هم مطرح  های ما در تیم گفت بحث می
کار تر از زمان آمدنم به اصفهان بود.  کم نیرو و انرژی بسیاری در خود برای 

کنم. از  را بعدیخواست هرچه زودتر زندگی در تیم  دلم میدیدم.  می آغاز 
 تم.همیشه نفرت داش انندکاری و چشم بسته بودن م بی

کدام تیم رفته نیماو  علی" هایش را در  سوال علیاند؟ آیا  کجا هستند، به 
کرد؟" یک را  نیماو  علیباره دلم به شور افتاد "نکنه  تیم جدید هم طرح خواهد 

کنار بگذارند و  کارگری بفرستند؟" شنیده بودم سازمان  و ه خانه تکیباز تیم  به 
که به مشی انتقاد دارند به خ کالفه بلند شد انه تکی میکسانی را  در  م وفرستد. 

شد. "چرا حواسم به این موضوع  تر می ام هر لحظه بیش اتاق قدم زدم. دل شوره
که تیم می پرویننبود، چرا وقتی  شویم به این احتمال  شکند و جدا می گفت 

 فکر نکردم؟" 
که نمی با ضربه ن آمدم. رفیقی را  که به در خورد، از افکارم بیرو دم و دی ای 

ن اتاق سراند.  حرفی با او نمی زدم سینی چای و نان و پنیر را از زیر پرده به درو
ی تکه کاغذ نوشته بود " رو کاغذ بنویس و آن را  می ههرچرفیق  ای  ی  خواهی رو

کشیدم. چقدر دلم برای  ن بگذار" چای شیرین را سر  تنگ  نیمااز زیر پرده بیرو
اما دل تنگ او بودم.  استگذشته هنوز یک روز از جدائی ما ن .استشده 

کنم. حتما روزهای  چطور می بهتر  بعدتوانستم زندگی جدا از او را تحمل 
در تیم دیگر سرش با  حتما هم نیماتر است.  سختهمیشه م، روز اول دش می

گرم خواهد شد،  کند"با رفقای دیگر  گرفت.  رفقای تازه، "شاید هم فراموشم  دلم 
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کردم. "د: فراموشی.اما مگر راهش همین نبو"  باید او را فراموش می 
 

که تا آخر هفته تیم آماده شده و می پروینروز بعد  توانم به  آمد و خبر داد 
 پروینخیلی مانده بود. در تیم بعدی  جمعهجا بروم. هنوز یکشنبه بود و تا  آن

ها  من چشم بسته به خانه و مخفی از چشم همسایه را داشت و زن خانهنقش 
 . دم مان می

هایی دیده  حوصله بودم، خوب نخوابیده و خواب از صبح بی بعد،روز 
گوشه  کردم و دوباره در  کدام را به یاد نداشتم. ورزش مختصری  که هیچ  بودم 

کردم که همراه آورده بودم باز  کتاب بیژن را  حوصله ورق زدم  بی .اتاق نشستم. 
کی مواجه هستیم،.. مبارزات چری "در همه جای جهان ما با جنگ مسلحانه و

گفت. در خاور میانه، در آسیا، آفریقا مبارزه مسلحانه جریان  بیژن راست می"
کدام داشت کرده بودیم اما هیچ  که این شکل مبارزه را انتخاب  . ما تنها نبودیم 

یادی عجول بودم و نداز این مبارزات هنوز به پیروزی نرسیده بود . شاید ز
 کشید.  ها خیلی طول می سطینیمبارزات ما هم مثل مبارزه فل

کار نمی کناری انداختم. با صدای ضربه مغزم  کتاب را به  ای به در  کرد. 
کاسه آشی بود با تکه گرفتم. در سینی  ای نان. اشتها  ناهار را از زیر پرده تحویل 

کردم. نمی کتاب را باز  کنار نداشتم. دوباره  که ه بودچرت زد آن دانم چقدر در  م 
ن آمد. نیماکنار رفت و  جلوی در باره پرده یک کردم  باورم نمی به درو شد، فکر 

گر دست بینم. بلند شدم و آن خواب می که ا هایم  چنان با شوق به سویش رفتم 
کشیده بودم:  را نگرفته بود در آغوشش 

 کنی؟"  جا چه می تو! این"
کرد:  خنده شیطنت آمیزی 

 دونستی؟..." پارتی دارم!... مگه نمی"
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کردم. باورم نمیگیج و من که جلوی من ایستاده باشد. از  گ نگاهش  شد 
گذشت "نکنه می ، یا..." دستم را شودبا من هم تیم  اند وجا بم خواد این ذهنم 

 تکان داد:
 "...  چطوری؟"

گفتن نداشت. شانه  :ها را باال انداختم. ادامه داد زبانم هنوز یارای 
مشی سازمان و وال در باره کلی سهمه برای "... رفقای دیگری را دیدم، 

 ، درست مثل ما....."شیوه مسلحانه مطرحه
. سرحال روزهای اول آشنایی ماندرخشید. درست مانند  چشمانش می

گوشه شدند. "چطور تا حاال  های چشمش چند خط درشت دیده می بود اما در 
قدر نزدیک و مستقیم به صورتش خیره  توجه نکرده بودم؟" هیچ وقت این

گفت: بودم.نمانده   دست هایم را تکانی داد و 
کجایی؟ حواست به من نیست؟""  ..... هی 
 ..."هئحواسم به تو "

کرد. مستقیم به چشم کرد. دست مکثی  هایم را به آرامی فشرد و  هایم نگاه 
کشید:  به سمت خود 

کنم،... بخوا "می ذارند...چی گتیم ب ی یکم ما را توهخوام... با رفقا طرح 
 گی؟" می

ک و معصوم بود مانند پسربچهنگاه کودکانه و آرزوهایی  ش پا ها، با تخیالت 
بزرگ در عالمی خیالی. در شفافیت چشمانش همان امید همیشگی 

که به من آرامش می می تر از آن  زنانهداد... اما احساسم  درخشید. همان امیدی 
گلویم را ترسی ناشناس مانند بود که به آینده فکر کنم.   فشرد: میبغض 

 !.. تو بهترین اتفاق زندگیم هستی."نیما"
که  باور نمی ! چطور آن را ساخته از دهان من در آمده باشد.جمله این کردم 
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اش  قیافه .رفتگاش  زد. چیزی نگفت. خنده می و بلند بشدتبودم؟ قلبم 
ن  مهایش خیس شدند. خود مان درهم قفل شد. چشم جدی شد. نگاه را درو

گاه این قدر به او  هایش را بیش ها دیدم. فشار دست آن کردم. هیچ  تر حس 
 نزدیک نبودم، یک جان بودیم در دو بدن... 

کنار رفت و  یک وارد اتاق شد. سراسیمه سر برگرداندم و خود  پروینباره پرده 
کشیدم اما  که چشم از من بگیرد  دست نیمارا عقب  ن آن  هایم را رها نکرد. بدو

 گفت: پروینخطاب به 
 "آییم االن می"

کنار در پروین ن در انتظار ایستاد.  ،هم آن جا   نیمی داخل اتاق و نیمی بیرو
گفت: نیما  گوشم آرام   سر جلو آورد و در 
 "مخوام تو بیایی سرقرار رم یه علنی را ببینم، می می"

 گیج و منگ به سمتش برگشته پرسیدم:
 چی؟ چه قراری؟""

گفت: دست  هایم را دوباره تکانی داده 
 گردم" همی نیست، زود بر می"چیز م

کرده  گوشم نزدیک  کاغذی در آورد و به من داد. سرش را به  کتش  از جیب 
 گفت:

 ... منتظرم"9"پنجشنبه ساعت 
که حرکت آن لب ها را بر پوستم حس  هایش آن قدر به صورتم نزدیک بود 

ید. و کردم  تنم لرز
کرد:ای برگشت و با شیطنت ن به سمت در رفت تا خارج شود، لحظه  گاهم 

ی!"بیادت نره ... منو قال "  ذار
که آمده بود.  رفت. با همان سرعتی 
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خواستم  دیدم؟" نمی جستند."خواب  هایم رها شده، در هوا او را می دست
که دیگر آن کنم  که او بود ایستادم.  باور  جا نیست. لحظاتی در همان نقطه 

گ ،چشم بسته کردم "ا  شد..." ق میوارد اتادیرتر  پروین راو را تجسم 
 

گذشته بود باصدای سینی چای بلند شدم. ساعت گوشه .ها  ای  در 
کاغذ این  نیماحرکت نشسته بودم. "آیا واقعا  بی که به  افتادم یجا بود؟" به یاد 

که غیر از قرارمان باید چیز دیگری هم در آن نوشته من داده بود . مطمئن بودم 
کردم:  باشد. با هیجان بازش 

 "70 نمرهادی مـ  "
ادی لبخندی بر لبم نشست و احساس مطبوع آشنا به سراغم ـ  با دیدن نام م

گر  که او در جایی  برد هم نامی از محل قرارمان نمی نیماآمد. ا باز مطمئن بودم 
کنار آن "م گذاشت.ـ  غیر از  کاغذ شعری  ادی" با من قرار نخواهد  در پایین 

 بود: نوشته
  رفتم، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت

گریز برایم نمانده بود  راهی بجز 
 امید این عشق آتشین پر از درد بی

کشانده بود گناه و جنونم   در وادی 
 

که داغ بوسه پر حسرت ترا   رفتم، 
  با اشکهای  دیده زلب شستشو دهم

که نا تمام بمانم در این سرود  رفتم 
که با نگفته بخود آبرو دهم   رفتم 

ک آید. "عجب شعری بود  ردم نفسم باال نمیسر را به دیوار تکیه دادم. حس 
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کشیدم:  این ؟!" نفس عمیقی 
 

که چرا رفت، ننگ بود   رفتم مگو، مگو، 
  عشق من و نیاز تو و سوز و ساز ما

 از پرده خموشی و ظلمت، چو نور صبح
ن فتاده بود به یکباره رازما  بیرو

 
گلویم  "چقدر زیبا" چشم هایم را بستم. بغضی ناشناخته چنگ در 

کرده بود نداخت. "چرا این شعر غمگینا که سرحال بود.را انتخاب  در  !؟ او 
اش امید بود، امید به حرکت بعدی" نا آرام شعر را دوباره خواندم. سعی  چهره

کلمات، در میان نانوشته های بین خطوط  ها و در سفیدی کردم از البالی 
گفته که من هم همین ها را بخوانم ".. این عشق آتشین..." چرا بهش نگف نا تم 

که با او در یک تیم باشم. حس را دارم؟ دلم می  خواهد 
گفته یغ و افسوس نا کردها اشک چشمانم  درد و در  .را روان 

که او اما این" کنار مادی، دیگ ، هم آنرا ببینم بار  به او  کنم، صبر نمی رجا، 
 .دوش م قفل میزبان هر بارنم چرا اد م، نمیویخواستم بگ میگویم، تا امروز هم  می

گفتن چیزی را حل نمینم ک ، شاید، فکر مییستاز شرم ننگفتنم  کند، اما  که 
گویاتر ن داند، میاو حتما  گر یستنگاهم از زبانم  گبه رفقا  نیما؟... ا  ربگوید، ا

کنند...  آن کنند تا با  یعنی ممکنها قبول  که قبول  در یک تیم  نیمااست 
کرد ودش با اطالع سازمان می"که  ه بودپوران نگفت ر! مگبمانم  "ازدواج 

که فراموش  کجا هستم. پرندگان خیال چنان به پرواز در آمده بودند  کردم 
کرد در   و خود را در آن اتاق تنها یافتم، جز نگرانی و دل شوره موقتی چشم باز 

 "د"کاش این روزها زودتر بگذر .دلم چیزی نمانده بود
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کاغذ را خوانده ی  کرده  و در باره تک ودمب ده بار شعر رو کلماتش فکر  تک 
کرده نیماکیست و  که شاعردانستم  بودم. نمی از باید  است.  چرا آن را انتخاب 

های دیگر برایم استم تا این شعر را هم مانند شعرخو دیدم می وقتی او را می نیما
کند   . معنی 

 کردم.  دوشنبه بود و تا پنجشنبه باید صبر می
 نی""سه روز! چقدر طوال

 
نشستم. این چند روز چون  پرویناز صبح زود آماده به انتظار روز پنجشنبه 

کاری نمی گذشت. دستم به هیچ  دیدم  هایی می رفت. هر شب خواب سالی 
بعد از ظهر آمد و مرا  پروینبعد از بیداری احساس سنگین بودن داشتم. که 

گرفت و به نزدیکی  کسی  محل قرار رفتیم. چشم بسته با خودش از خانه برد. تا
گذاشتبا هم برای یک ساعت بعد   م.  یجدا شدهم م و از یقراری 

 
کسی گذشتم. چیز غیر عادی و  نیمااز نزدیک محل قرارم با  دیگری با تا

که به دیدار علنی در محل مشکوکی کسی را  کنترل  رفته باید بیش  ندیدم. قرار  تر 
لی، ارتباطی و خبری و پل ها برای سازمان منبع امکانات ما کردم. علنی می

کردن درعین حال هستند. های اجتماعی  رابطه با محیط امکانی برای النه 
ک. علنی کاری فعال ها در محیط ساوا و احتمال شناخته  اند های درسی و 

ک میاست یش ترشدنشان ب که برخی فعاالن علنی با سازمان  . ساوا دانست 
گونه افراد را زیر نطر  گاهی هم با تهدید و فشار آن میرابطه دارند. این  ها  گرفت، 

نبودم. شک  نیمااما من نگران قرار  داشت می ترساند و به همکاری وا را می
که او قرار مرا لو نخواهد داد.   نداشتم 

که یا زیر باره ترس برم داشت " از این فکر یک لو ندادن قرار  یعنی این 
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کشته شود یا خودش دست به خودکشی بز دوباره ترس در  " ندشکنجه سخت 
کرد.  کشید و وجودم را پر  گرمی دادم "به دلت بد نیار، دلم دامن   نیمابه خود دل 

ک نیست"  ها را تند  . از دلواپسی قدممدیگر آرام نداشتاما  گفته قرارش خطرنا
 کردم. 

 
کامال خلوت بود.  ، محل قرارماناز سر مادی 9ساعت  کوچه  کردم.  حرکت 

یخته بودند. هیچ و خشک شهریور ن داغها بر زمی درخت  برگ گاه این  زیر پایم ر
کوچه چهره ی  ی کوچه را پیاده طی نکرده بودم.  دیگری داشت. یاد آخرین بار

گذاشت حواسم را بر اجرای قرار متمرکز  که با موتور از این جا رد شده بودیم نمی
 کنم "چه حالی داشتم آن روز." 

کوچه دوخته شده بود.  که سوار بر  را می نیمادر خیال چشمم به ته  دیدم 
که با موتور  موتور، لبخندی بر لب از دور به سوی من می کجا مطمئنم  آید. "از 

 د؟" یآ می
کت قهوه را نمی نیما ن  ن موتور، بدو ن موهای  ای تیره توانستم بدو ، بدو

کنم. در ذهنم به حرف یخته و چشمان خندانش تجسم  هایی  همیشه به هم ر
گفتگوهای  تم به او بگویم و به راهخواس که می کردن   کردم. فکر می باز 

که او هم  کوچه را تا نیمه رفته بودم اما هنوز از او خبری نبود. می دانستم 
کردم. شوق دیدار  . قدمن استتاب دیدارما مانند من بی کند  دیگر  نیماها را 

؟ است ر نرسیدهمد، شاید به این قراا. "پس چرا نیداده بودبه دلواپسی جایش را 
که آن  چرا مثل همه قرار کنم؟"  باررا دو  ها، نگفت   اجرا 

با یک علنی و خطرهای این دیدار بزرگ و بزرگتر  نیماکم در ذهنم دیدار  کم
کجا . ندشد می که قراراو "از  که آدم را ش مطمئن بود  ک نیست، خطر  خطرنا

 ؟" دکن خبر نمی
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ها را برای جلوگیری از ضربه به  علنیرابطه با  33های   سازمان بعد از درگیری
که  یا  نیماحداقل رسانده بود. از وقتی در خانه تیمی اصفهان بودم به یاد ندارم 

که  علی دیگر عضو خانه  نیماسر قرار یک علنی رفته باشند و درست حاال 
کرده دیدار  این تیمی نبود، به خطر پرو درست همین دلیلی بود بر  بوداقدام 

که این دیدار صوردارن این دیبود گر این طور بوده  اصال چه دلیل داشت   ت. ا
 گیرد؟"

کنار هم چیده می .رفتند این افکار به سرعت برق در ذهنم رژه می شدند  در 
کوچه رسیدم. دستی دلم را از  .کردند تر می و خطر را پیش نظرم بزرگ به انتهای 

ن چنگ  که  باورم نمی .زددرو  مد؟!"ا"چرا نینیامده باشد. .. نیماشد 
که شاهد  کوچه مات و مبهوت ایستادم و به مادی پر آبی  مدتی سر 

کوتاه خوشبختی ما بود خیره شدم. این جا دیگر شباهتی به آن  لحظه های 
درخشید. ابری از نگرانی، تشویش و  نداشت. خورشید دیگر نمی امادی زیب

 " ؟مداد. "چرا نیرسی کرد. فکرم به جایی نمی دلهره بر آسمان دلم سنگینی می
که می کسی را دیدم  کوچه را شروع  از دور سایه  که   آمد اما درست از محلی 

که  نیست" اما دلم می نیماکرده بودم. "نه حتما  کاری را  که باشد.  خواست 
کرد نباید می کردم، به سمت سایه حرکت  کوچه را بازگشتم. این  م وکردم، 

که با  یگر به قرار و مدار و ضوابط سازمانی داشتیم اما من د نیماقراری نبود 
 کاری نداشتم. 

کرده و به این قرار ازای رفته یا وقت ب "شاید به شهر دیگه گشت اتوبوسش دیر 
کردن   ،مسیر را تند آمدم شایداست،  نرسیده شاید از دور در حال چک 

کند یا برایم خواهد خودش را  گذارد و می است... شاید سر به سرم می عزیز 
 بیاندازد، شاید..." دستم 

که توهم می می کرد و با نزدیک  بافم. هر سایه و پیکری امیدوارم می دانستم 
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کوچه خطاست.  رفت. می باد می رشدن امیدم ب که بازگشتن دوباره به  دانستم 
کوچه بود، همین ب کسی مراقب  گر  اما این فکرهای  بود مشکوک گشتازا

گر شده به قیمت  هکرد. دنبال نشان منطقی درد مرا دوا نمی ای از او بودم، حتی ا
 دستگیر شدنم. 

گ ضوابط  ،ام کله بی ،آیم من سر قرارش میکه  بداندو باشد دستگیر شده  ر"ا
کرد ارزشی بیش از یک قرار برای دیدارمان قائل شده  آیا را رعایت نخواهم 

 ؟!" است
گلویم را ب ری نبود. کوچه را بازگشته بودم و باز هم از او خبست. بغض راه 

ن "آمد از محل بروم.  دلم نمی  بروم!"  نیماچطور بدو
کنم "شاید روز را اشتباه  سعی می کردم در محاسباتم خطائی را پیدا 

گفت ساعت گفت ام،  کرده !  آمدم نیما.... 4یا   9پنج شنبه یا چهارشنبه؟؟، 
گذاشتی؟"  اما تو!  چرا مرا قال 
 

 نیما. چرا ه بگویمور دیدمش "چقرار داشتم. از د پروینساعت چهار با 
 مد" انی

ن حرف سوار ام همه چیز ر کند. از قیافه یسوال پروینالزم نبود  ا خواند. بدو
کسی شد کسی نگاهم به پیاد یمتا کردیم. در تا رو شلوغ ه و منطقه را ترک 

که با عجله می نیماخیابان بود، انگار انتظار داشتم  کوشد خود را به قرار  را 
ی! خواستم به راننده بگویم " می میان عابران ببینم.برساند در  چقدر عجله دار

که شاید او خودش را به قرار برساند اما خبری از او نبود.   آرام تر بران" به امید این 
کسی دیگری بگیرد تا با  می پرویندر جایی از شهر پیاده شدیم.  خواست تا

گفتم: یم،   هم به تیم تازه برو
یم. از آن نیمابا  . تکیانه م خور می" تونم  تر می جا راحت فردا هم قرار تکرار دار
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 " بروم. سر قرارش
گفته بودم. دلم نمی که داشتم به تیم تازه بروم.  دروغ  خواست با این حالی 

کجا کنم و ببینم  کار رانیاز داشتم تنها باشم، فکر  کرده ی  ام. حتما  اشتباه 
کرده بودم. می کنم. به این آسانی بار د خواستم فردا  اشتباه  یگر قرار را تکرار 

که  نمی کنم  کرد. اما مخالفت نکرد. پرویننیاید.  نیماتوانستم قبول  مکثی 

گرما   برایم همان خانه پروینمن و   خانه تکی همیشگی نبود. آفتاب و 
یکی بی جان غروب شهریور داده بود. دیگر بوی غذای همسایه  جایش را به تار

که ناخوشبرای شام ت، انگیخ اشتها بر نمی گفتم  کردند،  ام. زن  صدایم 
کنم اما هرچه  صاحبخانه آمپولش را آورد، از این یکی نمی توانستم شانه خالی 

ید. چندین بار  رفت. دستم می کردم سر سوزن در پوستش فرو نمی سعی  لرز
ه پیش دست را باال و پایین بردم تا باالخر فریاد زن بیچاره در آمد. پرسید چ

ن ده استآم که بدو که  پروین. هیچ وقت پیش نیامده بود  گفتم  به آن جا بروم. 
پدرم بدجوری بیمار است و مرخصی ندارم تا برای دیدنش به تهران بروم، 

که روز بعد از تلفن می و حالش را بپرسم. با مهربانی  مریگبخانه تماس  خواهم 
 گفت:

کن  خوام برم دم مادی "مچد لنبون" تو هم یه فردا می" چیزی برا بابات نذر 
ببرم بندازم توش"

گفت:   کرد و  که در صورتم خواند تعجب   از پرسشی 
ک تو سرم آجی نمی" کجاس؟ تو خیابونی شاپور،  خا دونی مچد لنبون 

گنده هست ک  ،نرسیده به چارسو. سر مادی یه مچدی  ن مچدی یه آقا خا تو او
که از قدیم قدیما حاجتی مردما میدد، برا رفعی بال، برا دختر شووردادن، برا  اس 

ن  پسر زن دادن، برا از سر هوو خالص شدن... باید بری تو مچد لنبون، پیشی او
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که نشستد اونجا، درد تو ب گویی تا براد دعا بنویسند..، بعد دعا رو سفت وسیدا 
گولش  می گل مادی  از باالی پل مادی  کونی، آ میبندیش و حسابی با 
یش تو مادی. او می کونی و یه صلواتم انداز ل باید بسمال بوگوی آ، بعد نیت 

یش تو آب."  بفرستی و آ بنداز
به دیدنش  نیماخواستم با  چیزهایی در باره این مادی شنیده بودم. می

ی پیش آمده بود و نرفته بودیم. حاال باید برای برگشتن  کار یم اما هر بار   نیمابرو
گویند وقتی آدم  کردم. می دعا می انیمبرای سالمتی رفتم و  جا می به تنهایی آن

کند به دست می یچیز که فردا  آورد و من از ته دل آرزو می را از ته دل آرزو  کردم 
 سر قرار بیاید. نیما

 
کسی سراغم نیاید. حاال نوبت  کردم تا دیگر  که شدم چراغ را خاموش  تنها 

دوباره از  د.نشان دهن تمام های ذهنم بود تا خودشان را با روشنی و زشتی سوال
که  کردم: گفته بود نیمااول همه آن چه را   مرور 

که برمی ر"مگ ک نیست، خیلی مطمئن بود  که قرار خطرنا ، دگرد نگفت 
گذاشت و م؟ چرا قرار را ونگران نش  تا گفتاین طور شاید  کس با من  به 

خواست  سر را محکم تکان دادم "خوب معلومه، می" ؟، چرا منای نداد دیگه
کرده بود تا این  پرویناما چطور ، نابرای دیدار دوباره م دی باشا بهانه را راضی 

کرده هم شیرین و هم  پروینقرار را به من بدهد؟ شاید  هر دو عضو  نیماحساب 
گ  "...ودش این خطر به تیم منتقل نمی دخطری باش رخانه تیمی نیستند، پس ا

کله کردها در مقابل آن همه سوال حتی یک جواب هم نداشتم.  به  ،م باد 
کردم؟ این ها را تنها برای دل من زده  بزرگی اتاق شده بود. "چرا حرفش را باور 

کوبیدم و آه شدند .  هایم سرازیر اشک" موکه نگران نش بود، برای این سر بر دیوار 
کشیدم:   گ"بلندی  ک است دانستم ر میا کاری از دستم بر  که قرار خطرنا آیا 
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  ؟"آمد می
کردم اما بعدیهایم را  اشک  ک  شدند. دیگر عقلم به جایی   ها سرازیر پا
کالفه و بی نمی به دنبال  اوهای  ها و جمله هدف در میان خرده حرف رسید. 

  گشتم. دلیل نیامدنش می
گوشه اتاق نشسته و سر بر زانو  پروین که در  صبح خیلی زود آمد. همان طور 

که  چند بار از خواب بودم، خوابم برده بود. گذاشته پریده و خواب دیده بودم 
 پروینآمدن  منتظر  چشم بستهخانه هنوز پنج شنبه نشده و  هنوز در اتاق 

ی بود. پروینآمدن هستم.   چیزی میان خواب و بیدار
 "شیرین!"

کردم. منتظر آمدنش، آن هم صبح به آن  کرده با تعجب نگاهش  سر بلند 
گرفت، آمد و یم روبه زودی نبودم. سوال را از نگاهم   نشست: رو

یه  ویندگ ، میدقدر درست باش "یه خبری اومده... البته معلوم نیست چه
که قرار بوده ان تهران، اطراف هم درنفر  ک ودبر نیماجایی  ، سیانور خورده و ساوا

 .."را برده است او
گفتم: یم و  کردم، میان حرفش دو  با تعجب نگاهش 

که  گاست نبوده نیما"خوب! معلومه  که درگیر میبو نیمار . ا تیری شد،  د 
 کرد..." شلیک می

کرد: پروین  مکثی 
 نبرده بود.." اش را اسلحه  نیمانه  ..آخه "

ی سرم  :کوبیدم رو
 ؟"بی اسلحه سر قرار رفته گی؟ "چی می

گفت: این انندپاچه م دست پروین کند   که بخواهد خطایی را رفع و جور 
گفتهک دونم چرا. مثل این هم درست نمی   من" ، یا سر درارش خطری ندارق ه 
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کردم  نم چرا.اد . نمیدکن این قرار حتما تیری شلیک نمی حتما  توفکر 
 !"دانی می

که شنیده بودم، نمی آن کنم: چه را   توانستم باور 
 گی!؟ به من هیچی نگفت!"  چی می پروین"..

گلویم فریاد پیچید:  پاهایم سست شدند...در 
کردی؟"نیما"  ! چه 

 تکانم داد: با امیدواری پروین
کس دیگداما شاید چیزی نشده باش"  .دی باشر، شاید این خبر مربوط به 

 ..."ودش همه چیز معلوم می امروز برو سر قرار دوم.
 فریاد زدم:

که رفتم و ری نیستکدوم قرار، قرار دیگ"  فهمی... .. میاو نیامد. همان بود 
 مد..."انی نیما! ...پروین

که وا می پروینحاال   و . پاهایش سست شدند، پشت به دیوار دادرفت بود 
 ای خیره ماند... به نقطه

گرفته؟"" گفته آیا بعدا تصمیم  افتادم "اسلحه برای دفاع از خود هم اش  یاد 
 "سیانور خورد ودش الزم نیست، می

 زدم: با خودم بلند بلند حرف می
که قرپروین؟ چرا سیانور خوردی؟ ات را نبردی اسلحه"چرا  گفته بود  ارش ! 

 چی شنیدی... بگو..." ر. پس چی بود؟ دیگاست امن
گرفت: دست پروین  هایم را در دست 

کمک مالی بگیر "این را می که رفته بود از دوستی  گفت ددونم  قرارش ، 
ک نیست، با خودش فقط سیانور برده. همین. چی شده، چرا سیانور  خطرنا

 دونم..." خورده؟...نمی
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کنستاد "چرا سیانور خوردی!؟ می که قرارت خطرنا ؟... است ی 
که ممکناد نستی و نگفتی؟... میاد می   "بر نگردی؟ است نستی 

گاز می کردم وقتی سیانور را  زند. ماموران او را از هر طرف  نیما را تصور 
. آیا شعری را با خود دهانش از شکستن شیشه سیانور خونی است و کشند می
پدر، یاد آرزوها و رفتند، یاد مادر،  میخاطراتی از جلو جشمانش رژه یا خواند،  می

که با سازمان تنها اوهای به سرانجام نرسیده.  عشق با  ،با رفقایش ،به عهدی 
بیافتد. با همه نقدی  به دست مامورانزنده نخواست  .ماندوفادار  بود من بسته

  .که به شیوه مبارزه داشت
نخواهد آمد. دیگر نیامده بود و  نیماها دیگر چه اهمیتی داشت.  این حرف

که می او را نخواهم دید. که خندان به سمت در  بستم او را می چشمانم را  دیدم 
 کردم تا جلوی رفتنش را بگیرم.  رود. دست دراز می اتاق می

کوتاه بود گذاشتم برود... "کاش نمی . چرا جلوی رفتنش را نگرفتم." دستم 
 ..".من حتی نبوسیدمش نرو... نرو.. نیما"

توانستم چیزی را  سوختم. نمی  های از دست رفته می ت فرصتدر حسر
کنم. مات بودم. مرگ  تغییری دهم. نمی توانستم با مرگ دست و پنجه نرم 

 مرا با خود برده بود.... ینیما
کردم و از  مصورت ک   پرسیدم: پروینرا پا

 ؟"شناختی تو او را از زندگی علنی می"
 .ترحم انگیز به من چشم دوختنگاهی با چشمانی پر اشک و با  پروین

کشته شوم،  که فکر نکرده  امابه مبارزه آمده بودم تا  این روزها به تنها چیزی 
گمان می که از ما دوراند.  بودم مرگ بود. آدمی  که مرگ برای دیگرانی است  کند 

کمین بود و او را ندیده بودم."  "مرگ در 
  و دلت
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کبوتر آشتی ست
 در خون تپیده

 به بام تلخ
 ا این همهب

  چه باال
  چه بلند

کنی  !پرواز می 

که نیما" کرده بود  کاری را  " رفته بود. برای او همه چیز روشن بود. همان 
که ناتمام  درست می کرده بود: رفتم  دانست. با نیامدنش، شعرش را برایم معنا 

 بمانم در این سرود...
 " ناتمام ماند.نیما"





779

 ...آغازاز  پیش

کـه میتا بـه حـال  کنیـد؟ آرزویـی  کـه از تـه دل آرزویـی  وقـت  دانیـد هیچ شـده 
عملی نخواهد شد؟ 

 زنم. سیگاری آتش می
جمعه است. از صبح سرکار بودم، اما عصر توانستم به موقع بـه خانـه برسـم و 

یسشب را  میهمانی کارهای و خانـه  قرمه سبزی سـر بـار اسـت کنم. تراست و ر
تـوانم بـا ایـن سـیگار و  هـا می تـا رسـیدن میهمان .دارداز نور شـمع آرامشـی مطبـوع 

کنم.  قهوه لحظاتی در خلوت خود فرو روم و خستگی از تن بدر 
ی او. مثل همیشه خیره نگـاهم می می  جای همیشگی کنـد.  نشینم. رو به رو

هایی از صورتش پیداست.  از البالی دود سیگار تکه
 "کاش به دیدنم بیایی..."

کار دار  ماند!" ی، دیگه چه جایی برای من می"وقتی این قدر 
 "توجزئی از منی"

 ای؟" "... خسته
 "روحم خسته است"

کنم برای روحت؟"  "چه 
 "به دیدنم بیا..."

کنم. غـزال  آیـد. در را بـاز مـی کـردم می چـه فکـر می صدای زنـگ در زودتـر از آن
 گوید: است. هنوز وارد نشده می
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ـ وای چه بوهای خوبی!
 پرسم: شود. می د میپشت سرش عباس وار

کجا هم دیگر را دیدید؟  ـ شما دو تا 
کند و آهسته می پرسد:  غزال نگران سرش را نزدیک می 

که ندارد، همرام آوردمش؟ نمی گفته بودی یا نه؟ ـ اشکالی   دونستم بهش 
 گویم: با صدای بلند می

 طوری عباس؟چـ عباس احتیاج به دعوت ندارد، 
که هنوز این نفس م می ـ  آد. یبینی 

که تو نفس می  کشی، آدم هر دفعه نگران دم بعدی است. ـ با این سختی 
که همین دم هم هست. ـ نمی  دونی چقدر خوشحالم 

که او داشت همه  کهبا آسم شدیدی  آیـد.  همین هم باال می خوشحال بودیم 
کسیژن را در می کپسول ا  کند. یخالی مآورد و در دهان  هنوز ننشسته 

کهـ این   میاد؟  بوها چیه 
 دوست داری؟ ،ـ قرمه سبزیه

کار خودته یا از خونه مامانت آوردی؟ ـ باور نمی  کنم. 
که شوخی می می  :گویم و می گیرم کند اما قیافه دلخور می دانم 

که... گرفتم   ـ باالخره بعد از یه عمر یاد 
کسی پشت در است، در را بـاز مـی حرف در دهانم نیمه می کنم. عابـد  ماند، 

 پرسد: افتد. قبل از سالم می م به تپش میاست. قلب
 جا بگذارم؟ توانم موتور را این ـ می

 ـ معلومه ...
ــی ــرش م ــت س ــیال را پش ــر راه او را هــم  ل ــودم س ــته ب ــد خواس ــودم از عاب بینم. خ

یکی انــدام  ها وســد. ظرافــت شــانهب کنــد و مــی محکــم بغلــم میبــردارد. لــیال  و بــار
فشـارم. عابـد  می ممحکم بـه خـوداو را  کنم و هایم حس می کوچکش را زیر دست

کناری با حسرت نگاهمان می  کند: در 
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 ؟!اید ه چند وقته هم دیگر را ندیدهخبره، مگبابا چه  -
 گوید: لیال از من جدا شده می

کلـی هـم سـالم رسـوند، می - کلوچـه داد،  ـ مامان برایت  ک  ی بهـش سـر پرسـید 
 زنی. می

گفت: گرفت و  کلوچه را   غزال به سمت ما آمد و در حال رو بوسی  
 هستم.  ها عاشق این  -
 آد؟! چه بوهایی می -

که   دود: جواب عابد را بدهم، غزال میان حرفم میقبل از این 
کردم.... ـ بوی قرمه سبزیه، می  گه خودم درست 

 دهد: زند و ادامه می و رو به عابد چشمکی می
کوکو سبزی را هم فراموش نکرده.  -  البته 

گونه تمـام حرف نا کشیده ودانم چه بگویم. نفسی  دود. نمی هایم می خون به 
 دهم: را ادامه می

کار خودم است... شود... با آدم عوض میـ با کنید غذاها   باور 
شــان را  خنده کننــد ســعی میاندازنــد و  زیــر چشــمی همــه نگــاهی بــه هــم می

که "پخـتن" آخـرین هنـر مـن اسـت.  اند و می نبینم. دست پخت مرا خورده دانند 
 گوید: کشد و می عباس  نفس عمیقی می

کــس عــوض نمی ت را تغییــر بــدهی. بــه شــود. تــو هــم ســعی نکــن خــود ـــ هــیچ 
کنی خوشمزه است. مگه نه عابد؟ این گوش نده. هرچی درست   ها هم 

کــه در دســت دارد مشــ عابــد خــودش را بــا مجلــه کــرده اســت. ای  وانمــود غول 
های ما نیست اما رنـگ بـه رنـگ شـدن صـورتش  که حواسش به صحبت کند می

 گوید: رسد می دهد. غزال به دادش می او را لو می
ایـن زمـان و آن زمـان" اسـت؟ بـده ببیـنم. داسـتان آخـرت مجلـه "ن همـان ـ ای

خـواهم بـرای شـماره بعـدیش یـه شـعر  ؟ می"آنها هـم" تـوی همـین چـاپ شـده بـود
 برای چاپ بفرستم.
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 دود: می عباس میان صحبت 
 بگذارند شماره بعدی دربیاد...ـ فکر نکنم 

یختن چای به آشپزخانه می  پرسد: آید. آرام می روم. عابد دنبالم می برای ر
کمک می  خواهی؟ ـ 

گـــم مـــی کنـــار او دســـت و پـــایم را  کنم. دلـــم  بعـــد از ایـــن همـــه ســـال هنـــوز در 
کنم.  دانم چرا خودش را تنهـا دعـوت نمـی خواهد بگویم همین جا بمان. نمی می

کـــه آدمـــی هســـتم. عبـــاس حـــق دارد وقتـــی گـــویم. واقعـــا عجـــب  نمی چـــرا بـــه او
 شوند... ها عوض نمی گوید آدم می

گرفته  چیزی شده؟ای،  ـ چرا 
 ... رو خوندم. ـ داستان

کدام داستان؟  ـ 
که برادرت محمد رضا ن   نوشت. بعد از رفتن تو ـ "شب تار" هم او

 ـ آهان، خوب، خوشت آمد؟ 
ــ  همیشــه ایــن ن  ور قصــه را مــی ـ طــرفش خبــر نداشــتم. وقتــی  دانســتم امــا از او

راهرو، تـوی اتـاق، دیـدم مـادرت چطـوری بعـد   تون، توی خوندمش رفتم توی خونه
کوچـه را  از رفتن تو همه جا دنبالـت می گـردد، دیـدم پـدرت از بـس شیشـه پنجـره 

کــرده، چشــم ک  . ناهیــد را بــا دامـــن اند هایش تــار شــده در انتظــار برگشــت تــو پــا
کـــه وقتــیدار ق چــین ... بـــاورم دلــرز هایش می آیـــد شــانه اســم تــو می رمــزش دیــدم 

که بعد از سی سال در خاطره ینم  ست. ی تازه ای را برداری و ببینی تازه شود 
کنـی،  ـ این کـه تـو هـم داسـتانتو شـروع  ها خاصیت عشقه، دیگه وقـتش شـده 

 معطل چی هستی؟
ــ مــی ــنم امــا نمــی ـ ک کــنم. ) تــوانم شــروع  ــام  گلــویم را دانم چطــور تم بغــض راه 

 خواهم تمام شود. گرفت( نمی
گذاشت: ی دستم   عابد دستش را رو

 طور...  ـ من هم همین
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کشـــم. طفلکـــی هـــول شـــده  شـــود. دســـتم را پـــس می لـــیال وارد آشـــپزخانه می
 پرسد:  می

کلوچه  خواستم. ها می ـ یه ظرف برای 
کـه همـه چیـز را می گذشـت "لـیال  گـرفتم. از ذهـنم  دانـد  بشقاب را بـه سـویش 

گرفت و از در خارج شد. عابد  یختن چـای  در حالپس چرا نگرانم!" بشقاب را  ر
 گفت:

 ـ اما هر داستانی یک پایانی دارد.
کــار از مــن بــر  ـــ پایــان قصــه تــو مــرگ اســت. چطــور مــی تــوانم تــو را بکشــم... این

 آید. نمی
کتری را  یخت: استکان تویخونسرد آب   های نیمه پر چای ر

 ـ خوب نکش
 ی!  شم! بگم تو چی شدـ نک

کشید و خیره ماند و خواند: یختن   دست از ر
 بگو زنده است.  کند دل من مرگ خویش را" ـ "باور نمی

 دهم بغضم را قورت می
کجاســت؟ می ـــ چطــوری بــه مــادرت بگــم زنــده اســت؟ می خــوام  پرســه پــس 

 ببینمش!
 عابد ادامه داد :

 ام ی  تا دوست دار
 تا دوست دارمت 

 چکد ز مهر   گونه هم می تا اشک ما به
 تا هست در زمانه یکی، جان دوستدار  

 تواند  کی مرگ می
 نام مرا بروبد از یاد روزگار؟  
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کتاب را به مادرم بده کجام...  ، خودش می...تو این   فهمه  
 

گفــت، ســینی چــای را برداشــت، بــه اتــاق بازگشــت و مــرا در آشــپزخانه  ایــن را 
گـــیج و مبهـــوت   گذاشـــت.  ـــا  ن خـــود صـــدایش را ســـخ تنه نان او خیـــره بـــه درو

که عشق نهان می شنوم: باور نمی می گور... کنم   شود به 
ن اتاق رشته افکارم را پاره می پرسـم "کـی  کند. از خود می صدای هاجر از درو

کـــه مــی آمــد؟" بـــا شــوق دیـــدارش بــه اتـــاق برمی بینم نگـــاه  گــردم. اولـــین چیــزی 
خواسـتم تـا قبـل از آمـدن  زودتـر بیایـد. میم تـا  ش هست. از او خواسته بود ا خسته

کنم. دیگران، در خلوت در باره  ی عابد با او صحبت 
 بخشی، رفتم سند ماشین رو بگیرم ..دیر شد. ـ می

کــی می یخــت. تــا  خواسـت دنبــال ایــن ســند لعنتــی بــدود.  دلـم هــری پــایین ر
 زند: عباس صدایش می

 .چایی بخور تا وقت هست با ما یه ـ به موقع رسیدی، بیا فعال
کتاب رو امروز خریدی؟!  ـ این همه 

کتاب کـیفش در آورد مشـغول اسـت و در جـواب هـاجر  عباس با  کـه از  هـایی 
 گوید: می

فروخــت.  شــد، همــه رو بــا یــک ســوم قیمــت می ـــ از جلــو دانشــگاه. بــاورم نمی
کوبا، اسیر ... ینگ، جنگ شکر در  کن!.. آنتی دور  نگاه 

 پرسد: لیال می
 ؟ ی شون ی، واسه چی دوباره خرید ه نخوندهها رو مگ ـ این

ن، خوبـه آدم این م، اما چند سـال پـیش دادم  ـ خوند هـا را دم  شـون بـه ایـن و او
 دست داشته باشه... 

 گوید: غزال چشمکی زده می
کتاب احتکار می ـ مگه نمی  کنه. دونی عباس 
 پرسد:  هاجر می
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کجاست؟  ـ دختر! جاسیگاری 
 آد، برو توی حیاط. در نمیـ حواست باشه نفس عباس 

 کنم: رو به غزال اشاره می
یم تو آشپزخانه.  ـ نگران نباش می  ر

کنم.  توانم با هاجر تنها شوم" پنجره آشپزخانه را بـاز مـی گذرد "می از ذهنم می
 دهد. در فکر است. زند و دود آنرا تا ته فرو می هاجر سیگاری آتش می

کی می  ؟خواهی دنبال این سند بری ـ تا 
گذاشتم. برمی 1ی آخره، ساعت  ـ این دفعه گـردم! شـب پیشـت  باهاش قرار 

 مونم.  می
گفت:  که راضی دوباره پکی زد و به چشمانم خیره شد. برای این کند   ام 

 تونیم تا صبح بیدار بمونیم و حرف بزنیم. ـ می
 ـ نگرانتم

که می  دونی.  ـ من هم. .. اما خودت 
کـه بـه رفقـا  ا ا مسـئلهدانستم چرا، آیا واقعـ نه نمی ش سـند ماشـین بـود یـا قـولی 

 داده بود؟ یعنی این قول این قدر مهم بود!
کـرد.  وقتی به اتاق برگشتیم. غزال با هیجان از جریانات دانشگاه تعریـف می

کودکان کرده بود:  ی   هشوق و توجه   لیال زبان غزال را باز 
کردنـد. یـا ی پـالتوی طـرف خـالی  شـد.  رو بـاورش نمیـ ... یک قوطی رنـگ رو

گرفته بودند و ....کرد. بقیه  وایستاده بود و مات نگاه می  از خنده دلشون رو 
ــیال محــو تعریف های معصــوم او  هــای غــزال و مــن محــو چهــره زیبــا و چشــم ل

کــه بــرایش  هســتم. خیلــی وقــت اســت بــا هــم ننشســته ایم. خیلــی چیزهــا دارم 
کنم.  تعریف 

اش افـزوده اسـت.  ین بـر زیبـاییاکرده و شان فغزال موهای بلندش را دورش ا
هـای او  کنم اصال حواسـش بـه تعریف نگرد. حس می عباس با شیفتگی به او می

که غزال را آن نیست. مدت  قدر سرحال ندیده بودم. ها بود 
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که سرحالی یک شعری هم برامون بخون.  ـ حاال 
کـــه از او هـــای غـــزال را می هاجرحالت ـــود   شـــناخت. ایـــن بهتـــرین فرصـــت ب

 بخواهد تا برایمان یکی از شعرهایش را بخواند.
کرد، سر زیر انداخت و چشم ها را بست... کمی مکث   غزال 

کرد با دست  هایش صدایم 
کرد با چشم  هایش نوازشم 

گرفت کلماتش در آغوشم   با 
 در احساس او غرق شده خوابیدم...

کـــنم چشـــم ـــد نکـــرد، فکـــر  هایش خـــیس شـــده بودنـــد. همـــه  غـــزال ســـر بلن
گفته است. دا می  نستیم، شعر را برای مادرش 

کتاب عابد روبـه یم نشسـته و  تـوانم بـه  نـد. نمیک هـای عبـاس را زیـر و رو می رو
لـرزد.  زنم دلـم می ها وقتـی بـا او حـرف مـی کنم. مثل دختـر بچـههایش نگاه  چشم

زنـد. حتمـی در  را ورق می  نوشـته ژان پـل سـارتر«  نان آلتوناگوشه نشی»نمایشنامه 
کافکر ط کـنم. نمـیرح تاتر بعدی است،  دانم بعـد از ایـن  ش بخواهـد در آن بـازی 

یگری چیزی به یادم مانده باشد. اما حدا ایست تـا  قل بهانههمه مدت هنوز از باز
کنیم!؟"  یعنی مینزدیکش باشم، "  شه ما با هم توی یه نمایشنامه بازی 

 خواند رود، داریوش می غزال با ضبط صوت ور می
 پوشم.. ارم رو دوشم... رخت هر جنگ و میز کوه و می

 گیرم بادو نشونه آرم ماه تو خونه .... می می
ک زمین و می  شمرم دونه به دونه همه خا

گه چشم  هات بگن آره.... ا
 گردد.  های او می هایم به دنبال چشم چشم

ـ ـ شباز هم صـدای ف  ن  ..آیـد. کپسـول عبـاس می ش  ف  گوشـم بیـرو ایـن صـدا از 
 رود.  نمی

 کنم. شود. با نگرانی نگاهش می جر آماده رفتن میها



 280  از آغاز پیش
 

 

 گوید: عابد بلند شده می
 .گردیم.. گردونم...زود بر می رم، خودم برش می ـ همراش می

ــرانیم بیش ــر می نگ ــگ می ت ــزی دلــم را چن ــود. چی ــد!  هــر دو  ش ی ــه نرو ــدازد "ن ان
ید."  نرو

 
 آید.   زنگ در به صدا در می

کس دیگری نیستم، نه! در  کنـار، جلـو نیـا،  را باز نمیمنتظر  کنم. "لیال! تو بـرو 
ن نرو، عابد در را باز نکن، نـه! نـه! در را بـاز نکنیـد"  کنید، غزال بیرو لیال را مخفی 

گلو را بسته است، صدایم به جایی نمی رسد. دوباره صدای زنـگ در ،  بغض راه 
ن وقفه.  این بار ممتد و بدو

 آید: صدای دخترم می
 کنی؟ کجایی!  چرا در را باز نمی مامان،  مامان!! ـ

غــزال، عبـاس، هــاجر،  .هـا آن جــا بودنـد.. کجـا بــودم مـن! آن جــا نبـودم امــا آن
که می کنارم هستند.  روم و هر چه می لیال، عابد، و... هرجا   کنم آن ها در 

روم تــا بعــد از ســی و پــنچ ســال آن را  زنــگ زده مــی ســنگین   بــه ســوی در آهنــی  
 ...   کنم! باز 






