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كنم هر حال فكر مى هت تكنيكى هم بايد باشد ولي بالالبته به خاطر اشكا
اگر روزى . آورديك تصوير تقريبى در مورد من در ذهن خواننده بوجود مى

بتوانم كليه اتفاقات زندگيم را بدون هيچ شرمى و ترسى بگويم، شايد زياد 
هايى ام خودم را از دگمفرقى با اين داستان نداشته باشد ولي حداقل توانسته

 .ص كنمخالمرتبه ام براى يك كه در زندگيم داشته
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يادم . بنا به رسم عشاير، نافم را به اسم پسر يكى از بزرگان ده بريده بودند
آمدند و با اسب سفيدى برايم شيرينى، شد، مىآيد هر سال، عيد كه مىمى

كردند كه  هر سال به من يادآورى مىىطور اين. آوردندهديه و لباس مى
 .بار هم نديده بودمشكسى كه يك. ه نامزدم هستموابسته ب

 مالك بزرگى وجود آنجادر . هاى لرستان بدنيا آمدمدر يكى از بخش
اى خاص  جلوهآنجاى بود، در امالك مرفههخُردنداشت، به اين خاطر، پدرم كه 

دختر .  سرشناس بود”خان“او هم از خانواده يك . دار بودمادرم خانه. داشت
مادرم را دايه بزرگ . هاى زيادى داشترگويان منطقه بود كه زنيكى از زو
فرزندان .  زن مهربانى استاما دختر آن شخص است، اينكهبا . كرده است

 قبل از من پسر بود و ي بچه. من فرزند ارشد هستم. خانواده هشت نفر است
ت  سنخاطر بههاى بعدى بچه. شدخاطر همين به من خيلي توجه مىمرد و به
شود كه  باعث مى”دايه سپردن“ به ي اين مسئله.  دايه داشتندآنجامعمول 
 .ها طور ديگرى نگاه كنندها به بعضى از بچهخانواده
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 ما همه از اول تا ششم با هم كالسدر . شروع به درس خواندن كردم
به همين خاطر . وابسته به طبقه مرفه.  بودمال مانمعلّم. بودند، پسر و دختر

: نوشتهايم اين شعر را مىهميشه زير نقاشى. كردى مىتر بيشتوجه به من 
 براى پدر ”.نشانى كه دارد از آن نيك پى، ز افراسياب است و كاووس كى“

. كردداد و تشويقم مىهايم را نشان همه مىنقاشى. خواندبزرگم شاهنامه مى
سال وقتى از . ى به درس نشان دهمتر بيش عالقهها باعث شد كه اين

زد كه توانستند جواب بدهند مرا صدا مىكرد و نمى مىليها سئواششمى
. گيردام مىخندهال حا. جواب بدهم و بعد هم سيلي به گوش آن طرف بزنم

پدرم عكسم .  شاگرد اول بودماش ه ششم همكالستا . كردمعجيب ظلمى مى
 . تشويق شدمتر بيشرا داد در روزنامه چاپ كردند و من 

دزديد، ها مدادها را مىيكى از بچه. شدهايى مى دزدىكالسدر 
من و دختر عموى . تراشيد كه معلوم نشود مال كى بوده است را مىشانپوست

كرد كه آورد و التماس مىاو شيرينى مى. نشستيمپدرم پشت يك ميز مى
من و يكى از پسر عموهايم يك روز . بگذارم از روى دستم بنويسد

جلدهايش را كنديم و . خيلي دفترچه داشت. دزديديمهايش را دفترچه
هر وقت در خانه پرتقال . انداختيم روى پشت بام و اوراقش را تقسيم كرديم

 تا بعضى كالسبردم توى كردم و روز بعد مىخورديم پوستش را جمع مىمى
ها بچه. ها وسطش را بخورند يا مادرهايشان براى سردرد استفاده كننداز بچه
 .كردندپرتقال را با كاغذ عوض مىپوست 

 را معلّمفقط آخر سال . دادپدرم چندان اهميتى به درس و زندگى ما نمى
. توجه بود خانواده هم بىمشكالتاو راجع به . پرسيدديد و نتيجه را مىمى

وقتى ترياك بود، ترياكى و هميشه هم با . وقتى مشروب بود، الكلي بود
خاطر وضع بد به.  به دوش مادرم بودكالًاده  خانومشكالت. هاى ديگرزن

. هاى عيد منتظر بودم كه آن اسب سفيد پيدايش شودخانواده هميشه نزديك
آيد يادم مى. گفتنددانستند و متلك مىهاى فاميل و در و همسايه مىبچه

ها، توى يك كفش نوك ورشو با همان اسب سفيد برايم آورده بودند كه بچه
 ه�كمك يا هداياى خانواد. رفتندربا به آن ور مىگاه با آهن، گاه و بىكالس

ها راجع وقتى بچه. پدرم با پدر او روابط كارى داشت. نامزدم براى ما مفيد بود
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. داماد را هنوز نديده بودم. كشيدمزدند خجالت مىبه ازدواجم حرف مى
 پنهان آمدهميشه وقتى مى. بار از دور ديدمش و خودم را پنهان كردميك
 .كم شهرى شدمبعد كم.  ششم ابتدايى بودكالساين البته تا . شدممى

مجبور شدم به شهرستان . اى براى دوره متوسطه نبوددر ده ما مدرسه
بجز دختر يك . هايم را رها كردمىكالستمام هم. ام بودمتوى خانه خاله. بروم
يل زندگى در شهر برايم اوا. كردند و يا رفتند سر كار يا عروسى مىآنها. دكتر

همان دختر دكتر و تنها دوستم . يك محيط جديد و بزرگ. خيلي مشكل بود
رفتيم به ده و فاميلم را آمد و با هم مىشنبه و جمعه مىبود كه روزهاى پنج

گشتم وقتى به ده برمى. كردمهميشه براى آخر هفته روزشمارى مى. ديدممى
گاهى هم چيزهايى از ده به شهر . بردممىام مقدارى سوغات براى خانواده

.  به درس خواندنم نداشتعالقه. ام زندگى مشكلي داشتمبا خاله. بردممى
كردند  اگر دخترهايش كار نمى”خوانى؟چقدر درس مى“: گفت مىاش ههم

 بهانه اش هپختم هم يك روز من غذا نمىمثالً اگر امااى نبود، مسئله
 .گرفتمى

.  هشتم مشكل اقامت و زندگى داشتمكالسبراى . شدمهفتم را قبول 
 را ترك كرده بودم و به خانه مادر آنجاهايم چون بعد از دعوا با دختر خاله

وقتى چمدانم . پهلوى مادر بزرگ و دايى.  ماندمآنجاخره البا. بزرگم رفته بودم
تحريك كرد مادر بزرگم مرا ام ناراحت شد و فكر مى، خالهآنجارا بستم و رفتم 

در .  بودم از كمك والدينم برخوردار بوداش هآخر تا وقتى من خان. كرده است
 .واقع درآمدى داشت

كرد كه درس بخوانم و خيلي تشويقم مى. كارگر پمپ بنزين بودم ا ييدا
چون عقيده . كرد از رفت و آمدهاى زياد من به ده جلوگيرى كندسعى مى

او فقط . خوانددر شهر درس مىال  حانامزدم هم. كنمداشت وقتم را تلف مى
سال قبل . گرفت تماس مىام داييگاه به گاه با . تر بود از من بزرگسال يك

كارت پستال را به مدرسه . توسط دخترى كارت پستال برايم فرستاده بود
ام با دختر خاله. موقع اين كارش براى من مايه آبروريزى بودفرستاده بود و آن

 بهتركارت دست خانم مدير نيفتد “: گفت. كار كنمهمشورت كردم كه چ
كارت قشنگى بود با .  بعد، كارت پستال را خودش گرفت و نگه داشت”.است
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خاطر آن ها بهمدت. تصوير يك طاووس و ذرات اكليل بر سطح سفيد اطرافش
هر وقت . اين موضوع نقطه ضعفى برايم شده بود. كارت مسئله داشتم

 ”بگويم؟“: اينكه يا ”!طاووس“: گفتام مىد دختر خالهآماى پيش مىمسئله
ام خره يك روز كه از اين وضع به جان آمده بودم مسئله را بين خانوادهالتا با

 .كارت را گرفتم و خودم را راحت كردم. مطرح كردم
 سنگ زد به -با دائيم دوست بود - هشتم كه بودم روزى نامزدم كالس

گى در  ديدن من به شهر آمده بودند و همم براىآن روز پدر و مادر. پنجره
پدرم كتاب را گرفت و تا . نامزدم كتابى فرستاده بود خانه.  بودندام داييخانه 

 اش ه در نام”ها چيست؟اين“: پدرم گفت. ش افتادالاى از آن را باز كرد نامه
كنم و هر وقت توى خيابان ش بدرفتارى مىهاگله كرده بود كه چرا با

من از ترس . پدرم مدتى به نامه نگاه كرد. دهم فحش مىبِهِشمش بينمى
آفرين “: گفت. پدرم سرش را بلند كرد و به من نگاه كرد. ام گرفته بودگريه

 ”ات گرفته؟چرا گريهال دخترم، حا
 نامزدم برايم كفشى خريده بودند و آورده �بار خانواديادم هست يك

ها را به  رفتند، كفشآنها.  دادمنشافحش. بودند دم خانه كه من پرو كنم
يادم نيست به چه دليل، كفش نداشتم يا چى؟ ال بعدها، حا. مادرم دادند

روز نامزدم ها بعد، يكمدت. ها را به شهر آوردم و پوشيدمخره كفشالبا
: ها را مثل موش گرفت، بلند كرد، و گفتدانم سر چه موضوعى، كفشنمى

 ”.خواست بپوشداست كه نمىهايى بينيد؟ اين همان كفشمى“
آمد او فقط خوشم نمى. خودى بود و بدون دليلاوايل بد آمدنم از او بى

كم روم تاثير گذاشت، ديگر او وقتى محيط شهر كم.  بيفتدلمنامه بدهد يا دنبا
 شخصيتكردم و به نظرم خيلي بىهاى تحصيل كرده مقايسه مىرا با آدم

شدند و يا  جلوى سينما جمع مىاش ههم. ودندگرد ب ولاصالًرفقاش . آمدمى
شد كه با تمام وجود ازش اين چيزها باعث مى. افتادندها راه مىدر خيابان

: ام گفتمام رسيده بود، به خانوادهخره روزى كه به خرخرهالبا. متنفر باشم
ها در خانواده مثل اين موقع اين حرف آن”.ديگر هيچ چيزى از او قبول نكنيد“

 . كه آدم كفر بگويدبود
ام البته خانواده. هايم به اين شكل شروع شد هشتم بودم و مخالفتكالس
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 .كرد اين چيزها را پنهان نگه داردسعى مى
. هاشان پاسدار شدندبعضى. هايم هر كدام به راهى رفتندىكالسهم

 اصالًان يشدار شدند و از وضع چندتاها خانهچندتايى تيرباران شدند، بعضى
ها به دور از ايران، اين دوستان هاى اخير، فرسنگسال. دانمچيزى نمى

آن . هاى روستا را به ياد دارم بچهتر بيش.  كرده بودندپرم را ذهنيت ي همه
 .هر حال در ذهنم مانده است بهامادوران، البته دوران خوبى نبود، 

ن هميشه با م.  داشتنداختالفها هميشه پدر و مادرم وقتيادم هست آن
هاى ديگر رابطه داشت و اين براى من پدرم با زن. كردمدردى مىمادرم هم

 اش هگذرد همدانست در شهر به من سخت مىمادرم كه مى. سنگين بود
خره موفق الكرد پدرم را راضى كند كه به شهر نقل مكان كنند، باسعى مى

 نهم را كالسرديم و من اى را در شهر كرايه ك خانهموقتاً. شد او را راضى كند
 درس اش ههم. كردم آنها را راضى نگهدارمسعى مى. ام بودمدر كنار خانواده

 شوم كه معلّمسراى تربيت خواندم تا بتوانم سال بعد وارد دانشمى
 .روزى بودشبانه

 لمسرا قبوم كم بود، توى دانشا  چون سناما را قبول شدم، نُهم كالس
اى خره تصميم گرفتند خانهالتابستان به ده برگشتند و باپدر و مادرم . نكردند

 دهم را در آن خانه بودم و هدفم اين بود كه اين كالسمن . در شهر بخرند
 .سرا شوم را درس بخوانم و سال بعد وارد دانشسال يك

خاطر اين بود كه بتوانم يك مكان مناسبى براى سرا بهانتخاب دانش
كم داشتم تصميم كم. الخوب بود و نمراتم باهايم درس. اقامت پيدا كنم

بايد بروى “: پدر بزرگم گفت. گاه آماده كنمگرفتم كه خودم را براى دانشمى
 سپاه دانش براى ”.برندت سپاهى دانشسرا، چون اگر ديپلم بگيرى مىدانش

يادم هست نفر چهارم . سراخره رفتم دانشالسال بعد با. ام عيب بودخانواده
ما برايش مهم نبوديم، . امخور بود كه چرا نفر اول نشدهو پدرم دلشده بودم 

 .مقام و تشخص برايش مهم بود
را ها آنگويا يكى از فاميل. اى كه پدرم خريده بود پا در هوا بودخانه

گذاشتيم  مىليدانم چه كلكى در كار بود كه اگر خانه را خانمى. فروخته بود
 و يكى از ”.در همين خانه بمان“: رم گفتپد. توانست تصاحبش كنداو مى
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از اين . اسمش سكينه بود. هاى فاميل را هم آورد كه پهلوى من بماندزن
با او . ان را بگذراننديشكنند تا زندگهايى بود كه خانه اين و آن كار مىزن

 .زديمنشستيم و حرف مىها تا ديروقت مىشب. خيلي صميمى بودم
الً  راحت بودم و معمونسبتاً، معلّمى تربيت سراسال اول و دوم دانش
 .اى كه در شهر داشتيمرفتم و يا به خانهآخرهاى هفته يا به ده مى

رفتم ترين جا بود مىسرا، به اتاق سرايدار كه خلوتخاطر شلوغى دانشبه
مادر .  را كشف كردندآنجاها هم بعد از من بعضى بچه. خواندمو درس مى

 ”. هستمفالنيننه من “: گفتندرفتند پهلويش و مىها مىچهب. سرايدار كور بود
 اجازه بِهِشانداد، و او هم تشخيص نمى. زدندو خودشان را جاى من قالب مى

 .جا درس بخوانندداد همانمى
هاى فاميل كه يكى از بچه.  هشتم كه بودم كلمه ساواك را شنيدمكالس

ى سياهكل بود و ساواك به نظرم خيلي فهميده بود دوست يكى از شهدا
به من . در خانه او بود كه اسم ساواك را شنيدم.  را زير نظر داشتاش هخان

موقع در آن.  است كه زود بروىبهتر تحت كنترل است، اينجاگفتند 
 دهم كه بودم يكى از دختر كالس. خواندمهاى عزيز نسين را مىكتاب
.  را به من داد”چين سرخ“كتاب ) مجاهد استال حا(هايم كه مذهبى بود خاله

اين كتاب سياسى “: نامزدم كه آن كتاب را دستم ديد، رفت به مادرم گفت
 ”.نگذاريد بخواند. است

كم پايم به فاطميه و جلسات هايم كمبه خاطر مذهبى بودن دختر خاله
پرستان برايم خيلي مهم راديو ميهن. گرفتمراديو عراق مى. مذهبى باز شد

. گرفتيمسرا نمىها را از دانشها بعضى كتابوقت ما بچه آنيادم هست،. بود
اند كه ببينند كى ها را گذاشتهاين كتاب“: گفتندمى.  را”جميله بوپاشا“ مثالًً
 و شكستن شيشه تظاهرات. سرا شلوغ شد يكى دو بار دانش”.رود طرفشمى

.  شدندوقت به ما مشكوكآن.  غذا بد بودمثالً. هاى صنفى داشتكه علت
 .مان را دو سه بار گشتنديكمدها

. سعى داشتم به منطقه خودمان برنگردم. التحصيل شدمفارغ 54 سال
 پدرم اصرار داشت لي تدريس كنم، مشكل است، وآنجافكر كردم اگر بخواهم 

ها مسئله مهمى بود كه براى خيلي. خره هم رفتمالجا بروم و باكه به همان
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كردم، سال اول و دوم ابتدايى تدريس مى. ام شدهممعلّ -كسفالندختر  -من 
 اين تقريباً لي پنجم و دو سال بعد ناظم مدرسه شدم وكالسسال بعد 

 .خاطر نفوذ پدرم بود كه در انجمن محل انتخاب شده بودبه
 آنجاهاى اصفهان آمده بود معلّم يكى از 55سال دوم تدريسم يعنى سال 

هاى كتاب. ه با مسائل سياسى آشنا شومآمدن او باعث شد ك. تدريس كند
نشستيم و از فقر و روستا مى. صمد بهرنگى و شريعتى را مخفيانه به من داد

از همان اوايل، .  نزديك شديمانقالبكم به جريان كم. كرديمصحبت مى
 .اعتصاب راه انداختيم و مدرسه را تعطيل كرديم

 حبس ابد بِهِشردند و  را دستگير كام دايي هشتم بودم پسر كالسوقتى 
نشستم هر وقت پهلوى مادرش مى. او براى من خيلي قابل احترام بود. دادند

 اما. 56سال .  آزاد شدانقالب قبل از ام داييپسر . زداز فجايع زندان حرف مى
 .پس از دو ماه دوباره دستگير شد

 بودم، معلّموقتى . ام توجه كنمكردم به خانوادهمن هميشه سعى مى
خواهرم از لباس . بردم مشهد مىمثالًداشتم و خواهرم و برادر كوچكم را برمى

اگر در . خريدمتوانستم برايش مى كه مىآنجاآمد و من تا خوشش مىال و ط
آمد برايش كارى انجام خانواده كسى احتياجى داشت، اگر از دستم بر مى

 .دادممى
هاى ش هم يكى از بچهعلت. سرا كه بودم، غيرمذهبى شدمسال دوم دانش

سئوال و از  مثالًآورد يلي مىالنشست دمى. برادرش سياسى بود. سرا بوددانش
شد براى ما هايى كه بين حاجى محل و يك نفر ديگر رد و بدل مى جواب
 .داشتمىو مرا به فكر وا. تمام اين حقايق برايم مهم بود. گفتمى

وام گرفتم و يك . دهند مىها واممعلّم بود كه شنيدم به 55حدود سال 
ام را به رهن من خانه. خانه قسطى خريديم و مشكل خانه قبلي تمام شد

كردم كمبودهايى را سعى مى. ى هم كمكى بود براى خانهمعلّمحقوق . دادم
 پدرم هيچ وقت راضى ليام، برادر و خواهرم نداشته باشند، وكه خودم داشته

كم كم. آورد به روى خودش نمىوقت هيچ توقع و قدرناشناس بود و پر. نبود
هايم ىكالسدو نفر از هم. هاى سياسى شدمفعاليت، داخل انقالبدر جريان 

بعد با هم حرف . ات بگذاريمميه در خانهعالخواهيم مقدارى اگفتند كه مى
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. كردمميه هم كمك مىعالكم با يكى از دوستانم در پخش ازديم و من كممى
در همان موقع شايع شده بود كه . بردمها را به دهات مىهميعالگاهى هم ا

ما . موقع زياد شده بودها آندستگيرى. اند نفر از ما را به ساواك داده15اسم 
دار به شهر از پدرم خواسته بودند كه چماق. كرديمبه ده رفتيم و آنجا كار مى

كار بود كه اينالبته خودش هم چندان راضى ن. بياورد كه ما جلوگيرى كرديم
همه آنها ال  موافق شاه بودند و حااكثراًموقع روستائيان آنجا آن. را بكند

 كتاب خاطر بهموقع مرا يكى از پسرهاى فاميل كه آن. ى هستندالله بحز
ن تمام الا.  سپاه استاطالعاتدر ال كرد حايم مى ج- گوركى سين”مادر“

 .ع موافق شاه بودند، سر كار هستندموقهاى فاسد، از زير كار در رو كه آنمعلّم
. شناختمكردم، از نظر ايدئولوژى، درست نمىگروهى را كه با آنها كار مى

هاى سياسى تخم شك را در من كاشت و فعاليتيكى از دوستانم در مورد 
 وضعش مشكوك است و ”شفق سرخ“خره پذيرفتم كه اين گروه، يعنى البا
 را ساواك ”شفق سرخ“ شايع شده بود كه هاموقعآن. دريج كنار كشيدمت به

 .ساخته است
هاى فدايى آشنا شدم كه هاى چريك با بچه55 -56هاى در همان سال

 .تنها جريان فعال در آن شهر بود
ام  من منتظر بودم كه خانوادهليو. مسئله نامزدم همچنان ادامه داشت

را به خودشان مسئله را يك جورى حل كنند، چون خودشان اين مشكل 
يك روز پدرم پيغام داده بود كه اگر با او ازدواج نكنى بايد . وجود آورده بودند

. ها انداختندخره شايعه ازدواجم را سر زبانالبا. ات را عوض كنىشناسنامه
 ”.شوىاگر با او ازدواج نكنى، بدبخت مى“: گفتندمردم مى

 را شيرين تاننتابستان ده“: ها گفته بودمعلّمروزى نامزدم به يكى از 
مگر “:  نامزدم گفته بود”.خواهد كه نمىفالني ليو“:  او گفته بود”.كنممى

 .شدها براى من گران تمام مى اين”دست خودش است؟
ام هم نامزدى داشت كه مثل من، از كوچكى نافش را براى او دختر خاله

. فته بود آمريكا بعد رليام را عقد كرده بود والبته او، دختر خاله. بريده بودند
 بِهِشاى براى دفتر امام خمينى نوشت و از آنها خواست ام نامهدختر خاله
.  همه زدند زير خنده”.يك نامه هم براى من بنويس“: من گفتم. كمك كنند
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 خواست كه مرا آنها را توضيح داد و از قضيهو . اى نوشت نامهام داييخره البا
 زير نامه ليقات تمام شده بود ومالوقت . انام رفتيم جماربا خاله. يارى كنند

 آنهاروز بعدش هم رفتيم پهلوى موسوى اردبيلي تا .  امضاء كردندمان برايرا 
دور از چشم پدر و ه همه اين كارها را ب. شكايتم را به دادستانى بفرستند

 .دادممادرم انجام مى
 بودند كه كرد، تلفن زدهدر شهردارى كار مىال يك روز به نامزدم كه حا

حاكم . نامزدم هم آمد.  به دادگاه باز شدمانخره پاىالبا. اندازت شكايت كرده
خواست با همان ديد خودش مرا دان رژيم است، مىجالّيكى از ال شرع كه حا
به چه جوانى، چه هيكلي، چند به“: تا نامزدم از در وارد شد، گفت. راضى كند

حاكم .  با هم تفاوت سنى داريمسال يك او هم گفت كه ما فقط ”سالت است؟
ايشان . ق نيستخالمسئله ا“:  گفتم”خواند؟ با هم نمىتانقخالا“: شرع پرسيد

رويى   نامزدم اول سعى كرد با خوش”.خواهم من نمىليمرد خوبى هستند و
.  را به مسائل سياسى كشاندقضيهشود،  بعد كه ديد نمىاما. مرا راضى كند

خواست رژيم مى.  موضوع روز بود”اش چگينىكشت خشخ“موقع مسئله آن
هاى سياسى مخالفت دوباره كشت خشخاش را شروع كند كه مردم و گروه

اين دختر “: نامزدم كه ديد تيرش به سنگ خورده است گفت. كردندمى
تا ديروز كه مسلمان بود با من موافق بود، . كمونيست است، خدا را قبول ندارد

 كشت قضيه او از سردمداران مخالف ضمناً“: فت و گ”.مخالف شده استال حا
 ”.خشخاش چگينى است

 برخورد نكنيد، مثل زمان شاه كه تا يك چيزى ىطور اين“: ام گفتخاله
 طور همين او لي و”.گفت اين عكس شاه را پاره كرده استشد يارو مىمى

ا اين دختر جزو كسانى است كه قرار است پاسداره“: بعد هم گفت. ادامه داد
دخترم تو خدا “: حاكم شرع به من گفت.  يعنى كه بكشد”.سازى كندرا پاك

 دست آخر متن نهايى دادگاه ”.كنمنه، گمان نمى“:  بعد گفت”را قبول ندارى؟
 . بايد با ريش سفيدى و كدخدامنشى حل شودقضيهكرد كه اين توصيه مى

 اهميتى به ليوپدرم عصبانى شد . ناراحت شد. نامه را به مادرم نشان دادم
 هنوز مشكل لي بودم ومعلّم.  بود59سال . تكليف بودمبالمن هنوز . نامه نداد

 .كردام سنگينى مىاين نامزد تحميلي بر شانه
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 يا جاهاى ديگر تظاهراتچند بار در .  بود كه با كاوه آشنا شدم59سال 
در .  با هم آشنا شديمتر بيشت تشكيالبعدها از طريق . ديده بودمش

خانه مدرسه را با هم كتاب. داداى كه من ناظم آن بودم درس مىرسهمد
سازمان .  بهمن با هم رفتيم به بروجرد19براى مراسم . راه كرديم هب رو

خره البا“: وقتى برگشتيم از من پرسيد. ها مراسم را برگزار كرده بودچريك
كنم  مىآره، فقط سعى“:  گفتم”خواهى حل كنى يا نه؟مسئله نامزدت را مى
اى پيش صه مسئله ناراحت كنندهخالاحترامى نشود و كه به افراد فاميل بى

  . سئوال كاوه كنجكاوم كرد”.نيايد
اى داد كه ها به تهران بروم، كاوه نامهخواستم براى مراسم چريكوقتى مى

روز بعد، در همان محل . نامه را بردم دادم. تى تهران بدهمتشكيالبه رفقاى 
زدواج با من صحبت كردند و من فهميدم كه نامه كاوه در واقع در راجع به ا

 .ت در اين باره ميانجى شودتشكيالخواست در واقع مى. اين مورد بوده است
 وقتى برگشتم شهرستان، روى ليتفاوت بود وموقع برايم بىالبته آن

يك . تى خيلي فكر كردمتشكيالهاى فعاليتتى و گسترش تشكيالمسائل 
شود با ازدواج به  مىمثالًكردم فكر مى. ريكى از ازدواج داشتمديد چ
 .هاى سياسى هم رسيدموفقيت

ام را فرستادم سراغش  حل كنم، خالهكامالً مسئله نامزدم را اينكهبراى 
ام را تحت تاثير قرار داده بود كه قدرى خاله ه او بليكه با او حرف بزند، و

 .كنددردى مىشت ديدم با او هموقتى برگ. ام به گريه افتادخاله
گفت مرا دوست مى. كردتوى جهاد كار مى. اللهى شده بودنامزدم حزب

 كه كاوه خصوص به.  قرار است با كاوه ازدواج كنم ناراحت استاينكهدارد و از 
باز هم . بايست با اين كار به او نارو بزندنمىال دوست قديمى خودش بود و حا

تى گفتند كه مسئله تشكيالخره دوستان البا.  ماندينحلالطور مسئله همان
طور پيش برود و حتى او بيايد خواستگاريم، كه من من و كاوه بايد همان

.  حرف بزنمام داييقرار شد اول با . زديممن و كاوه با هم حرف . وحشت كردم
 است، من انتظار معلّمكاوه “:  شده بود، گفته بودقضيهوقتى پدرم متوجه 

 �شد و نه يك فردى كه از خانواديك مهندس يا دكتر شوهرش مىداشتم 
خواست  بعد هم وضع روحى پدرم خراب شده بود، و حتى مى”.فقير است
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 .خودش را بكشد
پدرم از كاوه .  را به خواستگاريم فرستاده بوداش هكاوه چند بار خانواد

تم حاضرم ترا بفرس“: يك بار در جلسه خانوادگى گفت. آمدخوشش نمى
خواهد  مىلمد. سازى كنندخارج درس بخونى، چون قرار است تو را پاك

 ”.خواهم زن او بشوىبروى خارج درس بخوانى، نمى
ترين يكركيك شب . ندش را كرد كه مرا منصرف كتالشپدرم تمام 

با او “: آخرش گفتم.  به تنگ آمده بودمواقعاًشب آن. ها را به من زدحرف
با اين حرفت پدرت را “: ام آمد گفتخاله. رفتم كه بخوابم و ”.كنمازدواج نمى

برو بگو از آن “: ام آمد كه از طرف ديگر دختر خاله”. كردىخوشحالحسابى 
خره از رختخواب بيرون البا. كردمشب تا دير وقت فكر مى آن”.حرف پشيمانم

  منليها را شنيدى، و كه آن حرفمخوشحال“: گفتم. آمدم و رفتم پيش پدرم
 ”.كنمبا كاوه ازدواج مى

بعد از مدتى پدرم يك . پدرم مرا تحريم كرد و من بعد از آن به ده نرفتم
ليست شامل . ها شرايط ازدواج است كاوه داده بود كه اين�ليست به خانواد

هفت قبضه تفنگ، لباس، يك ميليون تومان شيربها، خلعتى و قند : ها بوداين
توانست از پسش  كاوه نمى�شد و خانواد مى خيليآنهاقيمت . و چاى و حنا

 .برآيد
خواست بار  پدرم عمدآ مىليها رسم است وطرف آنالبته اين چيزها 

ت جوك تشكيال توى قضيهاين . سنگينى روى دوش كاوه بگذارد كه نپذيرد
مگر . اين پدر آبروى مرا برده است“:  حرف زدم كهام داييبا . شده بود

 ليست ديگرى بنويسد كه در ام داييخره قرار شد ال با”؟خواهد معامله كندمى
بعد، پدرم پيشنهاد كرد . شد با رضايت طرفين شيربها تعيين شودآن قيد مى

 مادرم هم ”.عقد بايد مخفيانه انجام شود، چون باعث آبروريزى است“: كه
خره ال با او آشنا شد، باتر بيش بعدها كه امااوايل كاوه را دوست نداشت، 

 .فقت كردموا
روز با كاوه و دايى و چند نفر ديگر به محضر رفته بودند و فقط امضاى آن

پدرم كه از در . پتويى روى سرم كشيده بودم. من در خانه بودم. من مانده بود
 .صه من هم امضاء كردمخال و ”.مبارك نباشد آبرويم را بردى“: وارد شد، گفت
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اين “: گفت پدرم مى59مهر ماه . سه چهار روز بعد، عروسى بود
هايى كه آمده بودند  بچه”. شورش راه بيندازنداينجااند ها آمدهكمونيست

 تر بيشهاى پدرم و فاميل.  بزن و بكوبىمثالًجرات نداشتند شعرى بخوانند يا 
هاى مادرم نيامده بودند، آن چندتايى هم كه حضور داشتند گريه فاميل
 ”بخت شد؟ بدچطورببين دختره “: كردند كهمى

 بايد به سربازى بروند كه شامل حال 56م شد سربازان منقضى عالبعد ا
بارها تا دم پادگان .  به انتظار سربازى رفتن او بوديماش ههم. شدكاوه هم مى

 .افتادبردند و هى عقب مى او را نمىامارفتيم، مى
عد  شروع شد و ماه بماناى دو اتاقه كرايه كرديم و زندگى مشتركخانه

مادرم وضع من را با وضع زندگى خواهرهايم ال حا. سازى ما آمدحكم پاك
برادر كاوه با .  تعريفى نداشتاصالًوضع ما . گرفتكرد و ماتم مىمقايسه مى

خره تصميم گرفتيم كه همه در همان البا.  خراب بودشان هم وضعاش هخانواد
سى خط سه بودند و  آنها از يك جريان سياضمناً. خانه دو اتاقه زندگى كنيم

آمد، جان همه در كارى داشتيم، چون اگر مشكلي پيش مىما مشكل مخفى
 برايش ليوسيله سپاه كشته شده بود ويكى از دوستان نزديك به. خطر بود

يكى از . من خيلي ناراحت بودم. يك تصادف ساختگى بوجود آورده بودند
ه است و پدرم را به خانه  خيلي گرفتفالنيهايم براى پدرم گفته بود كه دايى

 . پدرم جلو در ايستاد و تو نيامدليآورده بود و
توانستم  با پول خودم خريده بودم توى ده بود و نمىقبالًچيزهايى را كه 

خره يك روز به كمك چندتا از دوستان رفتيم و البا. گذاشتپدرم نمى. بياورم
 وضع زندگى ما را كردمادرم هميشه سعى مى. مخفيانه آن وسايل را آورديم

 وقتى آمد و زندگى ما را ديد به اين ليبراى پدرم خيلي خوب جلوه دهد و
. خواست يك جورى كمك كندفكر افتاد كه بايد خانه را عوض كنيم و مى

 قبالًاى را كه خانه. فرستاد مىمان برايمخفيانه ميوه، قند و چاى و لباس 
كاوه ماشين جيپى داشت، . مال پدرم شده بودال قسطى خريده بوديم حا

اى فقيرنشين پيدا كرديم و با كمك مادرم اى كوچك در محلهفروخت و خانه
 يمانزندگ. ه دويست هزار تومان خريديمهايش را فروخت خانه را بالكه ط

يادم هست شب اول عيد بود، اولين عيد ازدواجمان و . وحشتناك شده بود
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براى . خنديديمگفتيم و مىمى.  بوديمخوشحالالبته . نان هم نداشتيم
 با كاوه در 1360تا سال .  براى خانواده بودامااى نبود خودمان چندان مسئله

 .توافق كامل بوديم
هميشه . ديدمخاطر فقرى بود كه در روستا مىسياسى شدن من بهالً اصو

هاى فقير احساس كردند يا همسايهمان كار مىهايى كه در خانهكُلفَتبا 
گاهى حتى پنهانى . خواست زندگيم را با آنها بگذرانم مىلمد. اشتمدردى دهم

ش الي همسايه بفهمد در چراغ خااينكهبردم و بدون نفت چراغ خانه را مى
ديدم كه به يادم كردم چيزهايى مىها بازى مى وقتى با بچهمثالً. ريختممى
 در آنها.  بودپالستيكى عروسك چوبى داشتند، عروسك من آنها. ماندمى

 را به عقد عروسك شانكردند پولدار شوند كه عروسكبازى سعى مىعروسك
 بِهِشانكردم  احساس مىلي بود ولمسا 12 -11 موقع منآن. من در آورند
 .خيلي نزديكم

 موقعيتخواهم در آن بعدها وقتى سياسى شدم، ديگر معلوم بود نمى
هم داشتم براى سياسى يل ديگرى ال داينكهضمن .  باقى بمانم”خان“دختر 
 را ”حماسه مقاومت“يادم هست وقتى .  خوب بودن و رشد كردنمثالًشدن، 

كردم اگر به فكر مى. تاثير عظيمى روى من داشت. لرزيدمخواندم، مىمى
 قضيهكنم، البته اين فقط يك جنبه كنم، بهمان مى مىفالنزندان بيفتم، 

خواستم با زندگى توده مردم پيوند ى اين بود كه متر بيشدر واقع مسئله . بود
 .بخورم

قبل از دستگيرى كاوه در . كرديم كار مى”اكثريت“ با 60قبل از سال 
داد سازمان دارد به طرف حزب شد كه نشان مىت برخوردهايى مىتشكيال

 از حاكميت هم مخالف ”اكثريت“قيد و شرط ما با حمايت بى. رودتوده مى
 . مشروطليكرديم، واز حاكميت حمايت مىبوديم، البته ما خودمان 

موقع كاوه با آن بخش ديگر سازمان موافق بود، يعنى همان بخشى كه آن
هايى بعد جزوه. مخالف حمايت از رژيم و مخالف پيوند با حزب توده بود

ت تشكيال. ”انترناسيوناليسم پرولترى“ و يا ”ساخت“بدست ما رسيد در مورد 
هر گذاشته بود كه با مخالفت افرادى مثل ما اكثريت جلساتى در سطح ش

 رفت ”اكثريت“ 60 آذر 16.  دستگير شد1360كاوه مهرماه . شدرو مىروبه
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.  جدا شديمآنها از ”فدائيان خلق اكثريت“طرف حزب توده و ما به عنوان 
هاى آن منطقه وارد شد كه اسكندر اسديان ضربه اصلي وقتى به كمونيست

. در تشييع جنازه مردم زيادى شركت كرده بودن. ود ب1360سال . شهيد شد
 ”اسديان“ مردم به عالقه. در يك دره دفنش كردند.  بوديانگيزصحنه غم

 .خيلي زياد بود
ميه داده بود كه ما اين مراسم را در عال ا”اقليت“در مراسم چهلمش، 

 .ها شركت كرده بودنداز همه گروه. كنيمتر برگزار مى باشكوه”چغلوندى“
صدها نفر . اى جمع شده بوديمروى تپه: گفتپدر كاوه مى. دولت فهميده بود

اى فرار عده.  را محاصره كردآنجاسپاه . ها و افراد ديگر هم بودنداز كمونيست
 تر بيشگمانم . هاى ديگرپيكارى، اقليتى و گروه. اى دستگير شدندعده. كردند

ع داد كه الر كاوه به ما اطهمان شب زن براد. از همه اقليتى دستگير شد
. بعدها اعدامش كردند. برادر كاوه هم در آن تشييع جنازه بوده و دستگير شده

يك نفر از كادرهاى اقليت را زير شكنجه . روز چهل نفر دستگير شدندآن
:  را تحويل گرفته بوداش ههايش رفته بود جنازكشتند و بعد يكى از فاميل

اى  بازجوهاى حرفه”.ادند؟ يك مشت ذغالدانى چى تحويلم دجنازه؟ مى“
توانستيم به اين كرديم نمى مىتالشها اگر مدت“: رژيم گفته بود. آورده بودند

 ”.ها را بدهيمراحتى ترتيب اين
علت عوض نكردن خانه، شايد كمى مسئله . ما خانه را عوض نكرديم

ت تشكيال در  كاوه بود و چيز ديگرى كهسردىِ خونتر بيش ليامكانات بود، و
هر  به”.هاى ديگر كار دارد دولت با گروهفعالً“: شد اين بودروش صحبت مى

كاغذى از دكتر داشتم كه نشان .  ماهه حامله بودم9حال در اين زمان من 
مادر .  شب زنگ زدند11ساعت . پائيز بود. شومداد در همان هفته فارغ مىمى

. شودديدم لشكرى دارد وارد خانه مىاز پشت پنجره . برادرم هم بود. كاوه بود
آمدند . شناختمهايشان را مىخيلي.  بودشاننفر اول و دوم لباس پاسدارى تن

جاسازى لو .  خانه را شخم زدند”.زنها چادر سرشان كنند“: اول گفتند. تو
يكى امتحان نوارها را يكى. پنج شش نفر مسئول كنترل نوارها بودند. نرفت
نفر مسئول آلبوم  4 -3. داشتندرا برمى  آنفوراًكرد رخر مىاگر نوار خ. كردند

شخم . طرف اتاق بوديم و بقيه اينطرف آنمن و مادر كاوه . عكس شده بودند
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فقط گاهى . زدندحرفى نمى. طول كشيدسه و نيم زدن خانه تا ساعت 
 پرسيدند اين عكس مال كيست؟مى

از صداى . ن آمده بودكشيديم به سرماها انتظار مىچيزى را كه مدت
ام را زير و رو هاى بچهرخت. زنگ حدس زده بودم كه بايد سپاه باشد

ام فكر روز چقدر به بچهآن. اى كه هنوز به دنيا نيامده بودبچه. كردندمى
راستى عكس چه كسانى توى آلبوم است؟ نكند يكى دوتا را . كردممى

 .نكند جاسازى لو برود. ندفراموش كرده باشم و هنوز در آلبوم مانده باش
ها را خارج دانم چرا كتابنمى. خانه طور داشتخانه ما يك حالت كتاب

. داشتندها ليست برمى فهميدم چند روز فقط از كتاببعداً. نكرده بوديم
كتابى كه . ها را كه فيلم هم توش بود برداشتنددوربين عكاسى يكى از بچه

هاى قبل از تقويمى كه مال سازمان چريكمربوط به سازمان پيكار بود و يا 
 ”كنند؟كارتان مىچهال حا“: گفتمى. لرزيدمادر كاوه مى. انشعاب بود
. زانويش را گرفته بودم كه نلرزد. دستش را گرفته بودم. دادمدلداريش مى

: گفت و پاسداره مى”.چيزى نيست“: گفتمو من مى.  ناراحت من بوداش ههم
 ”گوئيد؟داريد چى مى“

زنم “:  كاوه گفت”.زنت هم بايد آماده شود. آماده شو“: بعد به كاوه گفتند
 شان يكي ”.كاغذ دكتر هم دارد. شودهمين روزها فارغ مى. پا به ماه است

:  كاوه شلوار گرم آورد، گفت”مگر دست شما يا دست دكتر است؟“: گفت
 توى خانه ما اينجا“:  دم در حياط زن برادر كاوه گفت”.شود سردت مىآنجا“

نيمه .  پاسدار نشسته بوديمدوتابين .  ما را سوار ماشين كردند”.اندهم ريخته
لطفا “: كاوه گفت. رفتماشين مثل جت مى. خيابان خلوت بود. شب بود

 اول ما را !ان بودشليها حا انگار اين حرف”.تر برويد، زنم پا به ماه استآرام
وشن كردند، ديديم برادرهاى كاوه هم چراغ را كه ر. بردند به ساواك قديم

شب فكر رفقا بودم آن.  ما را به زندان اصلي شهر بردندآنجابعد از .  هستندآنجا
هاى آشنا كه رد گذشتيم، از محلهاز خيابان كه مى. هاى محليا فكر بچه

دانند كه چه اتفاقى اند و نمىن خوابيدهالها اكردم خيليشديم، فكر مىمى
كردم بعد فكر مى. كردم روى كاغذ دكتر حساب مىاش همن هم. افتاده است

 كاوه .خواندهاى قرآن مىراننده زير لب آيه.  آزادىفعالًگويند از ديدن آن مى
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لبخندش خيلي رويم تاثير . زد لبخند مى”!نترسى يك وقت“: به من گفت
ماشين اول مرا از . بعدها آن نگاه و آن لبخند برايم خيلي مهم بود. داشت

 اين ”...تو بروال حا“:  گفت”تو چى؟“: به طرف كاوه برگشتم گفتم. پياده كردند
 .آخرين بارى بود كه ديدمش

. هايم را بستند و رفتندچند قدم كه رفتم، آمدند، چشم. وارد اتاقى شدم
بعد از يكى . صداى خش خش زنجير يا شايد قفل. صداى پا. آمدصداهايى مى

آمدند، .  منتظر بودم كه در بزننداش ه دو ساعت همدر آن. دو ساعت آمدند
 ”.دارخانه“:  گفتم”شغلت چيست؟“: گفتند.  را پرسيدندمشخّصاتاسم و 
:  گفتم”نيستى؟ال چرا حا“:  گفتند”. بودممعلّم“:  گفتم” چى؟قبالً“: گفتند

 ”.دانمنمى“:  گفتم”چرا؟“:  گفتند”.سازيم كردندپاك“
تا صداى . زدند توى سرمرفتند و مى، مىآمدندمى. زدند توى سرممى

شد، سرم صداى پايى كه نزديك مى. شنيدم منتظر توسرى بودمپايشان را مى
 .دزديدمرا مى

اى را توى دستم گذاشت  و پارچه”.خواهر دنبال من بيا“: بعد يكى گفت
له اقالَ بگو پ“: گفتم. كمى كه رفتم، پله بود، افتادم. دامن كتش بودالً كه احتما

 مرا توى ”.روى پهلوى يكى از خواهرهارسيم و مىن مىالا“:  گفت”.است
ال بندم را باچشم. بندم را باز كنمكه چشم. كنجكاو شدم. در را بست. اتاقى برد

حق نداشتى “: داد زد. شاخ و دم جلوم ايستاده استزدم ديدم يك غول بى
در محكم كه داشتم قآن. هايم را بست دوباره چشم”.بندت را باز كنىچشم

 .هايم حسابى درد گرفته بودكاسه چشم. شدمكور مى
: صداى زنى آمد. خواست به چيزى تكيه دهم مىلمد. كردشكمم درد مى

اگر كارى دارى . شوهرت توى اتاق بغلي است“:  بعد گفت”ى؟معلّمتو “
اند هر كارى كرده. اند حرفى نزدممرا هر چه كتك زده.  بگويمبِهِشتوانم مى

سرم درد “: گفتم. كرد اصرار مى”.نه كارى باش ندارم“:  گفتم”.امبروز نداده
 ”.نه“:  گفتم”خيلي ناراحتى؟“:  گفت”.ها را ندارمكند، حوصله اين حرفمى

دانى مى“:  گفت”.آيدچند روز ديگه به دنيا مى“:  گفتم”ات چى؟بچه“: گفت
خاطر به“:  گفتم”چرا؟“: ت گف”.نه“:  گفتم”دهند؟ حسابى شكنجه مىاينجا
 ”.نه، مرا هم شكنجه دادند“:  گفت”.ى استاسالم اينكه
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يم و چى يمان را يكى كرده بوديم كه چى بگويهااز قبل، با كاوه حرف
رد مرگش خلق كُ“آمد كه سرود از سلول بغلي صداى زيبايى مى. يمينگو
. فت تنها شدمحدود ظهر كه دخترك ر. روز زنده بودآن. خواند را مى”مباد

اتاقى بود دراز، . بندم را باز كنمبعد از رفتنش سعى كردم دوباره چشم
و يك پتوى . ش بوداليك پنجره كوچك هم با. ديوارهاش سيمان سفيد بود

در اتاق . سربازى كف زمين بود و يك تكه پنير خشك شده گوشه اتاق
ساعت بعد يكى نيم. كنددفعه ديدم يكى دارد نگاه مىاى داشت كه يكدريچه

 مرا ”.چيزى ندارم كه جمع كنم“:  گفتم”!جمع كن“: وحشيانه آمد تو و گفت
به پله . هاى مهربان را بازى كندخواست نقش آدماين يكى مى. جلو انداخت

 ”. هم پله استاينجاپله، ال راهرو، حاال پله، حا“: گفتكه رسيديم، مى
يك .  و نيم گرداندندساعتشايد حدود يك. سوار ماشينم كردند. بردند

من آمريكايى “:  گفتم”!شرفآمريكايى بى“: گفتندمى. انداز بود دست پرجاى 
كمك . دادند تمام مدت فحش مى”پس ما آمريكايى هستيم؟“:  گفت”.نيستم

اى با آن اينها را توى كردستان نديده“: گفتمى. كردراننده هم مسخره مى
 ”!مردهاشان با قرصهاى ضدحاملگى و روابط
اى دوباره پارچه. زير پايم سنگى بود. آمدباد مى. از ماشين پياده شديم

خوب چادرت را به خودت بپيچ و روسريت را سفت “: گفتند. دستم دادندبه
 بازجويى آنجا. غذا به من نداده بودندال تا حا. وارد اتاقى شديم.  و رفتيم”.ببند

دار  پدرم زميناينكه خاطر به. هاى ديشب را كردندهمان سئوال. شروع شد
دادى كه زمين از آن ى شعار مىطورچ“: گفتندمى. كردنداست سرزنشم مى

با مشت، با . زدندكردند و مى سئوال مى”كند؟كسى است كه روش كار مى
روزهاى اول و . گذاشتمخواست بزند، من دستم را روى شكمم مىتا مى. لگد

گفتند بعدها مى. ام نخورد به بچهشاناىه مواظب بودم كه ضربهاش هدوم هم
 اسمش را چى مثالً دوست دارى يا شوهرت را؟ يا تر بيشات را بچه
دفعه يكى حمله كرد و كردند، يكگذارى؟ وقتى داشتند بازجوئيم مىمى

 .موهايم را گرفت و كند
 منتظر اش ههم. هاى اصلي شروع بشود منتظر بودم تا شكنجهاش ههم
با اين “: گفتبازجو مى. هايى مثل سوزاندنبرنامه. يگرشان بودمهاى دبرنامه
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 ”چكار كرده؟“: گفتم مى”.كنم مىاش هتكگذارم تو سينه كاوه، تكهتفنگ مى
 بعد به ”.خواستى بكند؟ مردم را بدبخت كرده استچكار مى“: گفتندمى

: گفتمى. دادها نسبت مىداد و او را به فئودالاسكندر اسديان فحش مى
بعد .  دو ساعتى فحش، كتك و بازجويى بود”.تان بچه پولدار و فئوداليدهمه“

گاه خواب. آمداى مىصداى عده.  دنبالش رفتم”.با من بيا“: دخترك آمد گفت
آرام .  دست نزدم”.بخوررا غذايت “: اى جلوم گذاشت و گفتكاسه. عمومى بود

 و ”اى؟اعتصاب غذا كرده“: ساعت همان بازجو آمد و گفتبعد از يك. نشستم
يادش .  شده كه آدم نيستفالن فالناين “: بعد هم گفت. حرفهاى ركيكى زد

 ”. غذا بخوردطورچدهيم مى
داشتند . و سر و صداهايى كه فهميدم شب است. آمدبعد صداى اذان مى

. شويى احتياج داشتم شكم به دستوضعيتمن با آن . گفتند برويد نمازمى
ساعتى بود كه دستم  يك”.الهر وقت كارى دارى دستت را ببر با“: گفته بودند

.  دخترى آمد”.خانم“: بعد صدا زدم. خسته شده بود. داشته بودمنگهال را با
خره بعد از مدتى ال با”. همه خواهر هستنداينجا.  نگو خانماينجا“: گفت

رون ان بيش هها همبينى؟ اينها را مىاين“: گفت. همراهم آمد تا توالت
بعد . شوندآيند، مسلمان مى مىاينجا همين كه به اماكنند، زبانى مىبلبل
 ”.اقليت، اكثريت، برادران جناب وليعهد“: گفت

: گفتم. قدرى فشار آورده بود كه خرمايى گرفتم و خوردمه گرسنگى ب
 روزهاى اول ”شوئى؟مگر نبردمت دست“:  گفت”.احتياج به قدم زدن دارم“

وقتى پهلوى بازجوها بودم طورى بود كه . زد شكمم چرخ مىمدام بچه توى
 چادر را جلوتر از اش هكشيدم چادر به شكمم بچسبد هم خجالت مىاش ههم

 . نبينندآنهاداشتم كه پوست شكمم نگه مى
توانستم بندم تخفيف داده بودند، مى در مورد چشماينكهخاطر بهال حا

قليت امام نماز جماعت بود و بقيه هاى ايكى از بچه. كمى جلوم را ببينم
:  گفت”.نه“:  گفتم”خوانى؟نماز نمى“: دخترك گفت. هام پشت سرشزندانى

 روز سوم دوباره بازجويى ”.اگر بخواهى نماز بخوانى اول بايد بروى حمام“
ها من تو اوين بازجوى خيلي“: گفتاين يكى مى. بازجو عوض شده بود. شدم
كردند خيلي هاى ديگر كه فكر مىگندهروحانى و كلهحتى “: گفت مى”.امبوده
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ه بگذارند، من مثل اين پاسدارهاى كالى هستند، نتوانستند سرم انقالب
هاى  و همان سئوال”.من پخمه نيستم، حواست جمع باشد. آبادى نيستمخرم

 وقتى از مثالً ”.تو ديروز اين را نگفتى“: گفت مىاش هديروز را پرسيد و هم
راستش را بگو، ترا به “: گفت مى”اممن اين حرف را نزده“: پريد كهدهنم مى
 ”.جان لنين

هايش فهميدم كه گمان كرده است ما روز چهلم اسديان به از سئوال
هر به. ام كه ما از كجا لو رفته بوديمهنوز هم نفهميده. ايم رفته”چغلوندى“

 .حال ما را شناخته بودند
كردم  فكر مىاش ههم. كردمه كاوه فكر مى باش هدر تمام اين مدت هم

علي، حسن، “:  گفتم” امام داريم؟چندتا“: پرسيد. كنندكار مىبا او چهال حا
 و وقتى به امام دوازدهم ”.سالمالهوى، حضرت علي عليه“:  كه گفت”...حسين

 را از زيرم ليدفعه صند بعد يك”چرا بلند نشدى؟“: رسيد زد تو سرم كه
بعد هم كلمات ركيكى گفت . شكمم حسابى درد گرفت.  زمينكشيد و افتادم

تو كه رحم ندارى “: گفتمى. كشم به زبان بياورم خجالت مىواقعاًكه 
خوب ما كاوه را “: گفت يا مى”.خواهى اين بچه را به دنيا بياورىچطورى مى

 ”...روىكشيم بعد تو هم با يك رفيق ديگه مىمى
كردم بايد يك كفش نوك تيز زرد پاش  مىصورت اماهايم بسته بود چشم

 نوك اينكهو . پوشيدندها مىجور كفشهاى محله از اينپنلمباشد چون 
زد و يا مرا يا محكم به پشتم مى. رفتكفشش مثل چاقو توى بدنم فرو مى

آمدند، در اين مدت كسانى مى. رفتانداخت و روى ساق پاهايم راه مىمى
هاى وحشتناكى  چكار كنند، او هم سفارشفالني با مثالًكردند كه سئوال مى

م خُردخواست  مىاش ههم. كرد كه در واقع براى تضعيف روحيه من بودمى
و مدام هم حواسش بود كه چادرم . دادخبر كشته شدن اين و آن را مى. كند

 ”!مواظب چادرت باش“: گفتزد و مىمى. پس نرود
. دخترى هم آمد. سرم روى ديوار بود. ممدتى جلو يك ديوار ايستاده بود

ديگر . زدتر مى دخترك آرام. زدند بود و مىشانق دستشالّچيزى شبيه 
دانم چى بود، نمى. م خورد ه بهلمافتادم زمين و حا. نتوانستم تحمل كنم

شايد . كردمگريه مى. اول سعى كردم صدايم در نيايد. هوشى يا خواببى
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 و آزارشان اذيتروز در واقع اوج آن. دانم نمى”!ستها بس ارحمبى“: گفتممى
. بعد وقتى بيدار شدم، ديدم يك پتوى سربازى زيرم است و روى پاهايم. بود

تو اين “: گفت. اى به من داددخترك آمد و شماره. در اتاق عمومى بودم
شوى و كارهايى را كه گفتم شماره هستى، وقتى صدات كردم بلند مى

 ”.كنىمى
: به دخترك گفتم. وضعم خراب شده بود. ريزى كرده بودم وز خونآن ر

ها بچه.  خيلي طول كشيد تا برگرددليو.  رفت”.زنمروم باشان حرف مىمى“
بعدها از پاسدارها پرسيده . كردمدادند كه عوض مىهايى به من مىتكه پارچه

ن هيچى، توى خيابان گرفتيمش، هروئي“: بودند اين كيست؟ گفته بودند
 ”.داشته
روزهاى .  بودم، كه روز آخر وضع شكمم خيلي خراب بودآنجا پنج روز كالً

خاطر من اى از زنان بهعده. خطر بمباران هم بود. آمدآخر صداى آژير مى
آمد همه هر بار بازجو مى.  مخصوص زنان و دختران بودآنجا. كردندگريه مى

اى را صدا  وقتى شماره”!يدبيايبه خودتان “: گرفت كهرا به باد فحش مى
 كه لمآمدند دنبا. گفتهر كسى چيزى مى. شدها شروع مىزدند، زمزمهمى

ميرم،  مىجا همينمن “: جا دراز شدم، گفتمهمان. ببرندم بيمارستان
ام از بيرون دارند دانستم كه خانواده مىتقريباً ”!خواهم به بيمارستان برومنمى
:  از خواهرهاى زينب آمد و دو قاچ پرتقال آورد كهيكى. آورند فشار مىآنهابه 

 لمد.  كمى مرا دور اتاق چرخاندند”!خورمنمى“:  گفتم”!اين را بخور“
توانستم نمى. دادقانون زندان اجازه نمى. خواست دراز بكشم و بخوابممى

 .ايستادمفقط بايد مى. بنشينم
 مخالف هستيد؟ اسالمچرا با “: بازجو گفت. روز پنجم مرا به اتاقى بردند

 من خودم را به ”.گوئيدگويد كه بعضى از شما مى هم همان چيز را مىاسالم
كردم خودم را  زيادى داشتم سعى مىاطالعات اينكهضمن . بازى زدمخنگ

بعد . بند بردندمرا سوار ماشينى كردند و با همان چشم. خنگ نشان دهم
. من فهميدم توى شهر هستيمآمد و بعد صداى ماشين و صداى تراكتور مى

نزديك دادگاه شهر بوديم به دادگاه .  باز كردم”!بندت را باز كنچشم“: گفتند
سازى من بود، دخالتم در دادستان آمد، حكم را خواند، راجع به پاك. رفتيم
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 و برگزارى مراسم سياهكل و ”كشت خشخاش چگينى“ مخالفت با قضيه
 درست هيچكدامشان“:  گفتم”ت؟نظرت چيس“: بعد گفت. چيزهاى ديگر

 ترسيدم بگويم و دوباره ”نه“:  گفتم”ات كردند؟شكنجه“:  گفت”.نيست
 شماره تلفن شوهر ”.يكى از آشناهايت بايد بيايد ببردت دكتر“: گفتند. ببرندم
 پاسدار رفتيم دم دوتاخره با البا.  خانه نبودندآنهازنگ زدند، . ام را دادمخاله
 شوهر ”.نه، با دوتا پاسدار هستم“: گفتم. ام كردند آزاد شده فكرآنها. شانخانه
توى دادگاه . در شهر مورد احترام است. آدم مسنى است. ام آمد دادگاهخاله

 بعد رو كرد به من ” شماست؟اسالماين “: داد كردن كهشروع كرد به داد و بى
:  من هم گفتم”شوهرت كجاست؟ چرا بدون شوهرت آمدى بيرون؟“: كه
 فعالًاى نيست، عجله“:  گفتشان يكي بعد ”.خواهم بروم پيش شوهرممى“

ها  پروندهفعالً. شودكاوه هم آزاد مى“:  آن يكى گفت”.بايد بروى بيمارستان
 ”.زياد است

به قيد ضمانت چندصد هزار تومانى آزادم كردند تا بعد از زايمان دوباره 
ها دم در اى از فك و فاميلهوقتى آزاد شدم فهميدم عد. خودم را معرفى كنم

هاى كاوه رفتم به خانه فاميل. اندسپاه جمع شده بودند و دنبال كارم را گرفته
 .بعد هم به خانه مادرش

برادرم كه . خانه ما مثل همان شب بود كه آمدند و شخم زدند و رفتند
چيزهايى را كه هنوز در . قرار بود فرداش خودش را معرفى كند، در رفته بود

 نيفتاده بود، به كمك يكى از دوستان از خانه بيرون شانبه دستو خانه بود 
خوانى يكى از  در فاتحههمه اينبا . ام خيلي خراب بودوضع جسمى. برديم
يى كه در آنهاوقت همه آن. ها شركت كردم كه وضعم عادى جلوه كندفاميل

 از اش ه هم.آن مجلس بودند، مرده را فراموش كردند و عزاى مرا گرفتند
بعدها، از چيزى . ترسيدم چيزى بگويم من مىليكردند وزندانيان سئوال مى

هايى به سرم آمده بال بچه از شكمم خارج شد، همه فهميدند چه عنوان بهكه 
 .است

 ليشب دستگيرى، مادرم از حالت پدرم فهميده بود اتفاقى افتاده است و
من به كسانى كه به . كرده بودبعد كه فهميده بود غش . دانسته چى شدهنمى

 .ها آفتابى نشوندطرف آنع دادم كه الخانه ما آمد و رفت داشتند اط
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 روز پيش زايمان كنم، يعنى چى 9قرار بوده “: گفتم. بعد رفتم دكتر
 گويا دوران آخر ”.كنى، تازه هفت ماهه دارىاشتباه مى“:  دكتر گفت”شده؟

 .تكامل جنين دوباره تكرار شده بود
زندان بودن .  مرا از پاى در آورده بودمشكالتروزها، خبرهاى بد، و آن

در .  نفر از آشنايان ديگر توانى برايم باقى نگذاشته بود15فريدون، اعدام شدن 
كردم و  مىتالشهاى فاميل هم بايد  براى آزاد شدن دوتا از زنوضعيتآن 

 دو ماهه زايمان أخيرتهر حال علت به. ام كرده بودكالفهها حسابى همه اين
 درد جسمانى اصالًروزهاى آخر . همان ضربات روزهاى اول بازجويى بود

قات كنم كه مالخواستم باش مى.  مشغول كارهاى كاوه بودماش ههم. نداشتم
گرفتم،  مى گالبيانگور و شيرينى و. لي دوست داشتكاوه انگور خي. نگذاشتند

كردند، چون از ها از من دورى مىآشنايان، حتى فاميل. رفتم دم زندانمى
: گفتندرسيد، مىقات به كاوه مىمالهميشه وقتى نوبت . زندان آزاد شده بودم

هايم ها در دستماندم و آن ميوه من مى”.اند تبريز يا كرمانشاهاو را برده“
دار شايد ها را نگهدادند كه ميوهداريم مىزنان ديگر دل. شدخشك مى

 ”!ها را برايش ببريددست كم اين ميوه“: گفتممى... دپيدايش شد، شاي
 هر روز به يكى از آنهاكردم و زدم و گريه مىانگورها را چنگ مى. گرفتندنمى
 .كردندام مىهاى شهر حوالهزندان

 گويا يكى از ”.همان روزهاى اول بردندش به بيمارستان“: گفتيكى مى
رفتم دم مى. ى او را به اوين برده بودندبعد از مدت. هايش را شكسته بودنددنده

كسى نيست كه . همين روزها زايمان من است، تنها هستم“: گفتممى. دادگاه
 اش هآنجا هم. توانستم نمىلي و”!نرو“: گفتندام مى خانواده”.كمكم كند

هاى زندانيان و ممكن بود بشود خبرى از شوهرم خانواده. ها بودندخانواده
 .بدست بياورم

زنم زائيده است “: پرسيده بود. كاوه از زندان اوين به خواهرم زنگ زده بود
:  بعد گفته بود”!حتما برود بيمارستان“:  گفته بود”نه“:  گفته بودند”يا نه؟

 ”!ام باشديد مواظب بچهيبگو“
دكتر هنوز . رفتمخودم راه مى. ام رفتيم بيمارستانخره با مادرم و خالهالبا
ها دوست  فاميل”. قرار است فارغ شوىلي ماهه دارى، وتو هفت“: گفتمى
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هاى ديگر هم تعجب كرده زن. ترسيدند مىليداشتند بيايند كمك كنند، و
. گرفت ميام گريه. شد خيلي تنگ مىلم د”چرا درد ندارى؟“: گفتندبودند، مى

اين بچه “: گفتند. به كمك دستگاه بچه را گرفته بودند. با حالت طبيعى نشد
 لمسا“:  گفتند”شما كه گفتيد هفت ماهه است؟“:  گفتم”. ماهه است11

قرار بود اگر پسر باشد اسمش را بگذاريم كاوه و اگر دختر .  دختر بود”!است
يى كه آرزو داشتيم آزادانه زندگى كنند آنهاخاطر همه  بهليو. باشد غزاله

 .”آزاده“اسمش را گذاشتيم 
اى در همان از بيمارستان به خانههر حال شب اول، بعد از مرخصى به

. هاى كاوه و نه مادرشنه فاميل. كس سرى به من نزدهيچ. ها رفتيمنزديكى
 همان روزها يكى از آشنايان ما نيز تيرباران ”دختر آورده؟ دختر؟“: گفته بودند
 فراموش نسبتاً توجه همه به او معطوف شد و من قضيهو بعد از اين . شده بود

سپاه “: مادرم گفت.  كه با مادرم در آن خانه بوديم زنگ زدنديك شب. شدم
 . سپاه نبودليخواستم فرار كنم، و مى”.است

انواده من هم تاثير ، روى خشانبرخورد خانواده كاوه، تحويل نگرفتن
ند؟ نگفتم طور اينها نگفتم اين“: ها شروع شد كه سركوفتهدوبار. گذاشت

 ”!سروپا هستندها بىاين
: دكتر گفت. ت خواستم كه دكترى برايم پيدا كنندتشكياليق از طر

خره البا.  پاى بچه كمى كج بود”. زنده استطور ايناى كه بچه شانس آورده“
ترسيدند با من ها مىبعضى. براى دخترم آوردندال از خانواده كاوه مقدارى ط

 .آمدندام دختر بود نمى بچهاينكهخاطر ها هم بهتماس بگيرند، بعضى
اوايل وقتى . كردزياد گريه مى. تابىبچه پنج روزه بود كه شروع كرد به بى

. يك حالت غيرطبيعى داشت. بستكرد و مىخورد دهانش را باز مىشير مى
. كردفقط نگاه مى. موهاى سرش رشد كرده بود. هايش رشد كرده بودناخن

. ماندم مىهميشه كنارش بيدار. خيلي دوستش داشتم. خيلي شبيه كاوه بود
وقتى بيدار شدم ديدم بغل . اى خوابم برده بودروز پنجم بود كه چند دقيقه

بعد در را روى من بست . كردصدا گريه مىمادرم داشت آرام و بى. مادرم است
وقت بود كه شروع آن. فهميده بودم كه بچه مرده است. و من در اتاق ماندم

. كردمگريه مى. كشيدمرياد مىف. كردم به فحش دادن به رژيم و به خمينى
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.  همه آمده بودند”!بگذاريد ببوسمش“: كردم كهالتماس مى. دادمفحش مى
 به ليكردند وهمه گريه مى. اندوقت گفتم كه توى زندان چه كارها كردهآن

 خاطر بچه؟ به”!خاطر بچه گريه كنىنبايد به“: گفتندمن مى
اگر حالت . كجا دفنش كنيمدانستيم نمى. مسئله دفن بچه مشكل بود

قرار شد او را در . شدنمى. كردرسمى داشت به جواز دكتر احتياج پيدا مى
هر كسى يك چيزش را برداشت و نگذاشتند من حتى يكى . باغى دفن كنند

يك روز وقتى رفته بوديم صحرا، يكى از . دارمهايش را به يادگار نگهاز لباس
.  زير سنگى دفنش كرده بودند”.ايم كرده دفناينجابچه را “: آشنايان گفت

 .دوباره ناراحتى جسمى زنانگى شروع شد. خيلي ناراحت شدم
در . شد به خانه كه بايد به دادستانى برومگاهى تلفن مى. من فرارى بودم

: اى از كاوه آمده بود كهدر ضمن نامه. آن زمان سيصد تومان به كاوه رسانديم
.  به او نگفته بوديم كه بچه مرده است”.ستيدام را بفرعينك و عكس بچه“

 نوشت كه سعى كن كارى گير بياورى كه به غزال اش هنامبعدها در وصيت
 .فشار نيايد

ام فهميدم خبرى شده از حالت خاله. ام بوديم، تلفنى شدروزى خانه خاله
ناراحتند . زنندديدم كه خاله و شوهرش قدم مىمى. شوره داشتممن دل. است

صبح زود با سرويس كارگران . شب نتوانستم بخوابمآن. زنند حرفى نمىيلو
خود دلت شور نزند، ما بى“: گفتند. خودم را به خانه فاميل كاوه رساندم

ايم كه خودمان تهران بوديم، سيصد تومان را به او داديم، به آنها هم گفته
 ”.زنش دست تنهاست

ها گله به قاتىمالاوين برف بود و دور و بر . همراه آشنايى به تهران رفتم
زن عمويش و پدرش . من نتوانستم بروم تو. گله آتش روشن كرده بودند

 بعد از ظهر 2ساعت . من در محوطه زندان ماندم. رفتند تو كه خبر بگيرند
آيد آن يادم مى. عمويش برگشت سرش كج بود و شناسنامه كاوه دستش بود

يكى از آشناها . ريختموطه را به سرم مىهاى محها و خاكسترها و برفآتش
 چادرم را به كمرم بسته بودم و در ”.خيلي شلوغ كرده بودى“: گفتمى

. رفتم بهشت زهرا. كردندهمه مردم نگاه مى. هاى تهران راه افتاده بودمخيابان
خاكش را به سرم . فالن، رديف فالن �دفتر بهشت زهرا گفته بود شمار
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پدر كاوه آنجا . چند زن گل ميخك قرمز به من دادند. دشباورم نمى. زدممى
سنگ قبر . شدباورم نمى. كردندخيلي سئوال مى.  را ماچ كردشانبود كه دست

 .ى سعى كرديم يادمان بماند كه كجاستطور همين. نداشت
ديگر هم. آن روزها چله يكى از رفقا بود و خيلي از آشناها در تهران بودند

اى؟ سر و وضعم خيلي دند چرا خودت را به اين روز انداختهپرسيمى. را ديديم
 .عوض شده بود با آن چادر و موهاى ژوليده و لباس ناجورم

عزادارى بيست روز . زددر مراسم عزادارى كاوه مادرم خيلي خودش را مى
مادر زندانيان ديگر هم . آمدندهاى اطراف هم مىاز دهات. طول كشيد

. مردم خيلي دوستش داشتند.  را كنار گذاشته بوديمديگر احتياط. آمدندمى
رفتيم به طرف آمديم، مخفيانه مىبعدها برنامه اين شده بود كه به تهران مى

 .بار هم از دست پاسدارها فرار كردميك. بهشت زهرا
 تومان داديم به تاكسى، 200با پسر دائيم بودم . از تهران تاكسى گرفتيم

. موقع نيستندكرديم پاسدارها آنفكر مى.  ظهر بودبعد از. رفتيم بهشت زهرا
 و به پاسدارها ”خواهند بگيرندت؟مىال حا“: پرسيدمى. پسر دائيم كوچك بود

 .صه با عجله در رفتيمخال. كردكه در چند قدمى بودند اشاره مى
 

 :نامه شوهرموصيت
 
من . اميدوارم تو هم حالت خوب باشد.  خوب استلممن حا. همسرم“
سعى كن كارى پيدا كنى كه غزال بدون من احساس . شوما اعدام مىفرد

 سالمرا ... پدرم و. بوسمام مىام را كه هرگز نديدهاز دور بچه. كمبود نكند
 �هخواهم كه جنازدر آخر، از مسئولين امر مى .هاى مرا بدهبدهى. رسانممى

  “...من. پدرم شجاع باش. ام تحويل دهندمرا به خانواده
 .نامه را خط زده بودندر ضمن يكى دو سطر از وصيتد

بوس فر رفقايى كه شهيد شده بودند، مينى ن15 -14گاهى با مادر آن 
هاى بهشت زهرا نزديك. رفتيم بهشت زهراگرفتيم و دسته جمعى مىمى

ها را باز يك روز قبر يكى از بچه. كرديمخوانديم و گريه مىآوازهاى محلي مى
شان تيرباران يهاكردند كه بچهدل فكر مىهاى سادهاين زن. كرده بودند
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. شدند و پرس و جوخاطر همين دوباره به طرف اوين سرازير مىبه. اندنشده
هاى ها وعدهحتى فالگيرها و رمال.  را چاپيده بودندآنهااى از عوامل رژيم عده

ها گاو و نكردند و اين زشان مىدادند و سركيسه مىبِهِشاندور و دراز 
فروختند و به اين و آن آمد، مى مىشانگوسفند و روغن و هر چه كه دست

 .شان چى آمده استيهادادند تا بفهمند سر بچهمى
 شوهرم را كه وضع خوبى نداشتند به تهران آوردم و در خانه �خانواد

دادند زندگى را با نصف حقوق پاكسازى كه مى. داشتمخودمان نگه
بعد از مدتى در فاميل كاوه . نامطمئن بود. وضعم نامشخص بود. گذرانديممى

البته بين خودشان . طبق سنن عشايرى، ازدواج من را با برادرش مطرح كردند
و من به . كردندخاطر همين زن برادرهاى كاوه مثل هوو به من نگاه مىبه. بود

چشم به  نيست و من طور اين ثابت كنم كه بِهِشانخواستم اشكال مختلف مى
. بعد از مدتى پدر و مادر كاوه هم گذاشتند و رفتند دهات. شوهرهايشان ندارم

من اين را .  سياسى مرا بگيرندفعاليتخواستند جلو ام مىخانواده
گاهى با زن . رفتم مىآنجاها به ام را داشتم و بعضى وقتخانه. خواستمنمى

يكى آمده “: گفت. بودپاسدار مسجد . يك شب زنگ زدند. رفتيمبرادرم مى
. از همه نظر تحت فشار بودم. فهميد كه كسى جز ما نيست.  آمد تو”.تانخانه

با خانواده كاوه ال حا. شهردار شده بودال ترسيدم كه حااز نامزد قديمى هم مى
 . كمك كنمبِهِشانكردم به طرق مختلف سعى مى. هم رابطه درستى نداشتم

هاى طرف. او را به تهران بردم.  كرده بوديك روز برادرم با تراكتور تصادف
. برادرم را گذاشتم و در رفتم.  شك كرده استبِهِمكرج فهميدم كه پاسدارى 
 .و بعد دوباره پيدايش كردم

هايم را سر مسئله زمين دستگير كردند كه البته بعدها آزاد پدرم و دايى
ته باشم، چه از سعى كردم هوايش را داش. آمدبه مادرم خيلي فشار مى. شدند

 از همه به كمك و محبت تر بيش خودم اما. نظر مادى و چه از نظر معنوى
 .احتياج داشتم

. گشتهروزى برادرم خبر آورد كه سپاه رفته است خانه دنبال من مى
ام خانواده. يك شب خانه اين، يك شب خانه آن. وقت آوارگى شروع شدآن

كاوه پيشنهاد كرد برادر كاوه بيايد در آن پدر . ام را بفروشمتوصيه كردند خانه
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هاى سنتى كه شايع خاطر همان حرفآدم مزخرفى بود به. خانه زندگى كند
 . قبول نكردمبود

. اى گرفتند كاوه جلسه�هخانواد ”خواهم خانه را بفروشممى“: وقتى گفتم
ز خواستند مرا اخواهم بروم و ازدواج كنم و آنها نمىكردند من مىخيال مى

.  است من يكى از برادرهاى كاوه را انتخاب كنمبهترگفتند . دست بدهند
خيلي عصبانى . حتى در غياب من رفته بودند پهلوى دائيم به خواستگارى

 فكرم اين بود كه به شهر ديگرى انتقال پيدا تر بيش موقعيتدر اين . شدم
ام اين لي هنوز مشكل اصليو. ت تماس گرفته بودمتشكيالهاى با بچه. كنم

و هى جلسه . شدممسائل احمقانه فرهنگى بود كه بايد زن برادر او مى
 .گذاشتندمى

 وضعيتتصميم گرفتم بمانم و با اين . پول شده بودمآن روزها حسابى بى
خواستم  نمىضمناً. كار بودمخصوص كه به بعضى از رفقا هم بدهبه. بجنگم

خره البا. زدسركوفتم مىالً  احتمام با پدرم صحبت كنم، چونمشكالتراجع به 
موقع فروش امضاى .  كتابِ خانه را روشن كنم و بفروشمشفكر كردم حساب

خره آمدند و امضاء البا كمك فاميل كاوه كه با. من كافى نبود، چون زن بودم
سر همين فروش خانه كلي مسئله داشتيم، . كردند خانه را فروختم و تمام شد

من “: گفتم. هديد قبول كردند كه خانه را بفروشمخره با بحث و دعوا و تالبا
 ”. مال شمااش هدهم و بقيهايمان را مىكاريبده

خواست نظر ها يكى از برادرهاى كاوه مدام مىدر ميان همه اين گرفتارى
وقتى خانه را فروختم . آور و زننده بودمرا جلب كند و اين خيلي برايم چندش

 به زن برادرهاى ”! نيستمليقا. ن زن هستمم“: و وسايلم را برداشتم، گفتم
من به نظام دو زنى اعتقاد ندارم، شما نبايد فكر كنيد كه من “: شوهرم گفتم
 خيلي تحت تاثير قرار گرفتند و سر و رويم را آنها !تان چشم دارميبه شوهرها

 . قطع نشدكامالً آنهابعدها هم ارتباطم با . غرق بوسه كردند
 سعى اش همادرم هم. آنجا، يك شب اينجا شب هنوز آواره بودم، يك

شان  شب را در خانهفالنكرد دل اين و آن را بدست بياورد كه من مى
 .بگذرانم

: گفتندها مىفاميل.  بود64سال . چهار سال از شهادت كاوه گذشته بود
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 ”خواهد شوهر كند؟ند؟ پس كى مىطور اينها چرا اين كمونيست“
نويسى كه اگر بشود رفتم سراغ ماشين.  بگيرمفكر كردم بايد كارى ياد

ها را دادم بقيه پول خانه را پيش دائيم گذاشتم و وقتى بدهى. كارى پيدا كنم
ت تشكيال مسائل امنيتى با خاطر بهدر مدت كوتاهى . گرفتمكم ازش مىكم

در همين سال . در شهرهاى ديگر بودم و بعد دوباره به شهر خودمان برگشتم
 زنانه هاى جسمىِبيمارى. ت ما شروع شدتشكيال دستگيرى در  بود كه64

 .هم دوباره ادامه پيدا كرده بود و ناراحتى عصبى
 مخفى شده كامالًها فعاليت. تى عوض شده بودتشكيالآن روزها ساخت 

كنم اشتباهاتى راجع به جنبش نگرم فكر مىاكنون كه به گذشته مى. بود
اگر . را خيانت به حساب بياورمتوانم آن نمىليت بوده است وتشكيالايران در 

ها ام كه بچهديده.  كار كنمآنهابا ال توانستم حا نمىاصالً بود كه طور اين
 .هايى هستندند يا افراد رهبرى يا اعضاء چه جور آدمچطور
ت پيشنهاد شد كه تشكيالخاطر مشكل شدن وضع امنيتى از طرف به

ه يكى از رفقاى پسر، ايران را به قصد تركيه من به همرا. ايران را ترك كنم
ت نظرهاى مختلفى در مورد ترك تشكيال در اينكهرغم  علي. ترك كرديم

 را وضعيتتوانم اين  نظر خودم اين بود كه ديگر نمىليايران وجود داشت، و
 .تحمل كنم

آن رفيق . هر حال به كمك آن رفيق از راه زمينى و كوه فرار كرديمبه
مشكل اساسى ما جور كردن محلي . عهده داشتها را به مسئوليتتر بيشپسر 

اى و من نامه. به هر حال به تركيه رسيديم. امنيتى بود كه بتوانيم با هم باشيم
 .براى فاميلم نوشتم كه بفهمند در زندان نيستم

وقتى ال  سخت بود كه قبول كنند من حتى به تهران بروم و حاآنهابراى 
اولين . خواهم ازدواج كنمشان اين بود كه مى همهتصورودم به تركيه آمده ب

كم به اين  كملياولش خيلي ناراحت بوديم و“: اى كه رسيد، نوشته بودندنامه
 فكر كرده بودند آنها ”.اىاى كه رفتهنتيجه رسيديم كه تو خوب كارى كرده

خيلي مشكل اين مسئله براى من . امام ازدواج كردهمن با كسى كه فرار كرده
ت تشكيالكنم بارِ اين اشتباه به دوش برم و فكر مىهنوز از آن رنج مى. بود

. ها انداخته استيل مختلفى بر سر زبانالاين شايعه را به دالً است كه احتما
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 .دهدهنوز هم در خارج از كشور عوارض اين مسئله مرا آزار مى
اين كشور . ى نداشتيمما ديد درستى از پناهندگ.  راجع به پناهندگىاماو 

 اينجامان را به يهامقدارى پول.  آشنا داشتيمدوتارا انتخاب كرديم، چون يكى 
 روى امكانات تحصيلي ضمناً. فرستاده بوديم براى تهيه بليط و چيزهاى ديگر

هر حال به. آزادى هم كه دارند. تر بودنشكرديم و راحت هم حساب مىاينجا
 . غيرممكن بوداصالًاى ديگر مشكل بود و يا گرفتن اجازه ورود به كشوره

در آن مقيم ال به سفارت كشورى رفتيم كه حا. پانزده روز در تركيه بوديم
جوار رفتيم، سفارت هلند و به سفارت دو سه كشور هم. هستيم، ويزا ندادند

شانس اعتقاد پيدا  كنم گاهى بايد بهفكر مى.  جا نداشتندكدام هيچآمريكا، 
طور اتفاقى بليط گير آورديم خير گرفتن ويزا گذشته بوديم كه بهما از . كرد

البته از طريق يكى از كشورهاى اروپاى سوسياليستى و با گذشتن . اينجابراى 
در تمام مسير دلهره و اضطراب .  برسيماينجااز يك كشور غربى قرار بود به 

ها به سئوليتبسيارى از م. اين اواخر حسابى اعصابم متشنج شده بود. داشتيم
 مجبور اينكهخاطر به. گردن رفيقم بود و اين خودش براى من سنگين بود

بودم در تركيه در خانه بمانم و او كارها را راست و ريست كند، حرص 
اعصابم . مشكل زن بودن هنوز دست از سرم برنداشته است. خوردممى

ن شرقى آلمااز .  كنترل داشتيممشكالتن شرقى آلمادر . تر شده بودخراب
مان يهاساك. دانستيمكمى مى. دانستيمزبان نمى. با اشكال زياد خارج شديم

خواهند بگذارند از آن هر حال رفتار بد پليس نشان داد كه نمىبه. گم شد
 .كشور خارج شويم

هيچ . شناختيم تلفنى تماس بگيريم مىاينجاسعى كرديم با دوستانى كه 
مان هم كه از يهاساك. نتظار و دلهره بوديمدر حالت صبر و ا. جوابى نبود

شود و تازه هنوز گذر از يك  رفته بود و معلوم نبود آينده چه مىماندست
بسيارى از چيزها . كشور ديگر و ورود به كشور بعدى را پيش رو داشتيم

فهميديم دور و برمان چه خبر  نمىاصالً اينكهخاطر  نامفهوم بود بهمان براي
 .است

ن غربى بروند آشنا شديم، آنها آلماخواستند به نفر كه مىبا چند 
 . بليط گرفتند و همراه هم راه افتاديملي ما را نداشتند ومشكالت
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ورود و خروج از كشور بعدى با مشكل خاصى همراه نبود و در فرودگاه 
كشور بعدى يعنى همين كشورى كه در آن هستيم، در صف انتظار آخرين 

 اينجاخواستيم كسانى را كه مى. ى تماس با آشنايان كرديممان را برايهاتالش
موفق .  باخبر كنيم كه مگر بتوانند كمكى كنندمانشناسيم از وضعمى

كار را بكنيم كه باز به كمك زنى كه در صف بود سعى كرديم اين. نشديم
داشت و ما در صف كسى گوشى را بر نمى. آمدهيچ جوابى نمى. نتوانستيم

ها شده بود و اعصاب من هم خيلي خراب  سالمان برايها عتبوديم و سا
 .شده بود

 ”.خواهيم پناهنده شويممى“: خره وقتى نوبت ما شد، به پليس گفتيمالبا
داشت تا مسافران ديگر كارشان تمام اى نگهپليس با اخم و تخم ما را گوشه

 .شود
رويد؟ ىچرا به كشورهاى سوسياليستى نم“: گفتند. ما هشت نفر بوديم

غذا . ساعت ما را به بخش كنترل بردند بعد از يك”!شما كه كمونيست هستيد
زندان يا الً بعد ما را سوار اتوبوس كردند و به جايى بردند كه احتما. دادند

بعد از ظهر بود . هاى انفرادى انداختندما را توى سلول. گاه موقتى بودبازداشت
 تا صبح تقريباً خوابيديم و آنجاشب . و هواى داخل سلول خيلي سرد بود

 .لرزيديممى
هاى ديگرى را هم بعد ايرانى. وجو كردندنگارى و پرسروز بعد انگشت

 سياسى و عقيدتى وضعيته آرام، لممترجم آوردند و ما در يك مكا. ديديم
ها را به پليس تحويل داديم و معلوم شد بليت. خودمان را براى پليس گفتيم

 .ايمدهكه از تركيه آم
ها  چهمثالًشنود كه شود چيزهاى زيادى مىآدم وقتى وارد فرودگاه مى

. چه ها را نابود كرد و چه وبايد بليط.  بايد پاسپورت را پاره كردمثالً. بايد كرد
. دانستيمطور كه گفتم نمىهر حال همان ما به. كنندها اين كارها را مىبعضى

اين كارها، . العمل پليس نداشتيمه و عكس اين فرودگاوضعيتديد درستى از 
. ما را به يك هتل لوكس منتقل كردند. يعنى تحويل دادن بليط اشتباه بود
مسئولين سوسيال گفتند كه ما را تحت . روز بعد به سوسيال معرفى شديم

 . صد كرون براى آن چند روز دادندمان دارند و به هر كدام”مسئوليت“
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 را براى ما توضيح داد و آنجا وضعيته سوسيال يك مترجمى داشت ك
 .حقوق ما را متذكر شد

من و رفيقم به هتل يكى از .  بردند2 بعد ما را به يك هتل درجه
 فهميديم كه چند نفر ديگر را پليس دستگير آنجاها رفتيم و در يتىالوهم

وقتى به هتل برگشتيم از رفتار صاحب هتل فهميديم وضع مشكوك . كرده
. بعد پليس با در زدن شديد وارد شد. هتل به پليس تلفن كردصاحب . است
هايمان پيدا شده  اول فكر كرديم ساك”!هايتان را جمع كنيدساك“: گفت

 ليبند نزدند والبته به ما دست.  استشانبند همراهاست، بعد ديديم دست
 .مت خوبى بود كه بفهميم اين رشته سر دراز داردعال

هاى انفرادى ز پليس بردند و دوباره در سلولما را با خشونت به مرك
. هاى شاه و خمينى را سفيد كرده بودند، روى سلولكالمدر يك . انداختند

 قبالًهاى ديگرى هم كه فهميديم كه آن ايرانى. سعى كرديم داد بزنيم
 خطرناكى قرار موقعيترفيقم گفته بود اگر در .  هستندآنجااند، دستگير شده
قرار شد اگر چنين . العمل نشان بدهه اعصابت خراب است عكسگرفتيم، تو ك

ها در خودم حبس كرده ى پيش بيايد، من داد و هوارى را كه مدتوضعيت
 بِهطرف انگار مورد نيازم بود و از طرف ديگر اين كار از يك. بودم بيرون بريزم

 .شدكار گرفته مىاى بهكل حربهش
ديگر به برگشتن ايران، ال حا. پورت كنندخواهند ما را ديفهميديم كه مى

مان روحيه. كرديمها فكر مىبه شكنجه شدن، به كشته شدن و همه اين
اى وسيله سازمان حامى پناهندگان، خبرنگاران و عدهبه. خيلي خراب شده بود

للي در جريان قرار گرفته بودند و مسئله ديپورت لماهاى بين از اعضاى سازمان
 . كشيده شده بوداينجاهاى امهشدن ما به روزن
 2سلول . زمين سرد و نمور بود.  منتقل كردندلي بدتر از اوليما را به سلو

بوى گند و شكل و . و پسرها هر سه نفرى در يك سلول بودندنفره بود 
. من تنهايى توى يك سلول بودم. كرد مىشاناذيتهاى سلول شمايل توالت
ها را يك تورى فلزى حتى توالت. يريمگذاشت با وكيل تماس بگپليس نمى

. كردندها را كنترل مىحتى توالت. گذاشته بودند كه چيزى توش نيندازيم
خصوص به. آور احتياج داشتيمما به قرص خواب. مان متشنج بوداعصاب همه
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ترسيدند بيش از يكى ها مى اينليكردم ومن كه در ايران زياد مصرف مى
 .ى كنيم بدهند و ما خودكشدوتا

 ”.فرستادن شما يك كار غيرقانونى است پس“: گفت. خره وكيل آمدالبا
ان كشور تصميم گرفته است و ما بايد لمپار“: گفت پليس مىليو

ان تصميم گرفته بود و چقدر سريع لمپار. گفت پليس راست مى”.تانبفرستيم
ب كرده بار پليس با ما تعجوكيل از برخورد خشونت. كار را كرده بودهم اين

 موقعيتزدند و هيچ اهميتى به دادند، داد مىچون شب قبل ما را هل مى. بود
.  انگار نه انگار”!كشندماناگر ما را پس بفرستيد مى“: گفتيممى. دادندما نمى

 .وار فرياد زدممن ديوانه
 ما را سوار ماشين مصبح روز پنج. شب چهارم هم توى سلول خوابيدم

. غذا نداشتيم. گرسنه بوديم. ندان مستقيم بردند فرودگاهپليس كردند و از ز
هنوز از همان غذاهايى كه از تركيه همراهمان بود، بيسكويت و غيره استفاده 

پاسپورت بقيه . دو نفر از جمع هشت نفرى ما پاسپورت نداشتند. كرديممى
 .دست پليس بود

 توقف نجاآهواپيما مدتى . سوار هواپيما شديم به طرف يك كشور غربى
در آن . خواستند مشروب بخرندچند نفر از پسرها توى هواپيما مى. كرد

. ما با مسافرهاى ديگر فرق داشتيم.  اجازه ندادندلي نياز داشتند وموقعيت
پليس جلو در . كردند توالت رفتن را هم كنترل مىليالبته غذا خورديم و

 .ايستادتوالت مى
كه از كشورهاى ديگر ديپورت شده بودند،  با چهارده ايرانى ديگر آنجادر 

انگار با يك لشكر طرف . پليس بيش از ما مضطرب شده بود. برخورد كرديم
قرار شد كه همه ما و آن چهارده .  و جوش بودندجنُببسيار در . شده است

 .نفر را با هم ديپورت كنند
 خره تصميم گرفتند همه هواپيما بشود پليسالبا. ترسيدپليس خيلي مى

هواپيما شده بود دژ . مسافران را از پرواز حذف كردند. و ما كه پناهنده بوديم
 .يا يك اردوگاه يا زندان پرنده

خواست كاش  مىماندل. همه ما در افكار دور دست غرق شده بوديم
به مرگ فكر كرديم و به . شدنمى. توانستيم به هيچ چيز فكر نكنيممى
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 .هايى كه در انتظارمان بودبالن ى و به آاسالمهاى جمهورى جنايت
جورى خودمان ين سعى را كرده بوديم كه يكتر بيشما البته در دانمارك 

از . كردپليس اين را متوجه شده بود و حسابى ما را كنترل مى. را نجات دهيم
ن شرقى كه قبول آلما به مثالً. پليس خواستيم ما را به كشور ديگرى ببرد

. زارىي لبخند بود و بشانته نگاه.  مواظب بودنداش هدر هواپيما هم. نكردند
 شان زير قولآنجا. قول داده بودند كه ما را در فرودگاه تركيه بگذارند و برگردند

 .زدند و ما را مستقيم تحويل پليس تركيه دادند
 اهميت شانبراى. هاى نگهبان ما را تحويل نگرفتندپليس تركيه، پليس

پليس ...  و بهمانفالنها گفتند از پليس ى اينوقت. نداشت كه ما كى هستيم
بايد كارت “: گفت. ها برايش مهم نيست فهماند كه اين حرفآنهاتركيه به 

خره پس از حل مشكل پاسپورت، ال با”!شناسايى و پاسپورت نشان دهند
هاى ما را تحويل پليس پاسپورت. همراهان ما، نوبت به من و رفيقم رسيد

سانى را كه پاسپورت ايرانى داشتند و از تركيه آمده بودند، تمام ك. تركيه دادند
چهار نفر را . پليس تركيه نپذيرفت.  پاسپورت نداشتندآنهادو نفر از . بردند

 آنها و كسى از ”احمد پاشا“راست بردند به زندان خاطر پاسپورت جعلي يكبه
خفى ما يك شب به هتل رفتيم و از شب دوم در استانبول م. خبرى ندارد

 .شديم
سر و صداى .  از قبل در خطر هستيمتر بيشدانستيم خيلي ديگر مىال حا

هاى آن كشور هم گذشته فرار و افشاگرى و ديپورت شدن ما از حد روزنامه
هاى آشنا و رفقاى بعد با بچه.  در تركيه مانده بوديمليبدون هيچ پو. بود

خره البا.  تاب بياوريمتى تماس گرفتيم و توانستيم سه هفته در تركيهتشكيال
خبرنگارها ما را پيدا كردند و ما دوباره به همان كشورى كه ديپورتمان كرده 

 .بود بازگشتيم
هاى  گروهكالًدر مدتى كه در تركيه بوديم، افكار عمومى، خبرنگاران، و 

مترقى پناهندگان و تعدادى از ايرانيان مبارز، در اين كشور افشاگرى كرده 
 دولت مجبور شد هر طور شده ما را پيدا كند و به آن كشور خرهالبودند و با
 .باز گرداند

هايم كم و فعاليت. حدود دو سال است كه در اين كشور هستيمال حا
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اوايل بسيار عصبى بودم، افسرده . هاى مختلف ادامه داشته استبيش به شكل
ى كار گاه. رومبه مدرسه مىال حا.  شدبهترم وضعيتبعد . گير بودمو گوشه

 .ها با مسائل پناهندگان برخورد دارمكنم و در كنار اينمى
 خاص و معروفيتى كه به هر حال بدنبال ديپورت شدن من وضعيت

حاصل شد، يك نوع مسئوليت را پيشاپيش بر دوش من گذاشت كه اكنون 
 .كنم آنرا حمل كنمسعى مى

رانه اعمال مرا كه يك آيد كه در آن ناباواى از پدرم مىگاه نامههنوز گاه به
ام بارها گفته“البته در نامه آخرش نوشته است ال حا. ستايددختر هستم مى

: نوشتم. توانم اين چيزها را قبول كنم نمىلي و”.كه تو پسر بزرگ من هستى
 ”!من دختر تو هستم، دختر“

سفر شدن با كسى كه حتما بايد شوهر آدم مسئله ازدواج كردن يا هم
 عذابى شده است و هنوز واقعاًاين مسئله . دهدابى عذابم مىباشد ديگر حس

اى برخورد نشده است و كنم با اين مسئله ريشهفكر مى. دهدآزارم مى
هنوز هم اين مسئله در خارج از . ت استتشكيالگردن مسئوليتش عمدتا  به

دانستم و يا امكانش بود كه من راه فرار خودم را مى. دهدكشور رنجم مى
 چرا بايد اين مسئله مرا آزار بدهد؟. م به تنهايى فرار كنمخود

خاطر شايعاتى كه ممكن بود قبل از فرار در شهرستان پيش بيايد، به
از همان ايران . سفرم انجام دادعمده كارهاى مربوط به فرارمان را آن رفيق هم

 .ن خيلي از اين مسئله ناراحتمالا. تا تركيه
 كه من جا همين در مثالًرج از كشور هستند، هايى كه در خاخيلي از زن

هستم، حتى جرات ندارند با يك نفر صحبت كنند و كافى است كه با يك 
 .هاى مزخرف بزنندپسر چند كلمه حرف بزنند و ديگران پشت سرشان حرف

اى رابطه زنى كه شوهرش تيرباران شده، فقط از روى اجبار با خانواده
در بين همين جمع ما، . يار تحت فشار روحى است بسهمه اينبرقرار كرده، با 
شود كه در اسكانديناوى هستند، پيشنهاد مىال ها كه البته حابه بعضى از زن

 باشد يا شان است بچه همراهبهتر جا بروند، فالن به مثالًخواهند اگر مى
من . چون زن است و تنهاست و ديروقت شب است.  برودفالنيهمراه 

ها چرا نبايد كنار ميز كتاب با بچه. سئله برخورد كنمخواهم با اين ممى
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 هاى مزخرفى پشت سرم زده شود؟ حرفاينكهصحبت كنم، بدون 
خاطر اين هنوز هم در كشور خارج همان دختر يا زنى هستم كه به

خواهم به عنوان يك انسان مستقل و مى. چيزهاى ابتدايى تحت فشار هستم
شوم، كنم، بعد ناراحت مىين و آن برخورد مىهاى ا با متلكلياستوار باشم و

 دارم يكى همان اينجاى كه در مشكالتشوم، رود، فلج مىنيرويم به هدر مى
. زن بودن:  همه پناهندگان است و يكى همين مسئله عمده استمشكالت
ى سرم البايستى حتما يك حامى باخواهند قبول كنند كه نمىچرا نمى
وهر داشته، خوب نامزد هم كه ندارد، پس حتما  شفالني“: گويندباشد؟ مى

 ”.بله
فكر بودند، ناچار دو نفر از دخترهايى كه خيلي بااستعداد، جوان و خوش

 با ليدار معمون مثل دو نفر خانهالخره ازدواج كنند و االشدند كه با
 .اندنشين شده خانهليقوكنند و بهشوهرهايشان زندگى مى

 نيست كه تر بيش دو سال اينكهبا توجه به . ديگر حرفى براى گفتن ندارم
ام و  در آن بودهمالهايى كه عام، با توجه به جرياناز ايران بيرون آمده
كار بينم كه اين مردم براى يك اعدامى چهام و مىخبرهايى كه شنيده

هايى اعتراض... خواهند از زندانيان سياسى حمايت كنند مىچطوركنند و مى
آيد، شود و فشارهايى كه از نظر اقتصادى به مردم مىنگ مىكه راجع به ج

 عظيمى از مردم ناراضى هستند و فقط �هبينى تودن اگر نگاه كنى مىالا
 وضعيتاين باعث تاسف است كه چپ در ايران هنوز . خواهندرهبرى مى

اگر چپ ايران يك وحدت درست و حسابى نداشته باشد، ما . درستى ندارد
من بين خمينى و مجاهدين . ها را تحمل كنيم اين رنجچنانبايد هم

من . البته منظورم رهبرى سازمان مجاهدين است. بينمگونه فرقى نمىهيچ
 .كنم مردم اعتماد زيادى به رهبرى مجاهدين ندارندفكر مى

كنم تا خواهم يك نكته انتقادى را مطرح كنم و گمان مىدست آخر مى
نه برخورد نكنيم هيچ مشكلي حل القتى كه مسئومتوجه اين نكات نشويم تا و

هايى كه در اين كشور هستند، كرديم زنبراى مثال ما فكر مى. نخواهد شد
توانيم بنشينيم و براى تر هستيم، مىيى كه با هم نزديكآنهاخصوص به

 چيزى مثل كانون دمكراتيك زنان داشته مثالً فكرى بكنيم و مانمشكالت
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 .باشيم
.  نشدلي كرديم كه يك جورى جمع بشويم، وتالشس، روز هشتم مار

كار كند، خواست چهدانم مى را ببرد دكتر، يكى نمىاش هخواست بچيكى مى
 .اى برسيمصه نشد كه جمع بشويم و به نتيجهخال

كنم البته من فكر مى. اميدوارم روزى موفق شويم اين كار را انجام بدهيم
  .تى نيستمسئله زنان ما جدا از مسئله طبقا
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