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یا   ند  ج  و با  ا
 

 ده خواهر و جمعاً. نهمين فرزند بودم.  بدنيا آمدمجمعيتپراى در خانواده
. كرديمخانه زندگى مى در جنوب شهر شيراز، در دروازه قصاب. برادر بوديم

هاى خاكى كوچههاى محله در كوچه و پسدوران كودكيم مثل همه بچه
خانه،  قهوهمثالًگاهى مغازه داشت، . پدرم شغل ثابتى نداشت. بزرگ شدم

خره يك جورى زندگى دوازده الكرد و باگاهى گوسفند خريد و فروش مى
 تر بيشپدرم . ام اعتقاد خشك مذهبى داشتخانواده. كردنفريمان را اداره مى

پدرم مريد يكى از روحانيان . از مادرم مذهبى بود و فرمانرواى خانه او بود
اين شخص در شيراز و حومه آن قدرت .  بود- حسينىسيد نورالدين -فارس 

گفت روزى مادرم مى. دادندهاى زيادى به او نسبت مىمعجزه. زيادى داشت
 روحانيتدر زندان لباس . زندان انداختنده  را دستگير كردند و بسيد نورالدين

و كت و شلوار به او پوشاندند و بعد از چند دقيقه كت و را از تنش در آوردند 
دوباره كت و شلوار آوردند تنش .  شدروحانيتشلوار تبديل به همان لباس 

ان زندان ترسيدند و او را آزاد مأموركردند و همان عبا و عمامه شد، آنوقت 
 .كردند

گفت مادرم مى. مردگفت بمير، مىاگر مى. پدرم او را خيلي دوست داشت
پدرم، برادر بزرگم . د آمده بود به زيارتگاهى كه نزديكى خانه ما بودروزى سي

ش  بيش از حدعالقهرا برداشته بود و رفته بود كه جلوى پاى او قربانى كند تا 
. اين موضوع در شيراز پيچيد. آقا محبت كرده و نگذاشته. را به او نشان دهد

خواست نژ مىالنويسد يك شخص فاپور شيرازى در روزنامه شورش مىكريم
. خواندخواهرم روزنامه را براى پدرم مى. پسرش را جلوى آخوندى سر ببرد

حدود چند . نويسدپدرم به كمك خواهرهايم جوابى براى روزنامه شورش مى
بعد از . دادهنوشته و روزنامه هم به او جواب مىماه پدرم براى روزنامه مى
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تر اعتقادش سست. كنددرم كمى تغيير مىمدتى، به گفته خواهرهايم پ
ترين كارهايش با او   در كوچكبالًق. روداهللا مى به خانه آيتتر كم. شودمى

 .كردمشورت مى
شايد . هاى مذهبى ديگر هميشه منتظر معجزه بود پدرم مثل همه آدم

يك بار بيست و پنج .  بودملّيهاى اعانه  همين از مشتريان ثابت بليطخاطر به
 تا سيد نورالدينرود خدمت دارد مىپول را برمى. شودزار تومان برنده مىه

گويد اين پول از گوشت سگ سيد مى. بالكسب تكليف كند و برود زيارت كر
 چطوردانم گويد نمىمادرم مى. كربالتر است و تو اجازه ندارى بروى هم حرام

 و بر كربالرود درم مىپ. شد كه او براى اولين بار حرف آقا را نديده گرفت
گيرد و سه ماه بعد از سفرش در ين تماس نمىگردد و ديگر هم با نورالدمى

 .گذردچهل و هشت سالگى به سكته مغزى در مى
تر زندگى ما بعد از پدرم مشكل. وقتى پدرم فوت كرد، من چهار ساله بودم

سه تا .  بگذراندشويى تا زندگى ما را مادرم مجبور بود كُلفَتى كند و رخت. شد
 .بايست هفت فرزند را بزرگ كنداز خواهرهايم ازدواج كرده بودند و مادرم مى

. برادر بزرگم رفت دنبال زندگى خودش و مادرم به تنهايى ما را بزرگ كرد
او را .  من خيلي ايرادگير بودملي مطيع بودند وتقريباًبرادرها و خواهرهايم 

. آمدخوشم نمى. مرا به مدرسه فرستادشش ساله كه شدم . كردم مىاذيت
ديگر .  با چوب كتكم زده بودمعلّميك مرتبه . كردمهميشه از مدرسه فرار مى

گفتند بايد درس بخوانى، هر چه مادرم و خواهرهايم مى. ترسيدمها مىمعلّماز 
 پيدا كردم و تا چهارده عالقهسال بعد خودم كمى به مدرسه . شدام نمىچاره

علت فشار اقتصادى، برادر ه در همان سال ب. ره ابتدايى را تمام كردمسالگى دو
گفت اگر مى. بزرگم كه سرپرست خانواده بود، تصميم گرفت به تهران برويم

تر زندگى توانيم راحتشود و مى مىبهتربه تهران برويم وضع زندگيمان 
 .راه افتاديم بطرف تهران. كنيم

. در خيابان آريانا. تاق ارزانى كرايه كرديمدر تهران، نزديك خانه خواهرم ا
 بعد از سه چهار ماه از تهران خسته لياوايل، من تهران را دوست داشتم و

برايم مشكل بود كه در تهران زندگى كنم چون همه دوستانم در شيراز . شدم
 .ام زندگى كنم بهر جهت مجبور بودم در كنار خانوادهليبودند و
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خوشى از تهران  همچنان دلامانويسى كردم مدر دبيرستان يادگار اس
پنج سال از من . پس از يكى دو ماه با يك دختر تهرانى آشنا شدم. نداشتم
ما دور از چشم . اى ثروتمندمن چهارده ساله بودم و او از خانواده.  بودتر بزرگ

چند مرتبه وقتى پدر و مادرش نبودند، . ديديمهايمان همديگر را مىخانواده
و من كه تازه بالغ شده بودم با اولين دختر زندگيم . شان بردا به خانهمر

 وقتم را با او تر بيش.  تمام افكارم مشغول او بودتقريباً. خيلي زيبا بود. خوابيدم
 آنها.  همين ارتباط چندانى با خواهر و برادرم نداشتمخاطر به. گذراندممى

اى هستم و هر ه من آدم دلهعقيده داشتند ك. كردندهميشه مرا نصيحت مى
گفتم مى. ام درگيرى داشتم مدام با خانوادهسال يكدر آن . روز با يكى

 .آن سال شايد ده بار به شيراز رفتم و برگشتم. توانم تهران بمانمنمى
بعد به يكى از خواهرهايم كه در شيراز بود نامه نوشتم و آه و ناله كه از 

اول . ، پيش او زندگى كنمآنجاهد كه بروم آيد و اجازه بد خوشم نمىاينجا
در . خره راضى شدالانگيز كه برايش نوشتم با بعد از چند نامه غمامانپذيرفت 

 آن دخترك با خواهر و برادرم قضيهتر بودم، چون مدام سر شيراز راحت
 .رفتمكلنجار نمى
در دبيرستان احمدى كه .  دوم دبيرستان را در شيراز شروع كردمكالس

هميشه بازى را به . در درس خواندن زياد موفق نبودم. ر فلكه خاتون بودد
در شيراز هم با دو . كردم فوتبال بازى مىاكثراً. دادمدرس خواندن ترجيح مى

گفتند نبايد  مىآنها.  خواهرم�و باز درگيرى با خانواد. تا دختر آشنا شدمسه
ام و بايد هر كارى را  شدهكردم بزرگ من احساس مىاما.  زندگى كنمطور اين

 من اهميتى به ليمدام جر و بحث داشتيم و. خواهد انجام بدهم مىلمكه د
 .دادمهايشان نمىحرف

چون در تهران هم ام دوباره به شيراز برگشت،  خانوادهسال يكبعد از 
 خيلي آنهااز آمدن .  بيكار بوداكثراً نبود، برادرم بهتروضع زندگى چندان 

 شده بودم و با آمدن كالفهز خواهرم و شوهرش چون ا. دم شخوشحال
 . جديدى پيش خواهد آمدموقعيتكردم ام احساس مىخانواده

او وضع درس و مشقش خوب . نام كرديم ثبتكالسمن و برادرم در يك 
 درس بخوانم تر بيشكرد كه مرا هم تشويق مى. هميشه شاگرد اول بود. بود
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هاى محله  با بچهاش ههم.  درس و مشق نداشتماى بهعالقه اصالً من ليو
هاى ديگر هاى محلهكرديم و با بچهكشى مىدنبال بازى بوديم، يا گروه

 بودم و همه از من حساب كالسچون قلدر . انداختيمبزن راه مىبزن
در خانواده و با خواهر و برادرم . شنوى نداشتمها هم حرفتر بزرگبردند، از مى

بعد از مدتى خواهر كوچكم . هاى محلكردم كه با بچهفتار مىطور ر هم همان
 به تهران رفت تا پيش يكى از ليدليل وضع بد ما هكه يازده سالش بود، ب
 .شد مىتر كمخور  يك نانىطور اين. خواهرهايم زندگى كند

. كردخاطر زندگى ما از مدرسه دست كشيده بود و كار مىبرادر بزرگم به
تا هفت، هشت الً  چون معموليهاى شبانه برود وكالسه خواست بدلش مى

 .توانستكرد، نمىشب كار مى
من . كردبرادر بزرگم سخت كار مى. گذشتها مىطور همين ماناوضاع

 من بود حسابى درس كالسكردم و برادرم كه همچنان دختربازى مىهم
دبيرستان بعد من رفتم به .  يازدهم را با هم تمام كرديمكالس. خواندمى

 . دوازدهم را هم تمام كردمكالس تجديدى چندتاهر صورت با شبانه و به
رمرى ا آموزشى را در ژاند�دور. ارديبهشت همان سال به سربازى رفتم

از روزهاى اول . خدمت در گرماى جهرم خيلي مشكل بود. جهرم گذراندم
ر حال فرار در حقيقت نيمى از روزهاى خدمتم را د. شروع كردم به فرار كردن

روزهاى آخر خدمت تصميم گرفتند . بودم و نيمه ديگرش را در زندان پادگان
 كه به ”توشيبا“ با يك پلوپز اما. ام را به سرباز صفر تنزل دهنددرجه

 .مان دادم درجه گروهبانى را گرفتمفرمانده
من و چهل نفر از . عنوان گروهبان سوم به كردستان منتقل شدمبه
 من آنجادر . ستانى و شيرازى به طرف سنندج حركت كرديمهاى خوزبچه

در سنندج اتاقى اجاره كردم . كارم راحت بود. گروهبان نگهبان آشپزخانه بودم
چون دنبال دخترها .  بلند شومآنجا بعد از يك ماه مجبور شدم از ليو

در شش ماهى كه در . افتادم و اهل محل از من شكايت كرده بودندمى
هى .  دخترهاقضيهسر همين . كشى كردم، شش بار اسبابسنندج بودم

دوستانم . شدم نقل مكان كنمو من مجبور مى. كردندرفتند شكايت مىمى
يك مقدار خرت و . چون وسايل چندانى نداشتم. زدندمراد برقى صدايم مى
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 .جايش كردشد جابهپرت داشتم كه با يك گارى كوچك دستى مى
زن . فروش شهر سنندج بود، خانه مادام، مشروباى كه رفتمآخرين خانه
گفت در اين خانه كسى نيست، هر غلطى كه دلت مى. خيلي خوبى بود

ها در كارهاى گاهى وقت. خواهد بكن، فقط يك جورى كه كسى نفهمدمى
خيلي هم از . هشتاد و پنج سالش بود. زن خوبى بود. كردمخانه كمكش مى
همان هفته اول با دو سه .  به كارم نداشت كارىاصالًآمد و من خوشش مى

. كردندبرايم غذا درست مى. آوردم را به خانه مىآنها. تا دختر دوست شدم
بعد از آن . كشيد و من اولين حشيش را با او كشيدم حشيش مىآنهايكى از 

سه ماه در آن محل بودم . كشيدم مواقع خودم به تنهايى حشيش مىتر بيش
ام نامه نوشتم كه براى خانواده. اهل همان سنندج بود. مكه عاشق دخترى شد
خيلي . فقط يكى از خواهرهايم با برادر كوچكم آمدند. بيايند برايم زن بگيرند
. دانستند كه من هر ساعت امكان دارد عاشق شوممى. با من صحبت كردند

 من تصميم خودم را ليو. كنىگفتند دارى عجله مى. كنىگفتند اشتباه مى
خره البعد با. روم نروند خواستگارى خودم مىآنهاگفتم اگر رفته بودم، مىگ

 صحبت اش هبا خانواد. به خانه دخترك رفتيم. خواهر و برادرم قبول كردند
بعد از دو . كردانداختند، خواهرم قبول نمىهاى بزرگ مى سنگآنها. كرديم

من ديدم . ردخواهرم دوباره نصيحتم ك. ساعت حرف زدن به خانه برگشتيم
كم خودم را چون كم.  عاشق نيستمواقعاًحق با اوست و احساس كردم 

تا سن بيست . شدمديدم عاشقش مىهر كسى را كه مى. شناخته بودم
خواستم با طرف عروسى  مىاش هسالگى، شايد بيست بار عاشق شدم و هم

 .كردم بعد از چند روز فراموشش مىاماكنم 
 اينكهد به تهران و من به سربازى ادامه دادم تا خواهر و برادرم برگشتن

 به تصويب 1975 و قرار داد -در زمان شاه -جنگ ايران و عراق تمام شد 
هاى فيلم وسط. شب من و چند نفر از دوستانم به سينما رفته بوديمآن. رسيد

گفت سرگروهبان آماده . دژبان پادگان بود. بود كه يكى در تاريكى صدايم زد
من گفتم برو به فرمانده بگو مرا .  است و بايد بيايى پادگان»ببر« باشِ
وقتى فيلم تمام شد و به خانه برگشتم ديدم . گفت خيلي خوب. اىنديده

اند كه اوضاع خراب است، هر چه زودتر دوستانم برايم يادداشت گذاشته
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 طرف  ساعت دوازده بود كه راه افتادم بهتقريباً. خودت را به پادگان برسان
 مرا مسخره اينكهفرمانده گروهان، پاسداران را بيرون آورده و براى . پادگان

 كالهمتفاوت فنگ كردند و من هم بىكند، خبردار داد و پاسداران همه پيش
را سرم گذاشتم و گفتم آزاد، كه فرمانده از كوره در رفت و مرا به باد فحش 

 او ليو. بودم، ساكت ماندمف كرده خالاى؟ من چون آمدهال گرفت كه چرا حا
ام فحش داد كه ديگر نفهميدم و محكم زدم دست بردار نبود، و به خانواده

 .توى گوشش كه داد زد و پاسداران ريختند، مرا گرفتند و به زندان انداختند
من . گاه آماده شوفرداى آن روز تيمسار به زندان آمد، و گفت براى صبح

 مراسم تمام شد، تيمسار رفت اينكه، بعد از گاه رفتملباس پوشيدم، به صبح
 شده، سيلي به گوش فالن فالنپشت بلندگو و گفت يك گروهبان 

هاى ديگر  زده است و قصد كشتن او را داشته، و يك سرى حرفاش هفرماند
من دويدم . بعد تيمسار مرا صدا زد.  با فحش و ناسزا همراه بوداش هزد كه هم

بعد كه . د و من خبردار ايستاده بودمدااو همچنان فحش مى. جلو
هايش تمام شد، گفتم جناب تيمسار، به درجه شاهنشاه آريامهر، ورىدرى

. ايد، دروغ استخورم كه هر چه در مورد من شنيدهبزرگ ارتشتاران قسم مى
تيمسار تا اسم شاهنشاه را شنيد، خبردار ايستاد و بعد جناب سروان را صدا 

تيمسار گفت . گويداى؟ جناب سروان گفت، او دروغ مىزد كه چرا دروغ گفته
 .مگر نشنيدى؟ قسم خورد

 شش ماه لب مرز حدوداً. همان روز ما را تقسيم كردند و به مرز فرستادند
 نفرى چهل حدوداًبراى مدتى كه لب مرز بوديم، . در چادرهاى انفرادى بوديم

ت روزه در آبادان و  را بيساش ههزار تومان گرفتيم كه من بعد از خدمت هم
 .اهواز خرج كردم و رفت

ام از خانواده.  خدمتم تمام شد و به شيراز برگشتم1355ارديبهشت سال 
از روزى كه به شيراز .  بودندخوشحالام  برگشتهلمديدند سا مىاينكه

اگر چه . كردمزدم كارى پيدا نمىبه هر درى كه مى. برگشتم، دنبال كار بودم
 . دوست داشتم خودم كار كنمليداد وبى مىبرادرم پول توجي

.  دارائى شيراز بود�ي هكارمند ادار. بعد از چهار ماه با خانمى آشنا شدم
 دارائى پست ي رهخانه داشت و در ادا. ماشين داشت.  خوبى داشتليِوضع ما
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چند .  بودتر بزرگحدود پانزده سال از من . با هم آشنا شديم. مهمى داشت
ام پرسيدند كجا هستى تو؟ گفتم خيال دارم خانواده.  بودمشا هروزى در خان
ماه با وجود مخالفت  من بعد از يكليام مخالفت كرد وخانواده. ازدواج كنم

 از همان روز اول كه به خانه او رفتم از كار خودم اما.  با او ازدواج كردمآنها
 عالقهد چون آن روزها من مور. همسرم خيلي دوستم داشت. پشيمان بودم

هر . هايش را با من بگذراندخواست كه شباو فقط مى. هايى بودمچنين زن
بعد از يك هفته دعوا . گذاشتسويچ ماشين را مى. گذاشتروز برايم پول مى

گفت توانم با تو زندگى كنم و او مىگفتم نمىمن مى. و بزن بزن شروع شد
 يك روز در خيابان اينكه تا. دارمهر كارى كه بكنى من دست از سرت بر نمى

.  به كافه برومآنهازند شيراز چند نفر جلو مرا گرفتند و از من خواستند كه با 
مرا به سراى مشير كه .  چيست؟ گفتند راجع به همسرت استقضيهگفتم 

اول از من خواستند كه با .  بود، بردندآنجاهاى قديمى شيراز يكى از رستوران
 شان يكيد، رو شدنبعد كه با مخالفت من روبه. مزنم رفتار خوبى داشته باش

بعد هم . چنان محكم زد توى گوشم كه تمام رستوران دور سرم چرخيد
من . كشد جاها مىطور اينگفتند اگر رفتارت را عوض نكنى كارت به زندان و 

 اصالًاو گفت . با زنم صحبت كردم.  چيستقضيهدانستم  نمىدقيقاًهنوز 
 .گويددانستم كه دروغ مى من مىليشناسد و نمىهايى راچنين آدم

ام سر كارى حوصلهاز بى. خواهم كار كنمبعد از چند روز گفتم من مى
. خيلي سريع در كارخانه بريجستون شيراز كارى برايم درست كرد. رفته است

كنى داشتم، دوباره بهانه گرفتم خُرد چون زندگىِ اعصاب ليمدتى كار كردم و
دو هفته بعد كارى در . خواهمآيد و كار ديگرى مىار خوشم نمىكه از اين ك

 .مجتمع صنعتى گوشت فارس برايم پيدا كرد
خواست مى.  كار جديدم را شروع كنم، سفرى به تركيه رفتيماينكهقبل از 

ما بدون پاسپورت به تركيه رفتيم و از همان .  را بدست بياوردلميك جورى د
بعد در ماكو، يكى از دخترهاى فاميلش . ى باشدروز فهميدم كه بايد خبرهاي

 ساواك بود و مأموراو .  را برايم روشن كردقضيه داشت عالقهكه به من 
 . كه مدتى رئيس ساواك شيراز بود”جوان“ تيمسار �خواهرزاد

ده ماه در . بعد مشغول كار شدم.  بودمكالفهتا وقتى كه به شيراز رسيديم، 
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خواستم زنم در اين مدت هر چه كه مى. ممجتمع صنعتى گوشت كار كرد
خواهم مى. خواهد كار كنم نمىلمبعد گفتم ديگر د. كردبرايم فراهم مى
در اين مدت مادرم، برادرم، و خواهرهايم همه درگير مسئله . استراحت كنم

. كرد جر و بحث مىآنهارفت و با  مىآنهابعضى مواقع زنم به خانه . من بودند
 نشود، گفتم برويم به يك خُردام بيش از اين اعصاب خانواده اينكه خاطر به

. بعد از بيست روز كارِ من را به تبريز انتقال داد. قبول كرد. شهر ديگر
 فشار زيادى به من آنجادر . كردند همه در تبريز زندگى مىتقريباً، اش هخانواد

رئيس . ى كشيدركالنتخره كار به ال بااينكههر روز درگيرى داشتيم تا . آمدمى
بعد پاسبانى را صدا .  از راه كه رسيد مرا به باد سيلي و لگد گرفتكالنترى

هايم را يكى يكى  سبيلكالنترىهايم را گرفت و رئيس پاسبان دست. كرد
ها باهات بعد هم گفت با زنت درست رفتار كن وگرنه شديدتر از اين. كند

گفت من . واهم با او زندگى كنمختوانم، نمىگفتم من نمى. رفتار خواهيم كرد
دفعه سوم و چهارم . اند كه تو بايد با اين زن زندگى كنىدانم به من گفتهنمى

ماه در زندان بودم يك.  كشيد، مرا به زندان فرستادندكالنترىكه كارمان به 
 كرده باشد، ترتيب استخدامم مخوشحال اينكهبعد زنم آمد و آزادم كرد و براى 

بعد . در قسمت حسابدارى مشغول كار شدم. رسازى تبريز دادرا در تراكتو
شد، سوار  كارم تمام مىاينكهبعد از . عارى بزنمسعى كردم خودم را به بى

 .چرخيدمها مىشدم و در خيابانماشين مى
ماه ما را بعد از يك. خره رفتم دادگاه و تقاضاى جدايى كردماليك روز با

ات را گفتم تمام مهريه. ى نبود از هم جدا شويمرفتيم دادگاه او راض. خواستند
. خره راضى شدالشوهر خواهرش با او كلي حرف زد و با. قبول نكرد. پردازممى

من فقط يك دست لباس پوشيدم و از آن خانه بيرون . ما از هم جدا شديم
ات كالفهخواهم گفت مىمى. حتى تمام مدارك تحصيلي مرا ضبط كرد. آمدم
ورت من از سر مدارك تحصيلي و هر چيزى كه به من تعلق در هر ص. كنم

زنم سعى . فقط خودم را راحت كردم و از آن خانه بيرون آمدم. داشت گذشتم
 جا آنجاچون در .  ديگر دير شده بودليكرد مرا از تراكتورسازى بيرون كند، و

 .افتاده بودم و دوستان زيادى داشتم
دوستان دوران خدمت كه . وستانم رفتم از دچندتابه خانه . در تبريز ماندم
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پنج ماه در خانه .  پذيرفتندميخوشحالبا . درجه ستوان يكمى داشتندال حا
يك .  اوقات تنها بودمتر بيشمن . خانه نبودندالً  معموآنها.  زندگى كردمآنها

پيرمردى . اى را گرفتمى شمارهطور همينشب گوشى تلفن را برداشتم و 
 ديگر هم گرفتم، همه پيرمرد يا پيرزن �ار شمارسه چه. گوشى را برداشت

بعد از يكى دو شماره دخترى . فردا شب دوباره همين كار را كردم. بودند
گفت ازدواج كرده . ى باهاش صحبت كردمطور همينمن . گوشى را برداشت

بعد، از . كندبا دخترش زندگى مىال است و بعد از شوهرش جدا شده و حا
توانى با خواهر كوچكم و گفت اگر بخواهى مى.  خواهرش صحبت كرددوتا

. ديگر را در خيابان اصلي تبريز ببينيمو قرار شد فردايش هم. آشنا شوى
از روى .  پنج دقيقه بعد آمدندآنهامن رفتم و . ساعت پنج عصر قرار گذاشتيم

من توانستم آن را .  با مادرشان بودندآنها. شاناى كه داده بود شناختمنشانى
 زيبا واقعاً.  خوشم آمدتر بيشو از او . اهاش حرف زده بودم تشخيص دهمكه ب
 زيبا واقعاً. هاى درشت سياهچادر مشكى، صورت سرخ و سفيد و چشم. بود
يكى دو مرتبه از جلوم رد شدند و . از راه كه رسيدند با هم حرف نزديم. بود

 فاصله ازم دفعه سوم كه از جلوم گذشتند، با چند قدمى. دوباره برگشتند
 .خداحافظى كردند

خودش گوشى را برداشت و با هم صحبت .  زنگ زدمبِهِششب دوباره آن
 آيد و اگر قبولگفت خواهرم را ديدى؟ گفتم من از تو خوشم مى. كرديم

ام، يك ق گرفتهطالام، گفت من شوهر كرده. كنى، حاضرم باهات عروسى كنم
گفت . خواهمگفتم من تو را مى. مكنم به درد تو بخوردختر دارم، فكر نمى

 .ام صحبت كنمدهم، چون بايد با خانوده جواب مىبِهِتفردا 
روز بعد . قرار شد با هم حرف بزنيم. فردا عصر تماس گرفتم، گفت باشد

 .ديگر را ديديم و چند ساعتى حرف زديم و قرار ازدواج را گذاشتيمهم
 كوچكم همراه يكى از  اوايل سال پنجاه و شش بود كه برادرتقريباً

چون حدس .  براى ديدن من نيامده بودندآنهاالبته . دوستانش به تبريز آمد
از من خواستند يك مقدار اعالميه توى . كنندزده بودم كه كار سياسى مى

. ها در مورد اعتصابات كارگرى بودها يا جزوهعالميها. تراكتورسازى پخش كنم
ها شناختم كه اهل اين حرفگرها را مىمن قبول كردم چون مقدارى از كار
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 .هستند
در مورد ازدواج با برادرم صحبت . ده پانزده روز با برادرم و دوستانش بودم

. كنىگفت تازه دارى كمى راحت زندگى مى. كنىگفت اشتباه مى. كردم
برادرم با ازدواجم . گفتم خيلي دوستش دارم. بگذار چند ماهى بگذرد، بعد

خواهم باهاش ازدواج ام و مى زنى را يكى دو بار ديدهاينكه از يلمخالف نبود، و
 .كم يك مدتى با هم باشيد و بعدگفت دست. كردكنم تعجب مى

 دوستانش كه در تبريز بودند با من تماس ليبرادرم رفت تهران و
روشن و . هاى خوبى بودندبچه.  آشنا شدمآنهاكم با افكار و من كم. گرفتندمى
 .آگاه

در اين مدت زبان تركى را ياد . كردم كار مىآنجاشد كه  مىليسادو 
در آن . كردكارخانه بايد چند نماينده براى سنديكا انتخاب مى. گرفته بودم

 انقالب قبل از تظاهرات. البدل معرفى شدمانتخابات من به عنوان عضو علي
 كمى بعد حكومت. كردم شركت مىتظاهراتمن هم در . شروع شده بود

در واقع ارتش كارخانه را قرق .  شدپركارخانه ما از تانك و ارتشى . نظامى شد
 .كرده بود
چهار نفرمان . كارانم دستگير شديمماه بعد من و هشت نفر از هميك

هايى كه  از آدمپر از اعتصابى بود و پرآن روزها زندان . اعضاى سنديكا بوديم
در زندان .  سه روز در زندان بوديمبيست و.  دستگير شده بودندتظاهراتدر 

ما فكر كرديم . بعد، سى و يك نفر را آزاد كردند. ها آشنا شدمبا خيلي از بچه
هزار نفر  وقتى رفتيم بيرون، ديديم حدود پنجليو. پليس ما را آزاد كرده است

 .انداز كارگران كارخانجات تبريز خواستار آزادى ما شده
كه اسمش مينا بود تماس گرفتم و بعد از چند بعد از زندان، با همان زن 

دخترش . روز ترتيب ازدواج را داديم و نزديكى خانه مادرش اتاقى پيدا كرديم
خيلي زود با من انس . دختر ناز و قشنگى بود. كردناز هم با ما زندگى مىليا

 .گرفت
 مينا .ع بدهم، با مينا رفتيم شيرازالام اط به خانوادهاينكهدو ماه بعد بدون 

صورت . دوست داشت چادر سياه سر كند و مقنعه سياه به صورتش بزند
 اگر كمى هم توالت خصوص به زيبا بود، واقعاًهاى سياهش سفيد و چشم
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 .كردمى
 خيلي زود با مينا اخت ليام تعجب كردند، وبه شيراز كه رسيديم، خانواده

 . جوش خوردآنهامينا سرزبان داشت و فورى با . شدند
هاى بيستم تا بيست و دوم بهمن را در شيراز بوديم و من خيلي فعال روز

البته آن روزها در . ها و شهربانى و ساواك شركت كردمكالنترىدر حمله به 
و روز بيست و دوم بهمن كه . كرديمها خانوادگى شركت مىپيمايىتمام راه

زنم . كرد، من هم در حمله به آن شركت كردمشهربانى داشت سقوط مى
زنم را .  رفتمليمن هم او را بوسيدم و. بوسيد كه نرومكرد و مرا مىگريه مى

، چون در ام كردش شيفتها البته گمانم فقط زيبائي. خيلي دوست داشتم
 . داشتيمتالفزندگى زناشوئى خيلي اخ

 
 ما روز به روز با هم اختالف. قيام كه پيروز شد، ما به تبريز برگشتيم

. مزاج بود همه زيبايى كه داشت، خيلي سردنم برعكس آنز. شد مىتر بيش
در ضمن . شديمبار هم همخوابه نمىشايد اگر به تقاضاى من نبود، ده روز يك

چون اول قرار بود من با . ات خيلي نقش داشتنداختالف هم در اين اش هخانواد
 همه اينبا . ديگر را ديديمكم به اين دليل همخواهرش ازدواج كنم، يا دست

خواستم يك جورى  مىاش ههم. خيلي دوستش داشتم. كردممن تحملش مى
چون كمى . شودفكر كردم شايد از تنهايى خسته مى. مان را درست كنمرابطه

در . ناز را برده بودليبعد از ازدواج، شوهر سابقش آمده بود و دختر من ا
دو ماهى .  كردمزنم را معرفى. نويس احتياج داشتندتراكتورسازى به ماشين

 .بعد دخترمان به دنيا آمد.  شدتر كم ماناختالف كار كرد و آنجا
ساناز . زديمى ساناز صدايش مىطور همين لي و”ريما“اسمش را گذاشتيم 

ده ماهه شد و در اين مدت ما هنوز نتوانسته بوديم با هم درست زندگى 
 بار برادرهايش به چند. رفت خانه مادرشكرد و مى قهر مىاكثراًمينا . كنيم
يك بار هم .  كردند و رفتندخُردام آمدند، دعوايمان شد و همه زندگيم را خانه

جمهورى انقالبهاى د حسين موسوى رئيس دادگاهمينا رفت پيش سي 
. گفته بود شوهرم كافر است. ى آذربايجان و از من شكايت كرداسالم

 ياد داده بِهِش اش هنوادها را خادانستم كه اين حرفمن مى. كمونيست است
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دوستش . خواستم يك جورى باهاش زندگى كنم مىاش همن هم. است
ها از اين حرف. شد ديگر نمىاما. دخترمان را هم دوست داشتم. داشتم

يكى دو بار ديگر برادرهايش آمدند خانه و مرا به باد كتك . گذشته بود
 .گرفتند

اى داشتيم كه از طريق كارخانه انهما خ. ديگر تصميم گرفتم از مينا جدا شوم
رار شد دخترم را تا شش سالگى خانه را به نام او كردم و ق. خريده بوديم

بعدش . شب با هم خيلي حرف زديم آن. اش را بدهمدارد و ماهانه خرجى نگه
 .هم رفتيم رستوران، غذايى خورديم و فردايش از هم جدا شديم

تم خودم را به شهر ديگرى منتقل وقتى از هم جدا شديم، من تصميم گرف
هاى ديگر قرار شد به دفتر كارخانه. به اداره مركزى تهران مراجعه كردم. كنم

سازى خليج اولين جايى كه رفتم، دفتر مركزى كشتى. تهران مراجعه كنم
سازى فارس بود كه قبول كردند و بعد از گذراندن كارهاى ادارى، به كشتى

 چى از بندرعباس خاطر بهدانم نمى. نتقل شدمفارس در بندرعباس مخليج
. گذراندم تمام وقتم را با كارهاى سياسى مىاينكهشايد به خاطر . خوشم آمد
 راحت اينجا ليخاطر زبان نتوانستم راحت با همه تماس بگيرم ودر تبريز به

 .بود
در كارخانه يك مجمع عمومى . هاى پيكارى را شروع كردم كار با بچهآنجا
هاى هاى مترقى كه هوادارهاى سازمانبچه. شتيم براى انتخاب شوراگذا

 كه توان داشت از آنجاشوراى كارخانه تا . مختلف بودند، شركت داشتند
ها، ما را تحصندر تمام اعتراضات، اعتصابات و . كردحقوق كارگرها دفاع مى

 .من هم يكى از نمايندگان شورا بودم. كردنديارى مى
گذشت كه يك روز مينا با دخترم  به بندرعباس مىلمز انتقامدت زيادى ا
از رئيس . مينا را دوست داشتم.  شدمخوشحالمن خيلي . ساناز پيدايش شد

خواهم ؟ گفت مىاينجاگفتم چرا آمدى . كارخانه اجازه گرفتم و به خانه رفتيم
قط من اصرار كردم كه نه، كه ف. گردمپيش تو بمانم، ديگر به تبريز بر نمى
 ديگر ليدانستم كه مشكل است ومى. يك هفته بمان و بعد برگرد به تبريز

. بعد از يك هفته دوستانم گفتند شايد بتوانيد با هم زندگى كنيد. حرفى نزدم
دانستم كه او با تمام وجودش به چون مى.  خوشبين نبودماصالًًمن 
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.  كوتاهى است بستگى دارد و اگر تازه پيش من بماند، براى مدتاش هخانواد
 . فكر كردم شايد بشود، و قبول كردمهمه اين با ليو

قرار شد او را به بندرعباس انتقال دهند و . با مدير كارخانه صحبت كردم
هزار تومان براى نزديك به چهل. حدود چهار ماه در بندرعباس ماند. دادند
. فت تبريزهزار تومان از خانه برداشت و ر هديه خريد و حدود سىاش هخانواد

مدتى بعد دوباره نوشت كه . من نفهميدم براى چى آمد و براى چى رفت
دهمت  برسد مىاينجا پايت به اينكهخواهم بيايم كه من نوشتم به محض مى

 .دست پليس و او ديگر پيدايش نشد
و يكى را برايم كانديد . دوستان سازمانى از من خواستند كه ازدواج كنم

كسى كه . خواستم با كس ديگرى ازدواج كنمودم مى من خليكرده بودند، و
 فقط از نظر ايدئولوژى با هم جور اينكهكم دوستش داشته باشم و نه دست
 .باشيم

 مواقع تر بيشمن . كارخانه ما چهل كيلومتر با بندرعباس فاصله داشت
 با دخترى آشنا شده بودم كه مددكار آنجا. كردم به بندرعباس برومسعى مى
ديگر را ديديم، دعوتش كردم بعد از چند بار كه هم. كرمانى بود.  بوداجتماعى
يك روز كه او . خواستم باهاش ازدواج كنممى. خيلي دوستش داشتم. به خانه
روز رفقا ديگر با من فرداى آن. ام بود، رفقاى سازمانى ديدندشدر خانه

 شده بود رفقا قرار. اىشان گفتند تو بايكوت شدهدوتايكى . كردندصحبت نمى
 .دورم را خيط بكشند و حتى نشريه را به من نرسانند

.  برايش تعريف كردمدر بندرعباس يكى از مسئولين را ديدم و قضايا را
گفت تو بايد اجازه . خواهم با اين دختر ازدواج كنم، من مىيزگفتم رفيق عز

  معرفى نكردند؟بِهِتگفت مگر رفقا چند نفر را . گرفتىمى
گفتم .  پيشنهاد كرديمبِهِتئله زن گرفتن است كه ما خودمان اگر مس

من . خواهم با كسى ازدواج كنم كه دوستش داشته باشمرفيق عزيز، من مى
د زن من زنى كه سازمان انتخاب كن. اب كنمخواهم زنم را خودم انتخمى

روز بعد از كمى جر و بحث، مسئول من آن. خورددرد سازمان مى هب. نيست
. ت جنوب نوشتمتشكيالاى به مسئول بخش من نامه. خداحافظى رفتبدون 

هاى هايشان تكرار حرفى با من نداشتند و حرفبهتر آنها هم برخورد ليو
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 .همان مسئول قبلي بود
  

ترتيب . كردم، اين بار هم همين كار را كردممن هميشه خودم انتخاب مى
 ماه با من قطع رابطه كردند، و دوستان سازمانى تا شش. ازدواج را دادم و تمام

. دار بودبراى من خنده. كارى كنم همآنها بعد، دوباره از من خواستند كه با اما
 اين است واقعيت اما مرا بايكوت كرده بودند؟ اينكهگفتم چى شده؟ مگر نه 

. خواست صادقانه كار كنم مىلمكه من كار سياسى را دوست داشتم و د
 . مشغول به كار شدمخاطر همين دوبارهبه

گاهى به طرق مختلف همسرم بعد از مدتى با جريان پيكار آشنا شد و گاه
سازى بعد از مدتى او را از اداره بهدارى و بهزيستى به كشتى. كردبا ما كار مى

 .كردعنوان مددكار اجتماعى كار مىسازى او بهمنتقل كرديم و در كشتى
 براى من مهم اين لي سخت بود، وكار كردن در گرماى بندرعباس خيلي

 .پذيرفتمها را هر طور بود مىخاطر همين سختىبه. بود كه مفيد واقع شوم
طور كه مشغول كار بوديم، يكى از رفقا آمد و گفت امشب يك شب، همان

ها در سپاه بندرعباس خبر موثق بود، چون چندتايى از بچه. تانآيند سراغمى
سازى نفر زودتر راهى خانه شدند و خانه را پاكيكى دو . نفوذ كرده بودند

ام رفتم و هر چيزى را كه ممكن بود باعث دردسر شود من هم به خانه. كردند
ساعت .  از نشريه و كتاب را به دريا ريختمپر تقريباً گونى دوتا. از بين بردم

من در خانه نشسته بودم و با همسرم . هشت شب همه كارها مرتب شده بود
 با هم صحبت كرده قبالً. همسرم شش ماهه حامله بود. كشيديم مىقليان

 .طور رفتار كنيمى پيش بيايد چموقعيتبوديم كه اگر چنين 
ساعت دوازده و نيم، يا . اتفاقى نيفتاد. تا ساعت دوازده شب بيدار بوديم

 حرف اش ههم. برد نمىمانخواب. شايد يك بود كه به رختخواب رفتيم
 به كامالًهنوز . خوابيديمهاى صبح بود كه داشتيم مىنزديكشايد . زديممى

زنم بلند شد و به من نگاه . خواب فرو نرفته بوديم كه صداى در را شنيديم
همسرم دو . گفتم تو در را باز كن. يى رفتيم كه در را باز كنيمدوتابعد، . كرد

 بار چهارم يكى گفت از سپاه. سه بار پرسيد كيست؟ كسى جواب نداد
رئيس . هفت نفر بودند. آنها وارد شدند. زنم در را باز كرد. ايمپاسداران آمده
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 .سپاه پاسداران، معاون استاندارى بندرعباس، معاون دادستانى و چهار پاسدار
ما دم در ايستاده بوديم و . ها شروع شد وارد شدند، سئوالاينكهمحض به

ها بودند و دارها توى اتاقداديم و پاسهاى رئيس سپاه جواب مىبه سئوال
 .كردندمان را زير و رو مىيزندگ

زنم . بعد يكى از پاسدارها زنم را صدا زد و گفت اسلحه شوهرت را بياور
ستيكى بود، آورد و به پالبازى دختر برادرش را كه يك كلت رفت اسباب
پاسدار عصبانى شد و با قنداق زد تو شكم من و فحش خواهر و . پاسدار داد

سى و نه جلد كتاب را . هادر را كشيد به جان من و بعد رفتند سراغ كتابما
ى ديگر بود، اسالم � از شريعتى و مطهرى و چند نويسنداش هكه هم

 . به من دادند كه امضاء كنمجلسه كردند و بعدبرداشتند، صورت
 همه چيز را زير و رو كردند، بعد، گفتند طور همينتا يكى دو ساعت 

 .گردده زنم گفتند، شوهرت تا يكى دو ساعت ديگر بر مىو ب. برويم
فكر كردم فقط سراغ . هوا روشن شده بود. نزديك صبح بود كه راه افتاديم

 چهارتابوس،  مينىدوتا وقتى از خانه بيرون آمدم، ديدم لياند، ومن آمده
ما در مجتمع سازمانى زندگى . اندپيكان و پنج تا موتورسوار توى كوچه

 در واقع چنان مجهز آمده بودند كه بتوانند همه را با هم آنهاديم و كرمى
ساعت پنج صبح نه نفر .  پاسدار سنگر گرفته بودندچندتابيرون از خانه . ببرند

. بوس كردند و به طرف مركز عمليات سپاه پاسداران بردنداز ما را سوار مينى
 .جا كه مركز ساواك دوران شاه بود همان

عد چهار ب. مان چشم بسته در اتاقى بوديم بعد از ظهر همهتا ساعت چهار
 ”شاهوند“يكى دو ساعت بعد . اى نان آوردند و رفتند تكهمان براياز ظهر 

ما چيزى . انددنبال دوتا از رفقا بود كه به كجا فرار كردهبه. بازجوى سپاه آمد
. ماولين كسى كه بازجويى شد، من بود. نگفتيم و كتك مفصلي خورديم

سردى سئوال با خون. هاش بود از آن خبرهلياى بود، وشاهوند آدم ساده
بازجويى تا ساعت دوازده شب . زدسردى سيلي مىكرد و با همان خونمى

بعد، يازده نفر پاسدار مسلح آمدند به ما دستور دادند كه سوار . طول كشيد
  را بستند وهاى ماخودشان هم سوار شدند و دوباره چشم. بوس شويممينى
 .بوس راه افتادمينى
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بوس ساعتى، مينىبعد از نيم. رويممن فكر كردم داريم به طرف زندان مى
چند لحظه . بوس پياده كردنداز مينى. هاى ما را گرفتنددست. ايستاد

با ) بازجو(هايمان را باز كرد و همان لحظه شاهوند يكى آمد چشم. ايستاديم
كلتش را در آورد گفت پنج دقيقه وقت . كردموتورسيكلت جلومان ترمز 

پنج . همه ايستاده بوديم. طرفهر كس خيال دارد حرف بزند بيايد اين. داريد
 .كسى از جايش تكان نخورد. دقيقه تمام شد

گفت همه را در يك خط . بستند.  را ببندندشانهاىشاهوند گفت چشم
.  بعد دستور تيرباران داد.مان را در يك رديف منظم ايستاندندهمه. قرار دهيد

وقتى صداى . شنيدم و منتظر بودم كه سقوط كنمها را مىو من صداى گلوله
ديدم  مىليهمه تنم عرق كرده بود و. ها قطع شد، حالت عجيبى داشتمگلوله

 .امهنوز ايستاده
من . سوار ماشين كرد. چند قدمى راه برد. بعد يكى آمد دستم را گرفت

بعد از چند دقيقه سرعت . ماشين راه افتاد. امد كه زندهشهنوز باورم نمى
مان را يهابعد چشم. كمى راه بردند. ما را پياده كردند. ماشين كم شد و ايستاد

انى دوران همان زندان شهرب. باز كردند و من ديدم كه توى زندان سپاه هستم
 آنجاك هفته در تا ي.  بردلياو ما را به سلو. بان دادندنما را تحويل زندا. شاه

 كارگران كارخانه تر بيشها قاتىمالدر واقع . قات دادندمال �بوديم كه اجاز
 سعى اش ه حامله بود و نگران، هماينكههمسرم هم آمده بود و با . بودند
 .كرد دلداريم دهدمى

اجازه . مان چرك كرده بوديهاچشم.  همه مريض بوديمتقريباًدر زندان 
از . دادند مىبِهِمان لي قرص معموچندتافقط . رويمدادند پيش دكتر بنمى

من به زنم گفتم يك . دهندهايى كه براى هر درد و مرضى مىهمين قرص
دفعه بعد كه زنم آمد يك پماد و يك .  تهيه كندمان برايجورى دارويى 

در زندان . مان خوب شديهابعد از هفت هشت روز چشم.  چشم آورد�قطر
دو سه بار اسهال . آيدمهم نبود كه چه بر سر آدم مى شانبه هيچ وجه براى

 .ها دادند فقط دو سه تا از همان قرصاماافتادم، گرفته بودم و داشتم از پا مى
بعد از ده روز كه در زندان بوديم، شنيديم كه تلويزيون دارد راجع به ما 

. مايها را دستگير كردهگفتند نه نفر از اعضاى گروهكمى. زندحرف مى
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صه خال. هااى تيمى و از اين حرفاند و در خانهشان مسلح بودهگفتند همهمى
 .خواست به دم ما بستند مىشانمطلب هر چه كه دل

ت گفت هر چه زودتر تشكيال. بعد از چند ماه به قيد ضمانت آزادم كردند
تقاضاى انتقال كردم و پيش مدير كارخانه . خودت را به شيراز منتقل كن

ازش . توانم موافقت كنمگفت به هيچ عنوان نمى.  مدير قبول نكرد.بردم
توانم  برايم پيش آمده است، نمىمشكالتگفتم چون اين . خواهش كردم

اگر خدا هم پائين . مدير كارخانه گفت همين كه گفتم.  زندگى كنماينجا
و به زور متوسل . من ديدم بدجورى است. كنمبيايد، با انتقالت موافقت نمى

. كنمگفت نمى. گفتم بايد امضاء كنى. سريع در دفتر را از داخل بستم. شدم
امضاء ال گفتم اگر همين حا. روى ميز خواباندمش. بلندش كردم. رفتم طرفش

برم و هايت را يكى يكى مىبعد هم سر بچه. كنمات مى خفهجا هميننكنى 
گفت خيلي . كردم مىاش ه داشتم خفواقعاً. هاى زنتگذارم روى سينهمى

خره خودم را به اداره راه و ترابرى النامه را امضاء كرد و من با. بلند شد. خوب
 . زنم را گرفتمليي دوندگى انتقابعد هم با كلّ. شيراز منتقل كردم

. اسمش را گذاشتيم ياشار. ماه پسرم به دنيا آمددر شيراز، بعد از يك
بايد . بودند، آمدند پيش من از رفقا كه از سپاه بندرعباس فرار كرده چندتا

هر . وضع درست و حسابى هم نداشتيم. كردميك جورى ازشان مواظبت مى
 لييكى از آنها مدير امور ما.  داشتم تا جا افتادندشانهِگَ نآنجاطورى بود 

اوضاع روز به روز بدتر . سازى بود كه بعدها محكوم به اعدام شدكارخانه كشتى
. ت تماس برقرار كردندتشكيالعباس، در شيراز با  بندررفقاى فرارىِ. شدمى

قات مالمن دو بار قرار . خوردكم قرارها به هم مى كماما. طور همينمن هم 
 بيرون آمده 110ها مال وقتى بود كه پيكار اين. داشتم كه طرف مقابل نيامد

 .كردندهمه راجع به انشعاب زمزمه مى. بود
ار به اتفاق شخصى كه جزو انجمن بعد از مدتى، يك روز، چهار پاسد

 نشان آنهاى مرا به اسالمعضو انجمن . ى اداره بود، به دفتر كارم آمدنداسالم
 بدون هيچ گفتگويى، مرا دستگير كردند و جلو آنها. داد و گفت همين است

بعد از چند دقيقه .  كردند و راه افتاديم”رنو“همه كاركنان اداره سوار 
 .برندميگر نفهميدم به كجا مىهايم را بستند و دچشم
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هاى بسته وارد محلي شدم و مرا روى ساعت بعد با چشمحدود يك
ايم،  راه و ترابرى آورده�ي رهيكى گفت اين شخص را از ادا.  نشاندندليصند

و . ام را پرسيد برگردد و آدرس خانهاش هش كنيد تا به خانا زودتر بازجوئي
بعد، يكى آمد، .  نشسته بودمليمان صندحدود چهار، پنج ساعت روى ه. رفت

تكليف خودم را . خيلي آشفته بودم. دستم را گرفت و به اتاق ديگرى برد
دانستم نمى. انداى دستگيرم كردهچون معلوم نبود در چه رابطه. دانستمنمى

در اتاق ديگر، .  بايد رفتار كنمچطوركردم كه  فكر مىاش ههم. ام يا نهلو رفته
پاسدارى .  بودلياتاق خا. بندم را باز كردند نشستم، چشمليصندوقتى روى 

بعد از چند لحظه چهار .  طرف حاضر است”حاجى“كه مرا آورده بود، صدا زد 
اى بود كه اى پارچه كيسهشاننقاب.  نقاب داشتندشان همه. نفر وارد اتاق شدند

 اول گفتند .شد ديده مىشانپوشاند و فقط چشم و دهان را مىشانسر و صورت
فقط زودتر مرخصم كنيد بروم پيش زن و . به چيزى احتياج دارى؟ گفتم نه

 داد و بِهِمبعد سيگارى . گردى گفت نيم ساعت ديگر برمىشان يكي. امبچه
ات و تمام دوستان بعد گفت اسم خودت، برادرت، خانواده. خودش روشن كرد

وغ نگويى، چون تمام  توضيح داد كه سعى كن درفوراًات را بگو و سياسى
 . هستند و ما همه اسامى را داريماينجارفقايت 

بعد هم گفتم به حضرت . ام را گفتم خانوادهمشخّصاتمن اسم خودم و 
 گفت شان يكي. عى ندارمالاز قضاياى سياسى اطخورم كه عباس قسم مى

گفتم من مسلمانم چرا قسم نخورم؟ . حرامزاده قسم حضرت عباس را نخور
ر كاغذى را به طرفم دراز كرد و گفت ببين، حاكم شرع حكم يكى ديگ

بگويى بعد، يك آيه از قرآن .  است راستبهترتعزيرت را امضا كرده است، پس 
 قدرها آنخواند و ترجمه كرد و دست آخر هم گفت اگر راست نگويى، 

 .زنيمت تا مثل سگ سقط بشوىمى
گمانم زير . رى بردندبندم را بستند و به اتاق ديگوقت دوباره چشمآن

. هايم را باز كردند دوباره چشمآنجا. چون از چند پله پائين رفتيم. زمين بود
 جواب بدهم مشت و لگد بود كه به اينكهزنى يا نه؟ و قبل از گفتند حرف مى
خورد و من تا آمدم بفهمم چى به چى است ديدم لباسم سر و صورتم مى

در همين گير و دار . آيد شُر خون مىغرق خون شده است و از دماغم شُر و
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 .هايم و ديگر نفهميدم چه اتفاقى افتاددستم رفت طرف بيضه
. سلول خيلي كوچكى بود. وقتى به هوش آمدم، در يك سلول تاريك بودم

. نگاهش كردم. دادى سرم نشسته بود و داشت بدنم را مالش مىاليكى با
. اسمش را هم گفت. دانى زنليدكتر هستم و. گفت من خودم زندانى هستم

بعد از چند دقيقه . بعدها فهميدم كه از هواداران سازمان مجاهدين بوده است
 .در سلول باز شد و او خارج شد

 �هايم باد كرده بود و اندازبيضه. پيچيدمنصف شب از درد به خودم مى
ناليدم، طور كه داشتم مىهمان. ترسيدمراستش خيلي مى. يك توپ شده بود

بعد، با صداى بلند پرسيد اسمت چى . زندم يكى دارد به ديوار مشت مىديد
طرف . فكر كردم شايد يكى از پاسدارهاست. ترسيدم حرف بزنماست؟ مى

بعد سرش را از دريچه سلول داخل كرد .  من جواب ندادمليدوباره حرف زد و
  دستليو. زم دارى؟ گفتم جان مادرت دست از سرم بردارالو پرسيد چيزى 

شناسى؟ گفتم چرا، برادر گفت من خسرو قشقايى هستم، نمى. بردار نبود
اگر سيگار . گفت آره، خودم هستم.  مجلس بود�ناصر خانى كه نمايند

آنوقت يك نخ سيگار برايم انداخت كه با هزار . توانم برايت بيندازمبخواهى مى
.  شدتر كم هايمسيگار را روشن كردم درد بيضه. بدبختى توانستم برش دارم

كنى اعدامم كنند؟ بعد پرسيد فكر مى. زدخسرو خان از خودش حرف مى
گفت براى چى؟ گفتم براى .  به نظر من بايد اعدامت كنندليدانم، وگفتم نمى

كنى، گفت اشتباه مى. اىيك عمر به مردم ظلم كرده. اىزاده خانى، خاناينكه
 هستم هيچ اينجان كه الام و ادهم را بين كشاورزان تقسيم كرا من همه دارائي

 .اى كه اميدوارم زنده بمانىگفتم خوب اگر اين كار را كرده. چيزى ندارم
پرسيد جزو كدام سازمان  از من مىاش ههم. كلّى با هم صحبت كرديم

اند و ى به من مشكوك شدهطور همين. كدام هيچخدا جزو گفتم بهمى. هستى
اند و فردا آزادم ده باشند كه اشتباه كرده هستم و اميدوارم فهمياينجاال حا

 .كنند
اردوى خوانين گرفته بودند كه خيلي سر و صدا خسرو خان را در ارتباط 

ها و مجاهدين ها، رنجبرى نفر از قشقايىهشتصددر همين رابطه حدود . كرد
جمعى اردويى تشكيل داده بودند كه عبداله خان ها دسته اين.دستگير شدند
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ناصر خان و . كردها را اداره مى پسر ناصر خان، اردوى چپى-و جراحدكتر  -
ات باعث شد كه اختالف داشتند شايد همين اختالف آنهاخسرو خان با 

بعد ناصر خان هم مجبور شد فرار كند و خسرو خان را . خان سكته كندعبداله
 .د در زندان بواينجاهم در خيابان رودكى شيراز دستگير كرده بودند و 

روز سوم يا چهارم در سلول باز . تا سه چهار روز كسى به سراغم نيامد
. هايم را نبستنداين دفعه چشم. مرا به زير زمين برد. شد، پاسدارى وارد شد

هايم راست هاشم همه حرفگفتم به قمر بنى.  است حرف بزنىبهترگفتند 
آبدار نثارم كردند  فحش چندتاباز .  با سياست كارى ندارماصالًمن . بوده است

 چندتا.  گفت ببندينش و دوتاشان مرا به تيرآهنى بستندشان يكيو بعد 
 برداشت و آمد طرف آنهاقى را از ميان شالّ رفت، شان يكي.  بودآنجاق شالّ
 سوزنى توى مغزم فرو اينكهمثل . اولين ضربه را كه زد، تمام تنم لرزيد. من

عتراف بگيرند، معلوم نبود چند ضربه خواستند ادوباره زد و چون مى. كردند
من راستش . ق را داد دست نفر بعدىشالّ كه خسته شد، لياو. بايد بزنند

بعد به من گفت، حرف . كردم كه پيرمردى گفت نزنيدشداشتم وحشت مى
. كردمپيچيدم و گريه مىمن از درد به خودم مى.  خودت استصالحبزن، به 

دفعه ديدم دنيا دور كه يك. گفتموگرنه مىدانم گفتم به پيغمبر چيزى نمى
 .سرم چرخيد

اند، همه چيز را دانستم براى چى دستگيرم كردهراستش شايد اگر مى
 وقتى در بندرعباس زندانى بودم اين مسئله را فهميده بودم كه ليو. گفتممى

 لب باز كنى اينكهشوى و به محض  نمىاذيتتا وقتى چيزى نگويى زياد 
 .زدمدر واقع به اين خاطر حرفى نمى. بردارت نيستندديگر دست 

اين دفعه فقط به كف پاهايم . ق گرفتندشالّيك مرتبه ديگر مرا به 
 حرفى ليكردم، وكشيدم، گريه مىچهل، پنجاه ضربه زدند، جيغ مى. زدندمى
 .نزدم

مثل . گفتند مجاهدندمى. وقتى به سلول برگشتم دو نفر ديگر هم بودند
پماد به كف . خيلي با هم صحبت كرديم. ت زيادى در زندان بودند مداينكه

.  تكه مقوا به كف پاهايم بستند كه بتوانم راه برومدوتا. پاهايم ماليدند
يك گارى . توانستم راه برومنمى. قاتى دارىمالروز پاسدارى آمد و گفت همان
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 چند دقيقه بعد از. هادستى آورد، مرا در آن نشاند و برد به يكى از اتاق
پسرم، ياشار داشت گريه . پاسدارى كه پسرم را بغل كرده بود، وارد شد

دانم از پاسدار ترسيده بود يا چون من توى گارى نشسته بودم، نمى. كردمى
در آن مدت درد را فراموش . حدود نيم ساعت پهلويم بود. وحشت كرده بود

 .پسرم را كه بردند، دوباره درد شروع شد. كرده بودم
بعد به قسمت عمومى منتقل شدم . بيست روز در سلول انفرادى بودم

 .ها در زندان بودند بچهتر بيش.  توانستم بفهمم چه خبر استآنجا
ورزان مسئول علي آينه.  لو رفته بودهمزمانت شيراز و بندرعباس تشكيال

گفتند بعد از خوردن چهل مى. ت شيراز اول از همه دستگير شده بودتشكيال
زن و . ق، زن خودش را لو داده است و بعد هم برادر خودش راشالّربه ض

و . ت شيراز را كشيده بودتشكيالورزان كروكى علي آينه. برادرش اعدام شدند
يى را كه اعدام شده بودند با آنها. همه اعضاء و هواداران را مشخص كرده بود

ودند با ضربدر و يى را كه دستگير شده بآنهامت قرمز مشخص كرده بود و عال
 .مت مشخص كرده بودعالباقى را كه قرار بود دستگير شوند، بدون 

هاى چون رابط. ت بندرعباس هم از طريق او لو رفته بودتشكيال
بندرعباس را كه در شيراز بودند، او لو داده بود و در عرض چهار روز همه را 

 .گرفته بودند
بوس كردند و به زندان بعد از چند روز پنجاه نفرمان را سوار مينى

هاى بندرعباس بچه. هاى سازمانى بود از بچهپرزندان . آباد بردندعادل
 . بودندآنجاهايى كه سر قرار گرفته بودند همه بچه.  لو رفته بودشانگاهمخفى

 از سازمان تر بيشبعد از يك هفته بيست و دو نفر را اعدام كردند كه 
او كه لو داده بود با لو .  بودآنهاان هم جزو ورزخود علي آينه. پيكار بودند

 .گان اعدام شدرفته
كف مخصوص زندانيان تواب هم. بند را به سه دسته تقسيم كرده بودند

طبقه اول مخصوص كسانى بود كه رژيم اميدوار بود حرف بزنند و طبقه . بود
  . بودمآنجاها بود كه من هم آخر مخصوص خبيث

. ساعتى سئوال كردحاكم شرع يك. دگاه من شدبعد از چند ماه نوبت دا
. بريم تا وقتى كه جواب از بندرعباس برسد برايت ده سال مىفعالًبعد گفت 
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 شاناز بندرعباس هم هنوز چيزى به دست. هنوز از من مدركى نداشتند
حاكم شرع گفت، ده سال خوب . نرسيده بود كه بدانند چى به چى است

 ىطور اين. توانند تو را بشناسندهايت مىشوى بچهاست، وقتى از زندان آزاد ب
 .شودات ظلم نمىزياد به زن و بچه

ها همه زندانى. آباد شديمبعد به اتفاق چهار نفر ديگر راهى زندان عادل
گفتند چشم .  شدندخوشحالام، همه وقتى گفتم ده سال گرفته. منتظر بودند

 همسرم نتوانسته ليقات بود ومالآن روز، روز . بر هم بگذارى تمام شده است
سريع رفتم .  ساعت دوازده شب از بلندگو صدايم زدندتقريباً. بود مرا ببيند

 گفت پنج دقيقه وقت دارى كه وسائلت را -مجيد تواب -رئيس بند . پائين
 .جمع كنى و بيايى پائين

معلوم نبود . افكارم مغشوش شده بود.  چيستقضيهدانستم من نمى
. سريع لباس پوشيدم. البه هر جهت رفتم با.  آزادم كنند يا اعدامخواهندمى

دوستانم هم . ام گرفته بودگريه. ها خداحافظى كردمساكم را برداشتم و از بچه
ها  براى بچهلمد. شومكردم دارم آزاد مىيك لحظه فكر مى. كردندگريه مى
ام ز گريهكردم قرار است اعدام شوم و بايك لحظه فكر مى. شدتنگ مى

 .گرفتمى
ساعت طول ساعت يا يكشايد نيم. جلو در اتاق رئيس زندان ايستاده بودم

بعد پاسدارى آمد، مرا از در زندان برد بيرون و بعد هم در اصلي زندان . كشيد
 .باز شد و گفت آزادى

 اينكهبعد از ترس . چند لحظه جلو در زندان ايستاده بودم. شدباورم نمى
ن يكى الكردم ا فكر مىاش ههم. رفتمتندتند راه مى.  راه افتادمپشيمان نشوند

 .گويد اشتباه شده استزند و مىصدايم مى
روى، پرسيد كجا مى. بعد از چند قدم موتور سوارى جلوم ترمز كرد

گفت اين وقت شب ماشين پيدا . رومگفتم خيلي ممنون، خودم مى. برسانمت
عينك هم . موتور سوار ريشو بود.  بود يك نيمه شبتقريباًساعت . شودنمى

 او دست ليو. رومگفتم مى. ترسيدممن مى. شبيه بقيه پاسدارها بود. داشت
خره پذيرفتم و ترك موتورش الگفت بايد برسانمت و من با. بردار نبود

. توى راه خيلي حرف زد. مان را دادمروى؟ آدرس خانهگفت كجا مى. نشستم
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گفت وقتى از . گويا يكى را با چاقو زده بود. ستگفت مدتى زندان بوده امى
خواهد  مىلمگفت د. ام برايم گوسفند قربانى كردندزندان آزاد شدم، خانواده

 .شوند مىليات چه حاببينم خانواده
و . فهميدم كه زنم خانه نيست. كسى خانه نبود. در زدم. به خانه رسيديم

گفت . ار تشكر كردم كه بروماز موتورسو. بايد خانه مادرم باشدالً احتما
خانه مادرم . گفتم خيلي خوب و باز سوار شدم. شود من بايد تو را برسانمنمى

موتورسوار گفت تو پشت ديوار . بعد از چند دقيقه رسيديم. زياد دور نبود
گفتم نه، درست .  كجاستفالنيپنهان شو تا من در بزنم و سئوال كنم 

 ليخواهم ببينم چه حاست فقط مىگفت يك دقيقه ا. ترسندنيست، مى
 .گفتم باشد. شوندمى

.  كار دارمفالنيموتورسوار گفت با . خيلي زود در را باز كردند. او در زد
كه موتورسوار داد . اند و در زندان است او را گرفتهاينكهدامادمان گفت مثل 

 زد بيا جلو، و من پريدم جلو و شوهرخواهرم داد زد، آزاد شدى؟ و در يك
 .چشم به هم زدن همه فاميل جلو در خانه بودند

آن . كردزده به من نگاه مىتهبمادرم . موتورسوار خداحافظى كرد و رفت
روز بعد همه فك و فاميل در . زديمشب تا صبح بيدار بوديم و حرف مى

 . جشن گرفتنداصطالحمان جمع شدند و به خانه
هايى كه مدتى در همان. يدچند ماه بعد خبر دستگيرى چندتا از رفقا رس

اين خبر كه . خانه من مخفى بودند و بعد ناچار شده بودند به تهران بگريزند
. چون ممكن بود دوباره مرا هم بگيرند. اى پيدا كنمرسيد فكر كردم بايد چاره

 .بعد از چند روز به اين نتيجه رسيدم كه فرار كنم
 

دستگيرى چندتايى از بعد از حكم دستگيرى مجدد من و مطلع شدن از 
رفقاى سازمانى كه در گذشته در منزل من زندگى مخفى داشتند، مجبور 

ام به يكى از شهرهاى استان با دختر پنج ساله. شدم شيراز را ترك كنم
 .سيستان و بلوچستان، نزد اقوام همسرم رفتيم

بعد تلگرافى به دستم رسيد كه از طرف . شش ماه زندگى مخفى داشتيم
مضمون تلگراف سرى . ود و توسط يكى از آشنايان فرستاده شده بودهمسرم ب
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گردد و منزل من را زير نظر فهميدم كه سپاه در شيراز به دنبال من مى. بود
ماه با فروش وسايل بعد از يك. توسط تلفن از همسرم پول خواستم. دارد

 .منزل و ماشين، حدود دويست هزار تومان برايم فرستاد
دوستان و آشنايان سعى كردند . شناختم خارج شدن نمىمن راهى براى

بعد از مدتى تصميم گرفتم .  نشدليترتيب فرارم را از مرز پاكستان بدهند، و
 در زندان با فردى آشنا شده بودم كه قبالً. از طريق بندرعباس بروم

 .توانست ترتيب اين كار را بدهدمى
 قشم �ي هاز طريق جزيرقول داد ترتيب خروجم را . با او تماس گرفتم

من به اتفاق دخترم ساناز و همان دوستم به طرف بندرعباس حركت . بدهد
كرديم و به محض رسيدن با لنج به طرف قشم راه افتاديم و بعد به يكى از 

 . رفتيمآنجادهات اطراف 
شود گفت اگر مىدخترم مى. خوابى ما را از پا انداخته بودخستگى و بى
هاى بزرگ حرف  مثل آدملياو پنج ساله بود و. ان و ياشاربرگرديم پيش مام

هايم جمع شده اشك در چشم. بغلش كردم. احساس عجيبى داشتم. زدمى
پاهايم ناى . يك جور نااميد بودم. كردم مرا در اين حالت نبيندسعى مى. بود

كيلومترها پياده رفتيم تا به منزل ناخدا . رفتم مىليراه رفتن نداشت، و
 .منزلش در دهى دورافتاده بود. ديمرسي

مردم آن در فقر و بدبختى . رو نداردهاى ماشين قشم خيابان�جزير
توانيد حدس بنابراين وضع دهات اطرافش را خودتان مى. زننددست و پا مى

 .بزنيد
فقط صداى . شب در آن جاده فقط ما بوديم و همه جا ساكت بود

ساعت . زد روى شانه من چرت مىدخترم. شكستهاى ما سكوت را مىقدم
زن جوانش . برايمان غذا آورد. او منتظر ما بود. ده به خانه ناخدا رسيديم

گفت براى هر . با ناخدا صحبت كرديم. دخترم را به اتاق ديگر برد و خواباند
 .جاى چانه زدن هم نگذاشت. گيردنفر دويست هزار تومان مى

مدتى در شهر سرگردان . م راه افتاديمبار به طرف قشروز با وانتفرداى آن
دوستم ما را جلو . شناختيمجايى را نمى.  بيگانه بودمان برايشهر . بوديم

پس از چند . شدمكم داشتم برايش نگران مىكم. حمام جزيره گذاشت و رفت
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با هم . دوستم ناخداى جديدى پيدا كرده بود. ساعت با چند نفر ديگر برگشت
 و ها چانه زدن قبول كرد از من و دخترم صدبعد از ساعت.  رفتيماش هبه خان

 .هشتاد هزار تومان بگيرد
 حدود بيست روز طول كشيد و ما ليروز بود وقرار حركت ما فرداى آن

غير از من و . كنيميك شب ناخدا گفت فردا حركت مى.  بوديمآنجاهنوز 
آباد  اهل خرم وهاى بختيارى از بچهآنها. دخترم هفت نفر ديگر هم بودند

 .بودند
خواست با مى. او دوست نداشت بيايد. كردمشب با دخترم صحبت مى

برايش توضيح دادم كه مادرش دست تنها . مادرش و برادرهايش بيايد
 .يى خواندم و خوابش كردمالالبعد برايش . تا بچه را بياوردتواند سهنمى

بعد با . تيمبار رففردا، ساعت نه صبح، قسمتى از راه را با وانت
 آنجاحدود دو ساعت . اى رسيديم كه كنار دريا بودموتورسيكلت به تپه

 .ساعت دوازده، ناخدا آمد و راه افتاديم. مانديم
. شد چهارصد ليتر مىجمعاًكه . حدود پانزده بشكه بنزين همراهمان بود
وقتى . قايق از دور پيدايش شد. همگى از تپه سرازير شديم به طرف دريا

يكى از . نما را نياورده استواستيم راه بيفتيم ناخدا يادش آمد كه قطبخمى
در اين مدت ما خودمان را در آب . نماكارهايش را فرستاد دنبال قطبهم

. ها را در قايق گذاشتيم و راه افتاديمنما را كه آورد، بنزينقطب. پنهان كرديم
 . يازده نفر بوديمجمعاً

تكان .  تا آن روز با قايق سفر نكرده بودم.رفتقايق به سرعت پيش مى
رنگ دخترم مثل گچ سفيد . ريخت آدم را به هم مى�شديد قايق دل و رود

مان همين همه. و پائين پريدن قايق بدنش را كوفته كرده بودال با. شده بود
 اش ههم. شد دخترم كوچك بود و زودتر از ما خسته مىليحال را داشتيم و

رسيم و جلومان را گفتم ديگر مىرسيم بابا؟ و من مىپرسيد پس كى مىمى
 .دادم كه فقط آب بودنشانش مى

. رسيمپرسيدم كى مىاز ناخدا مى.  كرده بودكالفهتابى دخترم مرا هم  بي
بعد كه هى از ناخدا . شدو اين ده دقيقه تمام نمى. گفت ده دقيقه ديگرمى

. رسيملدارى داد كه مىوقت دخترم مرا دآن. سئوال كردم عصبانى شد
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 .شود مواقع آدم بيش از حد احساساتى مىطور اين
و ال  باقدر آنقايق . نشسته بودم و دخترم را روى زانوهايم نشانده بودم

. دارم كه به هوا پرتاب نشد كه مجبور بودم دخترم را محكم نگهپريد پائين مى
 كرد و من سر بعد از مدتى دخترم استفراغ. كمرم حسابى درد گرفته بود

 پس از چند ليتر برو، ناخدا سرعتش را كم كرد وناخدا داد زدم كه يواش
كم بدنم كرخت شد و هيچ چيز را كم. رفتدقيقه دوباره با همان سرعت مى

 اش هام گرفته بود و ساناز هم با ديدن من گريبعد گريه. كردماحساس نمى
 .گرفت
. يشگاه از دور پيدا بودالهاى پاشعله. خره ناخدا گفت رسيديمالبا
 خوشحالساناز . هاى عربى را كه از پيش آماده كرده بوديم، پوشيديملباس

هنوز .  بود”الخيمهراس“ ساحل اينجا. بود و من يك جورى آرام شده بودم
من تمام . هاى عربى بلند شدچند نفرمان توى قايق بود كه صداى آژير گشتى

 است پياده بهترمن گفتم . همه سوار شويدناخدا گفت . اميدم را از دست دادم
 ناخدا ليتوانستم پياده شوم، وشويم، من مدارك زيادى همراهم داشتم و مى

 .شودبه فكر قايقش بود و گفت نمى
 نزديك شده بودند و ما ناچار بوديم حرف ناخدا را گوش كامالًها گشتى

 به دنبال ما ها با سرعتگشتى. همه سوار شديم و قايق راه افتاد. كنيم
ساعتى ما را تعقيب يك. شد مىتر بيشآمدند و قايق ما هر لحظه سرعتش مى

ناخدا هم پس از چند دقيقه دور زد و . كردند، بعد منصرف شدند و برگشتند
 . حركت كرد”الخيمهراس“آرام به طرف 

توانيم به ناخدا گفت اگر اين گشتى برنگردد، مى. همه تعجب كرده بوديم
اين مرتبه . هاى راه، گشتى دوباره برگشت وسطامامان ادامه دهيم، راه خود

خواهد دوباره  مىلمناخدا گفت د. هاى ايران ما را تعقيب كردتا نزديك آب
 . بيفتيمآنها بنزين تمام شده است و ممكن است به دست ليبرگردم و

همگى خسته . همه جا تاريك بود. هاى قشم رسيديمديروقت به نزديكى
او مرد خشن و عصبانى .  اين كار او بودليو. طور همينناخدا هم . ه بوديمشد

 در آخرين لحظه به طرف ساناز آمد و گفت من فقط از تو خجالت ليبود و
ساناز . همه خستگى، نتوانستم تو را به مقصد برسانمكشم، چون بعد از آنمى
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 .تر بروگفت اگر من را دوست دارى يك كمى يواش
ها را به دريا  است بقيه بنزينبهتر به قشم برسيم، ناخدا گفت كهاينقبل از 

هاى خودمان ما را بگيرند، به اين راحتى دست از بريزيم، چون اگر گشتى
يد ما قايق را كرايه كرده يگفت اگر ما را گرفتند، شما بگو. دارندسرمان برنمى

 .بوديم كه اطراف قشم را ببينيم
 شديم و ناخدا گفت دو روز ديگر حركت پياده. خوشبختانه خبرى نشد

 مان براي راه رفتن اصالًلحظات اول، .  قدرت حركت نداشتيمكدام هيچ. كنيم
و پائين شده بوديم و ال مشكل بود، چون حدود هشت ساعت روى آب با

 . حسابى كوفته شده بودمانبدن
 برويم پهلوى مامان وال همين حا. ساناز گفت بابا ديگر سوار كشتى نشويم

وقتى بيدار .  و خوابيديم تا فردا بعد از ظهراش هبا ناخدا رفتيم خان. داداش
 .ايدن رسيدهالگفت من خيال كردم ا. ى سرم بودالشدم، دوستم با

بعد، به ناخدا . رومگفتم ديگر با قايق نمى. همه چيز را برايش تعريف كردم
دو روز در . ا پس داد رلمناخدا پو. توانم با قايق بيايمگفتم به خاطر دخترم نمى

اى پيدا كرديم و  مسافرخانهآنجادر . بعد رفتيم به بندرى ديگر. قشم مانديم
ها لالشد، داى پيدايش مىشهر كوچكى بود و تا غريبه. اتاقى گرفتيم

 .كردندها با ناخدا كار مىلالاين د. آمدند سراغشفهميدند و مىمى
 ناهار خورديم و دوباره در .بعد از استراحت كوتاهى چرخى در شهر زديم

ها لالبعد از چند دقيقه د.  به مسافرخانه برگشتيممجدداًشهر پرسه زديم و 
يكى . كرد اعتماد ما را به خود جلب كند سعى مىشانهر كدام. وارد شدند

گفت با صد و پنجاه هزار تومان تو ديگرى مى. كنيمگفت فردا حركت مىمى
دانم از  نمىاصالًگفتم شناختم، مى را مىآنها  من كهليو. برمو دخترت را مى
هايم را از گمرك بندر ترخيص  تا ماشيناينجاام من آمده. زنيدچى حرف مى

 .كنم
ها وقتى مسافرخانه خلوت شد، گفت خوب كارى كردى كه لاليكى از د

خره وارد صحبت البا. ات رفتن استقضيهدانم  من مىليو. راستش را نگفتى
ر گذاشتيم دو هفته بعد حركت كنيم و صد و هشتاد و پنج هزار شديم و قرا
 .البته اين بار با كشتى. تومان بدهيم



 ١٥١

دو هفته . كرديم زياد در شهر ديده نشويمگذشت و ما سعى مىروزها مى
. يك ماه گذشت، دو ماه گذشت و ما منتظر بوديم.  خبرى نشدليگذشت و

 من اماشديم،  معطل نمىهمه اينويم خواستيم با قايق موتورى برالبته اگر مى
خواستيم از اگر مى. خورد كه با قايق موتورى به مقصد برسيمچشمم آب نمى

 .خواستنديم، چهارصد، پانصد تومان مىبيايهاى ديگر لالطريق د
او تصميم داشت براى ديدن ما . بعد از دو ماه با همسرم تماس گرفتم

يك روز كه .  دادمبِهِشخره آدرسم را البا.  يك جورى مخفيانهلي واينجابيايد 
وقتى برگشتم، ديدم همسرم و پسرم . براى كارى با دخترم بيرون رفته بودم

من و . دختر كوچكم را نياورده بودند. اندياشار جلو در مسافرخانه ايستاده
ساناز برادرش را بغل كرده و .  نشده بوديمخوشحال همه اين وقت هيچساناز 

 .روز خيلي خوبى بود. وقت نوبت به من رسيدد مادرش را و آنبوسيد و بعمى
 را بردم بيرون و شهر را آنهار، هاابعد از خوردن ن.  اتاقى گرفتمشانبراى

وقتى همسرم شنيد كه سفر قبلي ما . چهار روز با هم بوديم.  دادمشاننشان
ضى من اول چندان را. چطور بوده است، تصميم گرفت ساناز را با خودش ببرد

بعد از چهار روز ساناز با .  است او با مادرش بيايدبهتر بعد ديدم لينبودم و
 . تنها شدمكامالًمادرش رفت و من 

يك هفته از اين جريان گذشت، يك شب ناخدا سراغ من آمد و در مورد 
 دخترم قضيهمن . قرار شد دو روز ديگر حركت كنيم.  صحبت كردمانحركت

طور است كه بود، تازه خطرى هم در بين اد ما همانگفت قرارد.  گفتمبِهِشرا 
قدر به من اطمينان دادند كه من با همسرم تماس گرفتم و گفتم آن. نيست
گفت دخترم مى. گفت تنها برومى. او مخالف بود.  دخترم را برگرداندفوراً
رويم، هيچ خطرى گفتم اين بار با كشتى مى. خواهد بيايدترسد، نمىمى

. روز ساناز را با هواپيما فرستادخره او را راضى كردم و فرداى آنالبا. ندارد
.  گريه كرده بوداش هدر راه هم. ساناز همراه خانمى از هواپيما پياده شد

صورتش را شستم و با هم برگشتيم . او را بوسيدم. هايش سرخ شده بودچشم
ز و ياشار المبا او كلي صحبت كردم كه چند روز بعد مامان و سو. مسافرخانه

 .خره آرام شدالبا. آيندمى
ناخدا گفت چند مسافر ديگر قرار .  به تاخير افتادمانشب دوباره حركتآن
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او گفت . كردممن قبول نمى. است از تهران بيايند و ما بايد كمى صبر كنيم
 از دوستان و پر آنجا. به منزل او رفتيم. اين چند روز را در خانه خودم بمانيد

من فكر كردم همه چيز . يك شب ناخدا با يك پاسدار وارد شد. و بودآشنايان ا
ناخدا كه متوجه من شده بود، گفت نترس، دوست من است و براى . تمام شد

 هر شب به خانه آنها.  به من ثابت كند، با آن مرد شوخى ركيكى كرداينكه
گفتند مى. كشيدندكردند، ترياك مىآمدند و تا صبح ورق بازى مىناخدا مى

 آنهابهر جهت من از .  سياه بودتقريباً آنهاقيافه . ما اهل بندر ديگرى هستيم
 .ترسيدممى

 گاهى ليو. گفت نبايد ديده شويدمى. داد ما بيرون برويمناخدا اجازه نمى
ساناز با خواهر . ماه خانه ناخدا بوديمحدود يك. بردند دخترم را بيرون مىآنها

من ديگر خسته شده .  با او بودتر بيش گرفته بود و نسشانزده ساله ناخدا اُ
يك شب به ناخدا . توانستم حمام كنم، چون دور از منزل بودحتى نمى. بودم

مقدارى آب در ديگ بزرگى گرم كرد و . گفتم بايد يك جورى خودم را بشويم
 .رفت حمامبا دختر ناخدا مى. دخترم از اين نظر راحت بود. من حمام كردم

دوستان پاسدار ناخدا و پنج نفر ديگر با هم صحبت كردند و قرار يك شب 
شب ساعت دو بعد از آن. وسايلم را جمع كردم. شد فردايش حركت كنيم

هاى زيادى بودند كه من در آن خانه آدم. نيمه شب به خانه ديگرى رفتيم
 آنهاپرسى فهميدم كه  و احوالسالمبعد از . شناختم را نمىهيچكدامشان

ر بودند و پنج نفر افغانى و الهاى پنج نفر از بچه. سفرهاى ما هستندهم
 .شديم پانزده نفرچندتايى ديگر كه در مجموع مى

ساعت نه و نيم صبح، ناخدا همه را . شب تا چهار صبح صحبت كرديمآن
. ها زود آماده شدند و سوار كاميون شدندبچه. بيدار كرد و گفت آماده شويد

كُمپرسى راه افتاد به . تعدادى بشكه بنزين هم در آن بود. ودكاميون اوراقى ب
يك جا، . چند ساعتى در راه بوديم تا به محل مورد نظر رسيديم. طرف دريا

چند . بعد، به يك باغ قديمى رسيديم. ناخدا گفت همه كف كاميون بخوابيد
 ناخدا گفت لنج. بعد صداى لنجى از دور شنيده شد.  پنهان شديمآنجاساعت 

ديگران . گفتم اين كه كشتى نيست. شد كه به ما كلك بزندباورم نمى. آمد
ناخدا گفت سعى كردم تو و دخترت را با كشتى . هم تعجب كرده بودند
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 او پس از عذرخواهى زياد قول داد ليخواستم بروم ونمى.  نشدليبفرستم و
 .كه به راحتى ما را به مقصد برساند
مجبور بودم .  پول را هم پرداخته بودممناًض. از دربدرى خسته شده بودم

ها را در  لنج را آماده كرده بودند و بنزينآنها. مشكل بود. سريع تصميم بگيرم
لنج نوزده فوتى بود و موتورش .  سوار شدمناچاراًمن هم . لنج گذاشته بودند

ناخدايى كه لنج را هدايت . هشتاد و چهار كه از نظر قدرت وضع خوبى داشت
. شاگردى هم داشتند.  بودفالنيصاحب لنج هم .  بودفالنيد، اسمش كرمى

اهللا و ها، سردار و ناصر كه برادر بودند و فضلافغانى. هر سه اهل بندر بودند
. ر، رحيم، عبداهللا، قنبر، اصغر و ابراهيم بودندالهاى بچه. محمدعثمان و گل

ستم تا لب دريا دو. خره خداحافظى كرديمالبا.  پانزده نفر بوديمجمعاً
 .سوار شديم و لنج با سرعت دور شد.  آمدمانهمراه

ر گذاشته بودند در اين ساعت قرا. ها كنار آمده بودناخدا با گشتى
اى ما را ساعت ناوچه پس از يكليما با سرعت دور شديم، و. شان نشوديپيدا

 با ناخدا. ها هم قرارى گذاشته بودندها با اينبد گشتىال. كردتعقيب مى
هاى  مواظب بود كه با گشتىاش هبين راه هم. رفتين سرعت پيش مىتر بيش

بعد از مدتى .  باعث نشود لنج ما چپ شودآنهاديگر تصادف نكند يا امواج 
 .آمد مىمان تا ساعت شش بعد از ظهر دنبالتقريباً. ناوچه ما را گم كرد

. دانستست نمى راه را دراما. هاى عربى هستيمناخدا حدس زد كه در آب
. برايش مشكل بود. ها، راه را پيدا كندنما و ستارهسعى كرد از طريق قطب

به . بعد از چند دقيقه يك سياهى از دور پيدايش شد. همه ترسيده بودند
خيلي طول . گيرانش هندى بودندماهى. كشتى عربى بود. طرف آن رفتيم

 تاريكى داشت همه جا را همه خسته بوديم و. كشيد تا توانستيم به آن برسيم
 .پوشاندمى

 صحبت كرد و فهميديم كه پس از سه ربع ديگر آنهاناخدا با زبان عربى با 
هاى عربى هم سر راه ما هستند و بايد و در ضمن گشتى. رسيمبه عجال مى

 .كمى صبر كنيم
 آنها. كارگران كشتى تعجب كرده بودند كه دختر كوچكى همراه ماست

ها خيلي همگى گرسنه بوديم و نان.  نان گرم آوردند مقدارىمان براي
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بعد ناخداى كشتى سفارش كرد .  بوديمآنهاساعتى پهلوى نيم. چسب بوددل
 .كه آهسته حركت كنيد چون امواج دريا بلند است

بعد از . رفتناخدا آرام پيش مى. ساعت هشت شب بود. حركت كرديم
.  بارها خوانده بودماينجاتا . نم بخوابراىشانچند دقيقه از من خواست شعرى 

شايد چند بار فقط همين يك بيت را خوانده بودم، سر كوه بلند جنگ پلنگه، 
اين بار هنوز بيت اول را نخوانده بودم كه موج بلندى . صداى ناله تير و تفنگه

بعد از چند ثانيه زير آب فرو . من سريع دخترم را بغل كردم. وارد لنج شد
همين كه آمدم . آمدم، سرم زير لنج بود كه وارونه شده بودال وقتى با. رفتم
هاى افغانى كه شنا بلد نبود، پاهاى مرا  لنج را بگيرم، يكى از بچه�ديوار

زد و سعى زير آب ساناز دست و پا مى. گرفت و هر سه به زير آب رفتيم
 به او كمك كنم، ولش كردم و بعد سعى اينكهمن هم براى . بيايدال كرد بامى

 .بيايمال كردم سريع با
. او را صدا زدم.  او نبودليدستم را به لنج گرفتم كه ساناز را كمك كنم و

 .از زير آب بيرون آمد و صدا زد بابا
. توانستم كارى بكنمنمى. شداى به او نزديك مىدر همين موقع كوسه

ت حدس زده بودم، ساناز جيغ زد و به درس. مهتاب اطراف را روشن كرده بود
 .چشم خودم ديدم كه قسمت سر و بدن او روى آب قرار گرفت

من بدن او را محكم گرفته بودم و . به كمك ديگران او را از آب گرفتم
بعد فهميدم . هايش بسته بود چشم. اول احساس نكردم. فشردمبخودم مى

هايم را روى لب. خواستمىمن ساناز را كامل م. كوسه او را نصف كرده بود
هايم به خواب او جلو چشم. توانستم بكنمكارى نمى. هايش گذاشته بودملب

آن لحظه را . ترين درد همين بودسنگين. توانستم كمكش كنمنمى. رفته بود
 .كنمدر تمام عمرم فراموش نمى

توانى كارى برايش بكنى، ما را هم به ناخدا فرياد زد، رهايش كن، نمى
شد دخترم را، مگر مى. توانستم ساناز را رها كنممن نمى. دهىشتن مىك

 به دنبال آنها. ها شديدتر شده بودتوانستم؟ حمله كوسه مىچطورسفرم را، هم
. كردمخاطر جان ديگران او را رها مىبايد به. من راهى نداشتم. آمدندخون مى

هايش را ها لبوانهسانازِ شقه شده را روى لنج گذاشته بودم و مثل دي
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 .بوسيدممى
. ها شداو هم طعمه كوسه. بعد از چند دقيقه صداى فرياد ناخدا هم آمد

هايم او را چشم. من ساناز را رها كردم. جان ناخدا از قايق جدا شدبدن بى
 .كرد كه بعد از چند ثانيه از نظر ناپديد شددنبال مى
 به لنج خورد و هر كدام از ما موج بلندى. ها ما را دوره كرده بودندكوسه

در . كرديم خودمان را به لنج برسانيممان سعى مىهمه. به طرفى پرت شديم
فقط مرگ . همگى دور قايق جمع شديم. همين موقع يكى ديگر فرياد كشيد

. شايد نفر بعدى ما باشيم. همه منتظر بوديم. بود و جيغ و فرياد و آه و ناله
و پائين ال دريا هم مرتب ما را با... نيم جز انتظارتوانستيم بكهيچ كارى نمى

 .انداختمى
شايد به فاصله هر . شايد ده بيست كوسه ما را محاصره كرده بودند

كرديم و همه به هم نگاه مى. گرفتساعت نفر بعدى مورد هجوم قرار مىنيم
 را به لنج گرفته بودند كه شانناصر و سردار كنار هم، دست. به امواج آب

هاى برادرش دفعه سردار نعره كشيد و ساكت شد و بقيه بدنش در دستيك
او هم ناچار بود برادرش را رها . كردزد سردار، و گريه مىداد مى. ناصر ماند

 .كند
تان را در آوريد، چون كوسه از بوى كفش يهاصاحب لنج گفت كفش

 كه راهنما مان را در آورديم و در آب انداختيم و صاحب لنجيهاكفش. آيدمى
 كيدى براى همه محمدمرگ او، . هايش بسته شدبود خاموش و ساكت چشم

داد  دلدارى مىاش هاو هم. بدون وجود او تمام اميد ما بر باد بود. ما ضربه بود
پس از چند لحظه شاگرد او هم كه هفده سال داشت . و به دريا وارد بود

 .خاموش شد
ها دست بر ر همين خون، كوسهخاطبه. اطراف ما را خون گرفته بود

وديم و همه در آب بوديم و فقط  نه نفر ديگر زنده بجمعاً. داشتندنمى
. ميردماند يا مىكس مطمئن نبود كه زنده مىهيچ. مان به لبه لنج بودتدس

كردم هم خودم و هم من كه سخت ديوانه و حيران شده بودم، سعى مى
قرآن . آغاسى شدم. خواندمسرود مى. مخواندآواز مى.  دهمدلداريديگران را 

خواندم عثمان به زبان افغانى داد زد قسم به وقتى داشتم قرآن مى. خواندم
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هايش از لنج و بعد از چند دقيقه دست.  من خيلي برنا هستم!خدا مرا نخور
. حركت مانده بوديم و ساكتهمه در اين بدبختى بى. جدا شد و با امواج رفت

 صداى چه كسى در رهمه منتظر بودند كه اين با. زدكس حرفى نمىهيچ
من فكر . ، آرام از ما دور شدمحمدگل. اين بار صدايى در نيامد. آيدمى
شود كس نيست كه به ما كمك كند؟ يعنى مى هيچاينجاكردم چرا مى

دفعه چيزى اى رخ دهد و ما زنده بمانيم؟ در همين فكر بودم كه يكمعجزه
اهللا كه كنارم بود آه كشيد و گريه كرد و ايم خورد و فضلق به پشالّمثل 

 .خاموش شد
اين مرتبه نوبت كيست؟ ناصر . كرديمهمه به هم نگاه مى. تمامى نداشت

 لمعبداهللا گفت د. رحيم گفت گمانم نوبت من باشد. گفت نوبت من است
كار را خواهد هر چه زودتر ترتيب مرا بدهند، چون خواه ناخواه اينمى
. اصغر گفت گمانم ديگر رفتند. ص شومخال كه زودتر بهتركنند، پس چه ىم

. دهد ما را زجر مىىطور اينگويند خدا، گُه توى خدا كه ابراهيم گفت مى
مذهب كفر كند، اصغر گفت سگاين چه خدايى است؟ حتما دارد كيف مى

 اينكه  قبل ازلي مجاهد مسلمان فرار كردم وعنوان به ابراهيم گفت من !نگو
 و !كند، اصغر گفت ابراهيم كفر نگوگويم كه خدا از اين كار كيف مىبميرم مى

وقتى مردم ديگر . ترسم ول نكنيد، مىاينجانعره كشيد و قسم داد كه من را 
 همه ما ليابراهيم گفت شايد بتوانيم نجاتش بدهيم، و. مهم نيست

 دست كشيد به بدن اصغر ابراهيم. ميرددانستيم كه تا چند دقيقه ديگر مىمى
كرديم، بعد از چند لحظه نيمه بدن طور كه فكر مى و همان!پاهايش: و داد زد

 .او با امواج آب رفت
هاى از ستاره. معلوم نبود ساعت چند است. فقط پنج نفر مانده بوديمال حا

اين بار خيلي . شود و هنوز منتظر بوديمآسمان فهميديم دارد صبح مى
كرديم و داد و فرياد راه شد و همه نااميد بوديم و گريه مىگذشت و خبرى ن

هر هواپيمايى . شود كمك خواستانگار يادمان آمده بود كه مى. انداخته بوديم
 بيهوده ليكرديم، وزديم، صدايش مىشد، داد مىكه در آسمان پيدايش مى

 .بود
.  ببردنماترسيديم خواب مىليآلود بوديم ومان خوابهمه. صبح شده بود
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يك بار من خوابم برد و دستم از قايق جدا شد و همين كه مقدارى آب 
قرار شد، لنج را از آن منطقه . بعد با هم صحبت كرديم. خوردم، بيدار شدم

تر از امواج دريا قوى.  بيهوده بودليزنيم، وگفتيم با دست پارو مى. دور كنيم
 .هاى ما بوددست

خيلي گرسنه . زدط آب بود كه موج مى روشن شده بود و فقكامالًهوا 
ناصر پيشنهاد كرد كف دريا را بخوريم شايد جاى غذا را بگيرد، و كمى . بوديم

همه گيج . مثل سم بود.  خيلي شور بودليمقدارى آب خورديم و. زنده بمانيم
هر . دادكس به حرف ديگرى گوش نمى هيچليزد وهر كس حرفى مى. بوديم

هر شعرى . من شروع كردم به خواندن. خوردوطه مىكسى در افكار خودش غ
. آمدقدر خواندم كه ديگر شعرى به خاطرم نمىآن. كه به خاطرم آمد، خواندم

با ديدن او . دوست افغانى ما خيلي گريه كرد.  ياسين را خواندمي سورهبعد 
يك مرتبه همه زدند زير گريه، و بعد من ياد دخترم . ام گرفتمن هم گريه

 .تازه يادم افتاد كه چه اتفاقى افتاده است. مافتاد
آن چهار نفر از من . كرديمبايد بين مرگ و زندگى مبارزه مىال حا
 آنهامن نيز در قبال . ترسيدند از من مىتر بيش واقعاًتر بودند و كوچك

 را آنهاكردم توانستم سعى مى كه مىآنجاكردم و تا احساس مسئوليت مى
 . احتياج داشتمبِهِش تر بيشتى كه خودم  دهم، در صوردلداري
ها كه شانزده يكى از بچه. روز را با تمام ترس و لرز پشت سر گذاشتيمآن

 !كنم توى آبگفت من خودم را ول مىساله بود و خيلي خسته شده بود، مى
 با او خيلي حرف ! كه زجر نكشيمبهتر پس چه !ميريم مىاينجاخره الما كه با

طور كه دست او را گرفته بودم، همان.  كه اين كار را نكندزدم و قسمش دادم
 . حق با اوستليكردم وفكر مى

فقط امواج دريا بود كه ما . ديدچشم هيچ جا را نمى. هوا تاريك شده بود
هاى محكم، قايق وارونه ما را به اين طرف و آن طرف داد و با ضربهرا آزار مى

. كردهر كس چيزى تعريف مى. آمدكس خواب به چشمش نمىهيچ. راندمى
 .گذشتها خيلي سخت مىزديم و لحظهفقط حرف مى

. شددر حال صحبت كردن بوديم كه صداى مهيبى به ما نزديك مى
هايى را  وجود ما را در بر گرفت و پس از مدتى چراغيخوشحالوحشت و 
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دفعه موج شد كه يكتر مىصدا نزديك. شودديديم كه به ما نزديك مى
گذشت صداى كشتى بود كه از كنار ما مى. طرف آنبلندى ما را پرت كرد به 

نتيجه بود و فقط امواج هر چه داد زديم، صدا كرديم، بى. ديدند ما را نمىليو
شايد . كشتى نصيب ما شد و بعد آرام آرام دور شد و صدايش هم قطع شد

بوديم كه زير  خوشحالهمه ال  حالياگر روز بود، نجات پيدا كرده بوديم و
هاى كشتى ما را به تر بوديم پرهطرف آنايم چون اگر كمى كشتى له نشده
 .كشيدداخل خود مى

آهسته آهسته ستاره . آن شب را هم با ترس و دلهره پشت سر گذاشتيم
افغانى گفت . رفتيمهمه داشتيم از حال مى. صبح پيدا شد و هوا روشن شد

دريا را خورديم، انگار دكتر تجويز كرده همه با عجله كف . كف دريا بخوريم
 .  تلقين بودتر بيشكنم فكر مى. باشد و جالب اين است كه سير هم شديم

ديگر توانستيم همحتى نمى. بعد از روشن شدن هوا، مه همه جا را پوشاند
 از ما به عمرش كدام هيچساعت بعد باران شديدى گرفت كه نيم. را ببينيم
بعد باران قطع شد . شدى درشت باران بر سرمان كوبيده مىهادانه. نديده بود

 .و هوا صاف شد
ناصر افغانى . زديمبا هم حرف مى. تر شده بوديمدوباره كمى آرامال حا

گفت در شيراز و دروازه مى. كردداشت از زندگيش در ايران تعريف مى
نده گذرااصفهان سر فلكه، يك كيوسك داشته و زندگيش را از اين راه مى

شدند، كردند، و هر روز مزاحمش مىش مىاذيتاست و چون پاسدارها خيلي 
هاى بيچاره فكر و من به زندگى افغانى. تصميم گرفته است از ايران فرار كند

 از كشور خودشان آواره آنها. كشندهايى مىكردم كه در ايران چه بدبختىمى
 اينجا در لياند، وران پناه آوردههر عقيده و مرامى كه دارند، به ايال اند، حاشده

 .گردندهم راحت نيستند و باز به دنبال جاى ديگرى مى
داد . كردم كه يك سياهى از دور پيدايش شدداشتم به اين چيزها فكر مى

 شدند، چون سياهى داشت به طرف ما خوشحالهمه . زدم نجات پيدا كرديم
كرديم  ما فكر مىليوشايد صدها متر با ما فاصله داشت، . كردحركت مى

يك مرتبه همه ما، . شدراست راستى داشت به ما نزديك مى. نزديك ماست
. وحشت كرديم، چون امكان داشت ما را نبيند و از روى ما عبور كند
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 بودم نه خوشحالنه . من حالت عجيبى داشتم. كشيديمزده انتظار مىوحشت
سرعت زيادى . استخيلي طول كشيد تا فهميدم يك كشتى بزرگ . ناراحت
شايد . ست كه از روى ما رد شودالبيند و همين حامن گفتم ما را نمى. داشت

ناصر افغانى گفت .  از سرعتش كاسته نشده بودليدر يك كيلومترى ما بود و
خيلي ترسيده . آيد سرمان مىبالييمان را ببنديم كه نبينيم چه يهاچشم
 مان بوديم كه كشتى از روىمان را بستيم و منتظريهاهمگى چشم. بوديم
ها همگى مثل ديوانه. كشتى نزديك ما ايستاده بود. شدباورمان نمى. بگذرد

 .كشتى ما را ديده بود. كشتى نزديك ما ايستاده بود. خنديديممى
آخرين . كشيدندال يكى بافورى براى ما طناب انداختند پائين و ما را يكى

 عرشه كشتى به داخل افتادم و دو ىالرفت، من بودم كه از باال نفرى كه با
رفت و احساس ازم خون مى. كردم احساس درد نمىاماقسمت سرم شكست، 

 .عجيبى داشتم
ناخداى كشتى كه عرب . دور و بر ما را كارگران هندى كشتى گرفته بودند

ى عرشه ما را لخت لخت كردند و به هر ال صحبت كرد و همان باآنهابود با 
 .بعد ما را به موتورخانه بردند كه خيلي گرم بود. كدام پتويى دادند

دانم خوابيدن ما نمى. خيلي زود خوابم برد.  حال حرف زدن نداشتماصالً
مان را كه خشك يهايادم هست ما را صدا زدند و لباس. چه قدر طول كشيد

 .شده بود، دادند كه بپوشيم
ناخدا . ىگيرى بود با كارگرهاى هندناخدا بحرينى بود و كشتى ماهى

بعد گفت مجبورم شما را تحويل . كمى با ما صحبت كرد. خيلي مهربان بود
 را تانتان زخمى هستيد و آب دريا بدناولين گمرك سر راه بدهم، چون همه

 .سوزانده است
 شرطى آمدند و ما را بلند چهارتادر موتورخانه كشتى نشسته بوديم كه 

 گمرك انِمأمورها اين. بيرون بردند كنند، ليكردند و بدون آن كه از ما سئوا
بى و ابوظبى، الخيمه، دكشور عجال بودند، كشور كوچكى كه با شارجه، راس

 .دهند عربى را تشكيل مى�رات متحداام
ما را به اتاقى بردند و چند دقيقه بعد افسرى آمد و همين كه وضع ما را 

در . سوار كردندنسى آمد و ما را الكارش صحبت كرد و بعد آمبوديد با هم
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تر از آن است مان خيلي خراببيمارستان بزرگ عجال تازه فهميديم كه حال
 .كرديمكه خودمان فكر مى

 ايد؟بعد پرسيد غذا چه خورده. هايى كردمترجم آمد، از ما سئوال
كارهايش را صدا زد و ما را به اتاق عمل دكتر سريع هم. گفتيم كف دريا

دكتر معتقد بود كه كف دريا . وشو دادند را شستمان همهي ه�بردند و معد
گفت اگر جذب بدن شما مى. سمى است و ممكن است ترتيب ما را بدهد

 .شده باشد خيلي خطرناك است
 سوخته است و مانمعلوم بود كه همه پوست.  خشك شده بودمانبدنال حا
ه  كندمانگرفتى تا پوست سرتاسر بدن را مىمان بود يك تكه از پوستكافى
قات مالآمدند براى هاى زيادى مىايرانى. سه روز در بيمارستان بوديم. شود
 .قات نداشتيممال � اجازليما، و

. روز چهارم، چند نفر با لباس عربى آمدند و خودشان را معرفى كردند
راجع به لنج و : هاى زيادى كردندسئوال.  بودندآنجا اطالعات ان ضدمأمور

من گفتم كه . كردندآمدند و سئوال مىز هى مىتا پنج رو. بقيه اتفاقات
 .زنيم حرف مىبعداًگفتند راجع به اين مسئله . توانم به ايران برگردمنمى

 خيلي با آنها. قاتى كنيممالها بعد از ده روز به ما اجازه دادند كه با ايرانى
رخ روزى چهل، پنجاه بار اتفاقى را كه برايمان . كردنددردى مىما احساس هم

 .كرديمداده بود تعريف مى
سفرهايم كه فهميده بود  يكى از هممدتى كه در بيمارستان بوديم دايىِ

آمد و برايم ام، هر روز پيش من مى در دريا كمك كردهاش همن به خواهرزاد
 .آورد چيزها مىطور اينميوه و لباس و از 

ى را خوب هاى عجال كه اهل سيستان و بلوچستان بودند و فارساز پليس
زدند شنيده بودم كه يكى از ثروتمندان عجال به فراريان مخالف حرف مى

گفت .  دوستم در ميان گذاشتماين مسئله را با دايىِ. كندرژيم كمك مى
دو روز بعد برگشت و . زنمروم و راجع به شما با او حرف مىامروز پيش او مى

 ارتباط، حسن به در همين. كندها كمك مىطلبگفت او فقط به سلطنت
 -يعنى من -تواند كارى براى او  دوستم گفته بود كه فقط پسر شيخ مىدايىِ

من نيز توانستم توسط يك دكتر ايرانى كه در بيمارستان كار . انجام دهد
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 .اى براى پسر شيخ بنويسمكرد، نامهمى
. دخواهد تو را ببينبعد از پانزده روز گفتند كه وزير كشور امروز عصر مى

ساعت سه بعد از ظهر آمدند و بيمارستان را بازرسى كردند و ساعت پنج مرا 
 .روى برانكار گذاشتند و به اتاق رئيس بيمارستان بردند

 رخ مان برايدر مورد اتفاقاتى كه .  نشسته بودآنجاوزير كشور با مترجمى 
كى دو  توضيح بدهم و يدقيقاًتوانستم  من نمىليهايى كرد وداده بود، سئوال

 را ديد، گفت احتياج نيست در آن مورد لموزير كشور كه حا. ام گرفتبار گريه
توانم توانم برايت بكنم؟ گفتم من نمىبعد پرسيد چه كار مى. صحبت كنى

اى كه دادستانى در نامه. برگردم ايران، چون از طرف رژيم تحت تعقيب هستم
وقتى . تهام به من و زنم داده بودند هفده مورد اتقريباً ما نوشته بود، ي رهبه ادا

ها، ما به خاطر اين چيزها را برايش توضيح دادم، گفت با وجود همه اين حرف
 به خاطر ليكنيم، وچنين مسائلي خودمان را با رژيم خمينى درگير نمى
 بمانى اينجاكنيم كه اتفاقاتى كه براى تو و دخترت پيش آمده است قبول مى

اما در مورد كار كردن بايد . گيريمي هم برايت در نظر مىو تا هفته آينده شغل
صحبت . كنيم بگويند، ما قبول مىآنهامعتمدان شهر تصميم بگيرند و هر چه 

 .ساعت و نيم طول كشيدما يك
اى برايم آوردند كه درست بعد از يك هفته دو نفر افسر سودانى نامه

شد باور كرد، من خودم مىشد، آخر مگر باورم نمى. توسط مترجم خوانده شد
 از من آنهاال به خاطر چنين مسائلي كه در ايران بود، فرار كرده بودم حا

اين تصميم را . ها مشغول كار شومخواستند كه به عنوان بازجوى ايرانىمى
گفتند تا فردا بعد از . سفيدان و معتمدان شهر گرفته بودندشايد همان ريش

داند هيچ وقت در زندگيم اين همه ضعيف خدا مى. ظهر بايد تصميم بگيرى
كردم اين فكر مى. رسيدمكردم، به جايى نمىهر چه فكر مى. نشده بودم

قبول كردن اين شغل برايم از مردن بدتر . ترين خيانت به دخترم استبزرگ
كردم مثل دخترم خوراك آرزو مى. زدمها با خودم حرف مىمثل ديوانه. بود

يم خيلي دردآور بود كه چنين پيشنهادى را به من برا. شدمها مىكوسه
ياد اولين . كردم فكر مىطور همين. برد خوابم نمىاصالًتا فردا ظهر . بكنند

م كردند و تا دستگيرساعت يازده صبح . ى خودم در شيراز افتادمدستگير
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هر چند ساعت يك بار .  نشسته بودمليشب روى صندساعت يك بعد از نيمه
. گفت حكم تقتيل تو را حاكم شرع به ما داده استآمد و مىبازجويى مى

زنيم تا قدر كتكت مىدانى حكم تقتيل يعنى چى؟ يعنى آنگفت مىمى
فقط شانسى . قدر كتكم زدند كه تمام تنم غرق خون شدسه نفر آن. بميرى

ام زدند و از هوش رفتم و ديگر نفهميدم كه آوردم اين بود كه با لگد به بيضه
 .شدچى 

گفتم نكند اين يك شانس است كه كردم و مىبه اين چيزها فكر مى
 با ايران فرق داشته اينجاكردم شايد بازجويى فكر مى. نصيب من شده است

شود بازجو بود و شريف دادم در كجاى دنيا مىبعد به خودم جواب مى. باشد
 . خوابيدموقتى به اين نتيجه رسيدم راحت. بود؟ بازجو به هر جهت بازجوست

گفتم من اين شغل .  بودهمراهشمترجم هم . فردا بعد از ظهر، افسر آمد
اى را مترجم نامه. كشيد نمىاينجاپذيرم، اگر اين كاره بودم كارم به را نمى

نامه را امضاء كردم و .  نپذيرفتن كار بودي رهدربا. برايم خواند كه امضاء كنم
 . رفتندآنها

 از نظر ليام خوب شده بود ووضع جسمانى. مدو ماه در بيمارستان بود
بعد از دو ماه، دو نفر با لباس عربى آمدند و مرا . روحى وضع درستى نداشتم

بزرگ وارد يك ي  هبعد از چند دقيقه از يك در. ردندسوار ماشين كردند و ب
 مرا تحويل آنها.  زندان استاينجا فهميدم كه بعداً. محوطه بزرگ شديم

 .ند و رفتندبان دادنزندا
. در اين مدت سه بار مرا به دادگاه بردند. چهارده روز در آن زندان بودم

.  بردندقاسميهآنوقت مرا به زندان . آخرين بار گفتند كه بايد به ايران برگردى
 منتظر بودند آنجا زندانىِ ايرانى، هندى، پاكستانى، افغانى در ششصدحدود 

 .ها هم افسر ايرانى بودندچند نفر زندانى. كه به كشورشان باز گردانده شوند
بعد، چهل و يك نفرمان را سوار كشتى .  بودمقاسميهچهار روز در زندان 

هايى كه قاچاقى وارد كشور  آدمعنوان بهكردند و به طرف ايران فرستادند و 
 .ايم، تحويل شهربانى بندرعباس دادندعربى شده

زندان سپاه شده ال  بردند كه حاما را به زندان شهربانى قديم بندرعباس
. شنبه افتادبود و چون روز جمعه بود و شنبه هم تعطيل بود، كار به روز يك
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حركتم، .  مثل يك كابوس بوداش ههم. دانستم به چى فكر كنم نمىاصالًمن 
ال سفرم كه يكى يكى شقه شقه شدند و حاماجراى دريا، دخترم، دوستان هم

 .گريختمتم كه از آن مىديدم در همان زندانى هسمى
يكى يكى براى . شنبه ما را سوار ماشين كردند و بردند به دادگاهروز يك
 همه آن چهل نفر براى كار رفته بودند و من خوشبختانه. بردندبازجويى مى

هاى شهر ام به بچهريشم بلند شده بود و قيافه.  بر خورده بودمآنهاهم ميان 
 .خوردنمى

گفت كارت .  وقت در عجال بودى؟ گفتم حدود دو سالاز من پرسيد چند
. كردم و يك مدتى در مكانيكى چى بود؟ گفتم در سوپرماركت كار مىآنجا

كردند و من گفت براى چى اخراجت كردند؟ گفتم هى به امام توهين مى
اين بار آخر . شد با اين و آن حرفم مىاش ههم. توانستم تحمل كنمنمى

خيلي . كالس سواد دارى؟ گفتم شش كالسچند گفت . اخراجم كردند
گاهى . هايم را قبول كرده استكردم حرف بودم چون احساس مىخوشحال

آدم دخترش را . بينم زندگى چيز عجيب غريبى استكنم مىكه فكرش را مى
رفقايش را . هايش هستند از بچهدوتا است كه خوشحالدهد و باز از دست مى
من .  است كه دست سپاه پاسداران نيستشحالخودهد و باز از دست مى

 اينجا لي بودم چون در سپاه پاسداران بندرعباس پرونده داشتم وخوشحال
اين هم روى آن . چيز مهمى نبود. دادمفقط بايد دو هزار تومان جريمه مى

 .صد و هشتاد و پنج هزار تومان
 كرد كه بعد رئيس دادگاه قبول. اندهايم را گرفتهها همه پولگفتم پليس

ام را بپردازم و من سريع رفتم، بليطى تهيه كردم و به از ده روز بيايم و جريمه
 .طرف شيراز راه افتادم

ام طور با مادرم و خانوادهكردم چدر اتوبوس كه نشسته بودم، فكر مى
مستقيم به خانه مادرم . برخورد كنم؟ ساعت چهار صبح به شيراز رسيدم

. خواهر و برادرم پهلوى مادرم بودند.  در شيراز نبودچون همسرم ديگر. رفتم
شوهر خواهرم در را باز كرد و با ديدن من شوكه شد، چون در عجال . در زدم

. امام تلفن كند و بگويد من رسيدهاز دايى دوستم خواسته بودم كه به خانواده
اينجا ال  حاليشوهر خواهرم گفت تو كه در عجال بودى؟ گفتم درست است و
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. شوهر خواهرم باور كرد. گفت ساناز كجاست؟ گفتم خانه خواهر بزرگم. ستمه
مادرم . كردم كه بخوابمخواب پهن مىمن داشتم رخت. رفت به اتاق خودش

 !اىگفت تو كه آمده. ها مات و مبهوت مرا نگاه كردبيدار شد و مثل ديوانه
سر .  خواهرمگفت ساناز كجاست؟ گفتم منزل.  برم گرداندندليگفتم رفتم و

مادرم باور نكرد، گفت چى شده؟ . جا خوابيد، خسته بود، همانآنجاراه رفتم 
او هم آمد و . او اصرار كرد و بعد رفت برادرم را بيدار كرد. گفتم چيزى نشده

. گفتم برو. گفت پس من بروم بياورمش. پرسيد ساناز كو؟ گفتم خانه خواهرم
ر طاقتم تمام شد و زدم زير گريه من ديگ. مادرم گفت حتما يك چيزى شده

 . از شيون و زارى شدپر گفتم كه چه اتفاقى افتاده است و خانه شانو براى
پسر . عزا گرفتيم. فردا ساعت هشت صبح همه فاميل در خانه جمع شدند

كردند و بدرى خانم ببِم خواند و همه گريه مىخواهر بزرگم نوحه عزادارى مى
 هم آمد همسرمو روز بعد . ر كار خودت را كردى مردكرد و گفت آخببم مى

تا عزادارى كامل شود و من براى چندمين بار آن شب را به ياد آوردم و 
 .ام راتكه شدهها را و آن رفقاى تكهكوسه

گفت يكى را . بعد با آشنايى صحبت كردم. چند روز بعد در شيراز ماندم
كند و نرخش هم ت تهيه مىها پاسپورالخروجشناسد كه براى ممنوعمى

صحبت كرده . رفته بود. گفتم با او صحبت كن. هفتاد و پنج هزار تومان است
قرار شد ده . من هم رفتم.  باشداينجاطرف گفته بود بايد خودش هم . بود

يك مقدار بيعانه داديم و . روزه پاسپورت را بدهد و پول را تحويل بگيرد
 .آمديم

 فروخته بود و من در همسرمه چيزمان را هم. ما ديگر چيزى نداشتيم
 كمك كردند و همسرماين بار خانواده .  را خرج كرده بودماش هسفر قبل هم

بعد از پانزده روز پاسپورت به دستم رسيد و قرار شد دختر خواهرم و 
 در دست نداشتند، چند روز ليشوهرش هم با من بيايند و چون آنها هم پو

ده روز .  دست و پا كنندليان را بفروشند و پوشطول كشيد كه وسايل خانه
بعد بليط اتوبوس براى .  همه رو به راه شدآنها كارهاى اينكهدر تهران ماندم تا 

 .تركيه گرفتيم و ساعت دو بعد از ظهر سوار اتوبوس شديم
حدود دوازده . هيجده ساعت در راه بوديم تا به مرز بازرگان رسيديم
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موقع . كردندها را كنترل مىيد همه اتوبوس مانديم، چون باآنجاساعت 
رفقايى كه . بعيد نبود كه گند كار در آيد. جان شده بودم نيمهتقريباًبازرسى 

دو مرتبه هم . در تهران دستگير شده بودند، زير شكنجه مرا هم لو داده بودند
ى سر و اسالم چون هنوز كارهاى جمهورى ليو. كه به زندان رفته بودم

 .رفته بود، شانس آوردم و توانستم خارج شومسامان نگ
. دانستيم چه كار كنيمدر آنكارا نمى. روز در راه بوديمتا آنكارا چهار شبانه
هتلي به ما . يك دختر دانشجو هم به ما كمك كرد. هيچ جايى را بلد نبوديم

 . در اختيار ما گذاشتاطالعاتنشان داد و يك سرى 
 راننده ليتا هتل پنج دقيقه راه بود و كه سوار تاكسى شديم آنجااز 

 بود و ”اولوس“هتل در ميدان .  چرخاندĤنهاتاكسى يك ساعت ما را در خياب
بعد به راننده . من كه در تاكسى نشسته بودم سه چهار بار يك سينما را ديدم

خره البا. دهم نمىتر بيشگفتم اگر ده ساعت هم ما را بچرخانى، پانصد لير 
چرخيدن ما را جلو مسافرخانه پياده كرد و گفت چهارهزار و بعد از چند بار 
. داد راه انداختراننده داد و بى. گفتم ما پول مفت نداريم. شودپانصد لير مى

خره هزار و پانصد لير البا. دهم مىبِهِتگفتم اگر پليس بيايد . من هم داد زدم
 چون صاحبش لي كه خيلي قديمى بود و”آغرى هتل“به او داديم و رفتيم به 

پسر خواهرم و زنش در هتل ماندند و . دانست براى ما خوب بودفارسى مى
بعد با دوستى كه در . ايم رسيدهلممن رفتم كه به خانه زنگ بزنم و بگويم سا

بعد با . ن بود تماس گرفتم و قرار شد او خودش تلفنى با ما تماس بگيردآلما
آيد و شما را راهنمايى  مىفالنيما تماس گرفتند و گفتند يكى به اسم 

 آمد و با ما صحبت كرد و پول بليط را گرفت و قرار شد هفته فالني. كندمى
 دلهره اش هدر اين مدت ما هم. بعد برگردد كه رفت و هجده روز بعد آمد

شد و هر شب دختر خواهرم حامله بود و پول ما داشت تمام مى. داشتيم
 .داديمهزار لير پول هتل مىسى

رفتيم سفارت . يم گرفتيم قيد آن پول را بزنيم و با قطار حركت كنيمتصم
رفتيم سفارت بلغارستان و رومانى و مجارستان كه . ن شرقى، ويزا گرفتيمآلما

هر كدام مقدارى پول گرفتند و دست آخر رفتيم سفارت اتريش كه بعد از دو 
خواهيد مىدهيم چون  مهر زدند و گفتند ويزا نمىمانساعت توى پاسپورت
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 .برويد پناهنده شويد
داشتم و چند قاب ال من يك انگشتر ط. شد تمام مىمانكم داشت پولكم

همه را فروختيم و رفتيم به . خاتم و پسر خواهرم هم چند قاب خاتم داشت
گفتند بايد .  ندادندليو. فكر كرديم شايد بدون ويزا به ما بليط بدهند. آهنراه

 تر بيش. رسيدشده بوديم و فكرمان به جايى نمىنااميد . مقصد مشخص باشد
هر روز با پسر خواهرم .  بليط را آورده استفالنيديدم ها خواب مىشب
 از او خبرى ليشود وكرديم كه امروز ديگر پيدايش مىبندى مىشرط
 فراموشش كامالًخره وقتى داشتيم البا. فالنيتمام روياى ما شده بود . شدنمى
 .ش شدكرديم، پيدايمى

هايى  از ايرانىپر آنجا. كارها را ترتيب داديم. فرداى آنروز رفتيم استانبول
ما قبل از همه حركت . بود كه قصد رفتن به كشورهاى اروپايى را داشتند

 .هزار لير پول داديماز هتل تا فرودگاه ده. كرديم
ند نوبت دختر خواهرم كه شد، گفت. در سالن فرودگاه ما را بازرسى كردند

 دو قبالً. هر كارى كه كرديم، نشد. توانيد سوار شويدايد و نمىشما حامله
 اما. تواند سوار هواپيما شودمرتبه پيش دكتر رفته بود و نامه گرفته بود كه مى
 .در فرودگاه گفتند بايد دكتر خودمان اجازه بدهد

 زنش پسر خواهرم و. تمام مسافرها آماده بودند. من وارد سالن اصلي شدم
در آخرين . همه سوار هواپيما شده بودند. را سوار كردند و بردند پيش دكتر

 هم آنهاخره البا.  داشتتأخيرهواپيما يك ساعت . لحظه من هم سوار شدم
بعد از چهار ساعت به . هواپيما حركت كرد.  بودمخوشحالخيلي . آمدند

ساعت . د توقف داشتيم، بعد هواپيما عوض شآنجامدتى . بخارست رسيديم
مدت زيادى طول كشيد تا پليس آمد . شش به فرودگاه برلين شرقى رسيديم

دانستيم چه ما هيچ جا را بلد نبوديم و نمى. هاى ما را كنترل كردو پاسپورت
با يك ايرانى صحبت كرديم، گفت بايد سوار تاكسى شويد و به . بايد بكنيم

 . برويد”سهرافريدريش اشت“
.  رسيديمآنجات و پنج دقيقه طول كشيد تا به بيس. سوار تاكسى شديم

ن شرقى، خودش، ما را به طرف برلين غربى آلماوقتى پياده شديم، پليس 
 . بودندآنجااى شديم كه چند نفر ايرانى هم و ما وارد محوطه. راهنمايى كرد



 ١٦٧

گفت كسى . آشنا بود. ام را پرسيدزاده اسم من و خواهر. بعد خانمى آمد
 بليط شهرى گرفت به مان براي. شناسمه من شما را مىنبايد بفهمد ك

 . داد و رفتماندست
به . آيد چى به سرم مىاينجاال كردم حافكر مى. ترسيدمخيلي مى

گفتم . خصوص كه آن خانم گفت كسى نبايد بفهمد كه من با شما هستم
آن خانم هم كه از در ديگر سوار شده بود .  هم خيلي سخت استاينجاحتما 

روى كرديم ساعت پيادهبعد حدود نيم.  سه قطار عوض كرديمتقريباً. ا آمدبا م
 .و به ساختمانى رسيديم كه كمپ پناهندگان بود

ها خيلي از ما ايرانى. شنبه بودچون شنبه و يك.  مانديمآنجادو روز 
دانستند ما را راهنمايى كردند و هايى كه راه و چاه را مىبچه. پذيرايى كردند

بعد خودمان را به پليس معرفى كرديم . دو روز شهر را به ما نشان دادنددر آن 
هاى ايرانى به  هم به كمك بچهآنجااز . و تقاضاى پناهندگى سياسى نموديم

 .مان را رو به راه كردنديدانستند كارها كه زبان مىآنهاسوسيال رفتيم و 
زبان . ه بودمهاى كوچك شدمثل بچه.  فرستادند”جنگل“ما را به خوابگاه 

بعد با . كردمخواستم بايد با دست اشاره مىدانستم هر چه را مىكه نمى
 زبان استفاده كالسكانون پناهندگان برلين تماس گرفتم تا بتوانم از امكانات 

 . واقع شوممؤثر بتوانم در كانون پناهندگان همچنينكنم و 
 تالشن مدت در همي. كردممدتى كه در برلين بودم با كانون كار مى

با سازمان حقوق بشر و . هايم را درست كنمكردم تا كار آمدن همسرم و بچه
Amnesti  بليط هواپيما تهيه كردم كه براى آنهاتماس گرفتم و از طريق 

 .ن شودآلماهمسرم قرار بود بيايد تركيه و بعد راهى . همسرم بفرستم
ار ماهى در كمپى چه. بعد از دو ماه تقسيم شديم و من به هامبورگ رفتم

با . ام خيلي بد بودوضع روحى. كردمكه مخصوص مجردها بود، زندگى مى
 كه منطقه خوش ”كور“قرار شد براى مدتى بروم به . دكتر صحبت كردم

هر .  مخصوص بيماران روحى است”كور“. وهوايى است و استراحت كنمآب
 حدود اًتقريب. فرستند، چون مخارجش زياد است نمىآنجاكسى را به 

 .داردهزار مارك خرج بر مىهفت
آيد،  رفتن شده بودم كه همسرم از تركيه تلفن زد كه دارد مى�ي هآماد
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 مشكالتاو از طريق برلين شرقى وارد شد، البته با . بليط را برايش فرستادم
 .زيادى كه از سر گذراند

به كور جمعى بعد تقاضا كرديم كه دسته. ماه و نيم همسرم آمدبعد از يك
خانه . گاه زندگى كنيدگفتند بايد در خوابمى. كردندقبول نمى. بفرستندمان

 .گفتند اول بايد پاسپورت بگيريدمى. توانستيم بگيريمهم نمى
مدت . گاه نرويمما تصميم گرفته بوديم به هر شكل كه شده به خواب

. مشكل بود زندگى خيلي آنجا. ماه در خانه يكى از دوستانم زندگى كرديميك
ها بچه. توانستيم جم بخوريمنمى. خانه كوچك بود. هم براى ما و هم دوستم

توانست جلوشان كسى نمى. ها شده بودندمثل وحشى. هم عصبى شده بودند
اين دوران، بدترين . ديدى وسط خيابان هستنديك دفعه مى. را بگيرد

 . زندگى كردآنجاشد نمى اما دوستم خيلي مهربان بود اينكهبا . روزهاى ما بود
شد، سر به هر كجا كه مى. رفتيم دنبال خانههر روز صبح با دوستم مى

 ليبعد سوسيال اجازه داد كه يك خانه چهار نفره پيدا كنيم و.  نشدليزديم، و
 هم ”پاراگراف فونتوشاين“.  از هشتصد و پنجاه مارك باشدتر بيشقيمت نبايد 

 .د به جايى رسيدشبدون آن هم نمى. به ما نداد
گفتم . اين اواخر ديگر همه روانى شده بوديم. يك ماه دنبال خانه گشتيم

. توانند بازى كنندها مى بچهآنجا است برويم به همان خوابگاه، دست كم بهتر
 اما. گفت شايد بتوانيم يك جايى پيدا كنيمگفت نه، و دوستم مىهمسرم مى

خره با همسرم تصميم گرفتيم الشب بايك . همه جا را گشته بوديم. شدنمى
 .برويم و در خوابگاه زندگى كنيم

يك . همان روز به خوابگاه رفتيم. جريان را گفتيم. به سوسيال رفتيم
معروف ال به قصر دراكو. خوابگاه وسط جنگل بود. ساعت تا شهر فاصله داشت

ى جنگ هاگاهگمانم از اين بازداشت. شد از خانه بيرون آمدها نمىشب. بود
 .هاى بسيار بلندساختمان بسيار قديمى با سقف. جهانى دوم بود

. اتاق بزرگى به ما دادند با چهار تختخواب و يك سرى خرت و پرت
البته شوفاژ . روزهاى اول خيلي بدجورى بود، چون اتاق مثل يخچال بود

خوابانديم كه ها را وسط خودمان مىها بچهشب. شد گرم نمىليداشت و
دوران سختى بود . جمعى تب و لرز كرديم دو سه بار دستهاما. نخورندسرما 
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 .ى براى بازى كردن داشتندتر بيشها فضاى كم بچه دستليو
 مانمشكالتهايى ترتيب بدهيم كه از در خوابگاه سعى كرديم برنامه

. شود كردكرديم كه چه كارهايى مىهر روز با دوستان مشورت مى. بكاهيم
. همگى به دادگاه رفتيم. ماه در كمپ بوديم كه نامه دادگاه رسيد سه تقريباً

من گفتم من و همسرم بايد . ايمرئيس دادگاه گفت ما فقط تو را دعوت كرده
مترجم . آيمگفتم من به تنهايى به دادگاه نمى. در دادگاه حضور داشته باشيم

 . توضيحاتى داد، بعد قبول كردندآنهاما براى 
ها هاى خبرى روزنامه را كه براى من رخ داده بود در بولتنجريان اتفاقاتى

 كپى گرفت و آنهاآن روز رئيس دادگاه از . نوشته بودند، البته با كمى تغيير
ضميمه پرونده كرد و گفت شما پذيرفته شديد و بيست روز ديگر پاسپورت 

 .شما آماده است
 زبان را السكهمسرم . اى كرايه كرديمبعد از گرفتن پاسپورت، خانه

روند و ها به مهد كودك مىبچهال حا. كار هم برايش پيدا كردند. شروع كرد
 ما مشكالتامروز .  هنوز هستمشكالتها، با همه اين. ايم جا افتادهتقريباً

. كنندچپ و راست توهين مى. شودبه ما توهين مى. چيزهاى ديگرى است
به كودكستان بردم، ها را چند روز پيش، صبح زود، طبق معمول بچه

نى ياد آلمااى ها چند جملهبچه. شود، انسانى نيست مىآنهابرخوردهايى كه با 
شان  با شور و شوق به طرف مربىآنهاوقتى به كودكستان رسيديم، . اندگرفته

ها دو سه بار تكرار بچه.  را ندادشان او جوابليبخير گفتند ودويدند و صبح
ها بچه. چند بار همسرم به مهد كودك رفته بود. ودند انگار با او نبليكردند و
او رفته بود كه بپرسد اين .  نقاشى را به همسرم نشان داده بودندچندتا
مربى گفته بود مهم نيست كه خودشان . اند يا نهها را خودشان كشيدهنقاشى

هايم خواهم بدانم بچهگويد مىهمسرم مى. كشيده باشند يا كس ديگرى
گويد اى مىبعدش هم جمله. دهداند يا نه؟ مربى اهميت نمىرده كرفت پيش

 . مزاحم هستيداينجاكه يعنى شما 
به وكيلي مراجعه كرديم و از . گيرى كرديم را پىقضيه. ما ناراحت شديم

. از ما عذرخواهى كرد. رئيس مهد كودك ما را خواست.  شكايت كرديمآنها
 با رفتار آنها. چنان ادامه داردرانسانى همها، اين برخوردهاى غي اين توهينليو
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. ها نيستندمسئله فقط مربى. كنند به ما توهين مىشانو گفتارشان، با نگاه
 آنها. دوست دارند با هم بازى كنندالً ها معموبچه. هاستنىآلمامسئله رفتار 

ام كه  بارها ديدهليخواهند بازى كنند ومى. شودنى و ايرانى سرشان نمىآلما
م خواهمن نمى. هاى ما دوست شوندشان با بچهيهاگذارند بچهها نمىنىآلما

ها  اين احساس نژادپرستى در ذهن بعضىلي هستند وىطور اينبگويم همه 
ها در خانه يك جور با بچه. دهدهست و اين تنها چيزى است كه ما را آزار مى

كنيم كه  مىتالش اش هما هم. شود و در مهدكودك جورى ديگررفتار مى
ما خودمان . آيند بار نمىلم ساآنها با اين وضع ليها درست بزرگ شوند وبچه
ها كوچك هستند،  بچهليتوانيم يك جورى اين چيزها را نديده بگيريم ومى
 .وقتى احساس حقارت كنند، آينده چندان خوبى نخواهند داشت. توانندنمى

پناهندگان و چند وقت پيش، يك شب كه از كانون دمكراتيك 
 ساعت يازده و نيم شب، يك تقريباًگشتم، دانشجويان ايرانى به خانه بر مى

 سى ساله كه قد بلند بود و كاپشن و شلوار چرم پوشيده بود و تقريباًجوان 
وقتى ديدم دارد . هاى ساق بلند به پايش بود تا نزديك خانه با من آمدپوتين
فكر كردم شايد مسيرش از همين طرف  ليآيد، يك كمى بو بردم، و مىلمدنبا
احساس كرده بودم دارد من را تعقيب . ترسيدم يك جورى مىليو. است
 به من نزديك شد، صدا زد، هى، و تا من برگشتم با مشت كامالًوقتى . كندمى

وقتى بلند . سرم منگ شده بود. چنان به سرم كوبيد كه نقش زمين شدم
 ديده ىطور اينهاى  آدمقبالً.  حمله كندشدم فكر كردم نكند با چاقو به من

. گشاد يعنى كون”آش“گويند توى خيابان گاهى توى چشم آدم مى. بودم
 من تازه فهميدم كه با چه !اتزنى؟ گفت خوك، برگرد خانهگفتم چرا مى

نگاهى به او كردم و مثل تيرى كه از تفنگ شليك . ام شدهرو روبهتيپ آدمى 
 است مستقيم به بهتراحساس كردم . لماو هم به دنباشده باشد، در رفتم و 

 تا من بخواهم كليد اينكهگيرد و هم طرف خانه نروم، چون هم خانه را ياد مى
اين بود كه دويدم و از خانه گذشتم . را توى قفل بچرخانم به من رسيده است

 .اى ديگر، پشت درختى پنهان شدم تا او آمد و گذشتو در كوچه
ن با سازمان آلمامن در . كنيم زندگى مىليو.  هستكالتمش اين فعالً

حزب “ از همه قبول دارم تر بيش جريانى را كه فعالً. كنمخاصى كار نمى
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 . كنم است كه كم و بيش در كميته كردستان آن كار مى”كمونيست ايران
. ام كه نبايد كوركورانه دنبال هر جريانى رفتبه اين نتيجه رسيدهال حا

 بحرانى كه در جنبش چپ ما وجود داشت، اگر جريانات چپ هم معتقدم با
چون . ى نبودنداسالم از جمهورى بهترگرفتند، حكومت را به دست مى

 .كردندهاى قرآن رفتار مىهاى ما هم با ماركسيسم لنينيسم مثل آيهچپ
توان البته من معتقد هستم كه اين بحران در چپ جهان وجود دارد و مى

 . كشورهاى بلوك شرق و حتى خود شوروى را ديديتوضعبه وضوح 
هاى قديمى كه همه تواند با آن نسخهمن معتقدم كه چپ ايران ديگر نمى

معتقدم تمام اين . ديدند پيش برود و در ايران پايگاهى داشته باشد
هاى سنتى از بين خواهند رفت و جنبش نوينى از ميان همين جريان
، البته اگر اساسى نگاه كنند وگرنه مثل گذشته ها بيرون خواهد آمدسازمان

 .شودبا لو رفتن چند نفر از كادر مركزى همه چيز تمام مى
 اين كادرهاى مركزى همه كاره بودند و هيچكس حق نداشت انتقاد قبالً

زدند و از طرف رفقاى  مىبِهِشكرد هزار تهمت كند و اگر هم انتقاد مى
 .شدسازمانى خود بايكوت مى

 از گذشته عبرت بگيريم و بتوانيم چپى مستقل، بدون اينكهاميد به 
 .وابستگى به شرق و غرب داشته باشيم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


