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  سخنی با ش

  

  منجی جاندارانزادي یگانه آبه نام 

اي به چشم چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم

واسطه آن برخی را به  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به
خود بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی 

  .افکارش را نشر دهد نینچ ینگردد و ا

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم  بر خود، ننگ دانست تا به
  .پاك را به ثروت مادي آلوده سازد

هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به 
داشتم و  یانب سخن را ساده و روشنهماره تحقیق گسترده نباشد، زیرا که 

  .مطلع نیست حال دگربار بازگو شود اگر کسی از آن



انسان و یا  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها بپا خواستم تا برابر ظلم
ت و هدف را هماره باقدرت تالقی داده است، یهر نام دیگري که غا

رهایی جاودانی که . سازم فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم
اي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، دار

  .ها است گیاهان، حیوانات و انسان

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا بر خود ننگ می
  .آزادي است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم

ه گذشتگان را در پیش توان راد از علم و فناوري امروزي، میدبا م
نگرفت و دگر چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا 
که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این 

  .جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها نگاشته گاه یچمن خود ه
حال . ها بر کاغذ استناشران کتب نشر ندادن این نگاشته ام ازخواسته

  .یرسان چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالع

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان توان با بهرهامروز می
این جانداران واال ایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار 



به قتل  گاه یچمدد از این نگاشته نیز هشک بیدانید که بیآزادگی می
اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این . طبیعت دست نخواهید زد

توانید از فناوري عام درختان می بهره از کشتار و قتلپیشه پا فشارید بی
 حق و بهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد اندیشان به

  .گردد یمتکر قابل

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران
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انگیزي بود، هواي مطبوع البته سرد، زیر پتو حسابی خود را  صبح دل

این هوا زیر پتو گرم و نزدیک به  یچانده بودم، این خواب سر صبح درپ

  واب بیدار شوم،دوست نداشتم از خ اصالًبخاري چه لذتی داشت، 

 طبق عادت چندي اي بود یقهمد با اینکه چند دقوقتی ساعت به صدا در آ

از خواب بیدار شده بودم، اما حس خواب و  ساعت قبل از زنگ زدن



 نی شهسواری ٨

 

خواب ماندن تمام وجودم را فرا گرفته بود و به سرعت قبل از اینکه 

  خیلی سر و صدا کند صدایش را قطع کردم

کردم که چرا قبل از به صدا در آمدنش  چند بار خودم را سرزنش

پرید و  حواسم پرت بود و باعث نشدم صدایش در نیاید، خوابم زود می

توانست این خواب ناز را برهم زند و حاال که در  هر اتفاق کوچکی می

دوست نداشتم از سر جایم  اصالًکردم  ذهن این اتفاقات را دوره می

برخیزم، لباس بپوشم تا به دانشگاه بروم، امروز دلم یک خواب طوالنی 

زیر  نینش دلخواست، یک خواب در این سرماي مطبوع و گرماي  می

  پتو،

دوست داشتم حسابی بخوابم، بعد وقتی از خواب بیدار شدم آزادانه و با 

ال بود که صداي درب فراغ بال تصمیم بگیرم که چه کنم، در همین ح

بقلی را شنیدم، این صداي آراز بود، چه پشتکاري دارد، خواب راحت 



 فریاد ٩

 

را در این شرایط به فراموشی سپرده و در حال رفتن به دانشگاه است، 

اش را  حوصله واقعاًکنم، ولی امروز  هرچند منم هر روز همین کار را می

  ندارم،

اي حاضر نبودم چشم باز  یهدر تمام این مدت چشمانم بسته بود، حتی ثان

ي کالسی  کنم تا خوابم بپرد و حاال وقت آن بود تا در ذهن روي برنامه

خاطرم نیست چند شنبه است، آهان یادم آمد،  اصالًامروز تمرکز کنم، 

گیري نیست و کمی بیشتر خودم را غرق در پتو و  هاي چشم خب درس

را بیشتر به دورم کردم و پتو  بغلبالشت کردم با دو دست بالشت را 

ي درس و دانشگاه بود  پیچیدم و سرآخر در میان همین افکار به برنامه

  که به خواب عمیقی فرو رفتم

  سولماز، سولماز



 نی شهسواری ١٠

 

شد، اول خیلی آرام و مبهم، گویی بخشی از  انداز نیطنصدا در گوشم 

بیشتر و بیشتر شد، سرآخر با این صداها به خود  کم کمخوابم باشد، اما 

ي تخت نشسته بود، خیلی نگران  آمدم، وقتی چشم باز کردم، مادر لبه

کرد شاید مریض شده باشم، سرماخوردگی  فکر میحال و احوالم بود، 

امروز به دانشگاه نرفتم، این اتفاق عادي نبود و  که  آنیا چیزي شبیه به 

  هایم شانه خالی کنم، ه من از مسئولیتآمد ک خیلی کم پیش می

افتاد  حتی شاید در بچگی مدرسه رفتن هم از این اتفاقات خیلی کم می

و براي مادر نگران کننده بود که امروز چرا نرفتم و من که هنوز هم 

کردم، دوست داشتم بیشتر خودم را در میان  احساس خواب می

  رختخواب غرق کنم و بخوابم

داد بعد از اینکه  صبح را نشان می 9را نگاه کردم،  اول ساعت روي میز

  :تصمیم گرفتم تا کمی بیشتر استراحت کنم به مادر گفتم



 فریاد ١١

 

شود و او هم خیلی زود حرفم را باور کرد،  ها تشکیل نمی امروز کالس

  اي حتی جویاي این نشد که چرا دیشب نگفته

ه من و ها نبود و آزاديِ عمل زیادي در زندگی ب اهل این حرف کالً

  شد، ي ما خالصه می شان در آینده ي زندگی داد و همه آراز می

کرد و من  ي زیاد مرا به میز صبحانه دعوت می مادر که با قربان صدقه

کرد در یک  ام می که بوي نان تازه و چاي قند پهلوي مادر داشت دیوانه

نم و که آیا بیشتر از این بخوابم و در تخت بما دو راهی قرار گرفته بودم

  یا با مادر به سر میز صبحانه بروم و دلی از عزا در بیاورم

  آیم شما برو من هم کمی بعد می: به مادر گفتم

و با چشم باز کرده  اماتم، خواستم دوباره بخوابم باز به رختخوابم فرو رف

مادر حرف زده بودم، حاال آن میز صبحانه هم از سوي دیگر 



 نی شهسواری ١٢

 

واب فرو روم، سرآخر بعد از کلی گذاشت تا بیشتر از این به خ نمی

  کلنجار از جایم برخاستم و پیش رفتم،

هایم به هم  رخنه کرد، دندان وقتی از زیر پتو بیرون آمدم، سرما در جانم

وقتی از  مخصوصاًشد، این احساس را خیلی دوست داشتم،  ده میسایی

ي میان سرما و گرما و این رخنه  شدم، این حس دوگانه جایم بلند می

این سرديِ هوا و در برابر  شدن سرما به جانم و تسلیم باره یکردن ک

  ،برایم بهترین اوقات بودها زمستان  فراتر از این

ر خواب با آن سرماي رسوخ کرده د از اینکه صورتم را آب زدم، دیگبع

ي  ي بلعیدن مادر و سفره از وجودم رخت بست و آماده کامالًدر جانم 

غذایش بودم، پرخور نبودم اما صبحانه را خیلی دوست داشتم و 

  بخش بود خوردنش برایم لذت



 فریاد ١٣

 

کردم، هوا  قبل از اینکه سر میز بنشینم پشت پنجره رفتم و بیرون را نگاه

 برفی بود، برف با شدتی مالیم در حال بارش بود، خیلی سرعتش کم

جان به زمین  بود به طوري که هر چند ثانیه یک تکه برف کوچک و بی

هاي به جا مانده از بارش شدید  رسید اما این سفیدي زمین و برف می

برف دیشب زمین را زیبا و بکر کرده بود، چشمانم با نگاه به برف 

هاي معلق  در هوا روشنیشد به قدري شفاف که  تر می تر و شفاف بزرگ

گرفتم و حاال  یار از نگاه کردن به برف آرامشی مدیدم انگ میریز بسیار 

  در برابر خانه همه جا را برف پوشانده بود،

ي زیبایی به خود گرفته بودند، دلم براي راه  ها چه قدر چهره درخت

رفتن در برف لک زد، دوست داشتم هر چه زودتر از خانه بیرون بروم و 

عی به کوهی جایی برویم یا جم ا دستهاي با دوستان تدارك ببینم ت برنامه

  براي اسکی و یا هر جاي دیگري که در میان برف باشد، حتی پیستی



 نی شهسواری ١٤

 

محو دیدن برف و هواي بیرون بودم که مادرم مرا به خودم آورد، با 

 ها سراسیمه شدم، به یاد گربه باره یکدیدن ظرف شیر در دستش به 

ز دست مادر گرفتم و افتادم، چه قدر حواس پرت بودم، ظرف شیر را ا

  به سرعت از خانه بیرون رفتم

  :زد مادرم مدام صدا می

  خوري کجا، حداقل لباس گرم بپوش، سرما می

  زد، به سمت پارکینگ خانه رفتم، مادر مدام صدا میولی من با سرعت 

هایی که در جایی از پارکینگ گذاشته  به کلی از خاطرم رفته بود، ظرف

ین گذاشتم و داخلشان را پر از شیر کردم و در بودم را برداشتم و به زم

  شان پیدا شد، اي منتظر ماندم که سر و کله گوشه

ي کوچک که  آمد، خیلی زیبا بود چند بچه مادرشان پیشاپیش می

تعدادشان چهار تا بود به دنبالش بودند، بیشتر اوقات دوست داشتم، 



 فریاد ١٥

 

ها  ر وجودم از آنها را به دهان بگیرم و ببلعم، اما خیلی د یکی از بچه

  کردم ترس داشتم و همیشه تنها نگاهشان می

ها دست بزنم و همیشه محو  هم جرأت نکردم تا به آن بار یکحتی 

خوردند، از دیدنشان تمام  شان بودم، حاال همگی با هم شیر می زیبایی

وجودم شاد شده بود، چند بار هم اشک در چشمانم جمع شد، وقتی 

لرزید  احساس سرماي وحشتناکی کردم، بدنم میشیرشان تمام شد، تازه 

و وقتی متوجه شدم بدون کفش پایین آمدم سرماي بیشتري جانم را فرا 

  گرفت و با ظرف شیر باال رفتم،

  :مادر با دیدنم گفت

  پوشیدي ل لباس گرم میکنی، حداق چرا این جور می

  :من با لبخندي به او پاسخ دادم و او در جواب گفت

  ات را بخور عزیزم ریختم، بیا صبحانهبیا چاي تازه 
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و شستن پاها سر سفره نشستم و بعد از مختصر مرتب کردن خودم 

ي من را مادر به صبحانه  عالقه همه نیاشکمی از عزا درآوردم، 

ي مفصلی در  دانست، همیشه در تمام دوران مدرسه هم میز صبحانه می

ي بیماري  ر به واسطهند سالی بود که مادي ما به راه بود، حاال چ خانه

وقت حاضر نبودیم او میز صبحانه را  خوابید و ما هیچ ها دیرتر می شب

بچیند، مگر روزهاي تعطیل و یک چنین روزهایی که این شادباش 

  نصیبمان شود

یفه توانستیم، این وظ که می هرکدام در روزهاي معمول من و آراز یا پدر

شخصی نداشت، فقط دعواهاي ي م گرفتیم و خیلی برنامه را به عهده می

آمد و حاال خوردن این چاي از  گاه و بیگاه بین من و آراز به وجود می

همه بود خوردن  زبانزد کامالًپختش  دست مادر کدبانویی که دست

  داشت



 فریاد ١٧

 

در دست به رنگش بوم  ییمو قلماین قدر خوش رنگ بود که بتوان با 

نقاشی را طرح داد و نقش و نگاري بر آن به وجود آورد و من که هر 

زدم که قند در  یها م خوردم این قدر از این حرف روز از غذاهایش می

ه رود و آنگاه بود که هزار لقب از آراز نصیبم دلش آب شود و ریس

  شد می

پیروز  بار یکدام همیشه بر سر تصاحب مادر با هم جنگ داشتیم و هر ک

شدیم، حاال که دیگر از صبحانه فارغ آمده بودم و  این میدان جنگ می

حسابی از خوردنش لذت برده بودم، بر آن شدم تا براي بیرون رفتن و 

پا  محصور کننده چند همآن برف روي در حال و هواي دلکش  پیاده

  ستانماز این رو بود که شروع کردم به تماس گرفتن با دو پیدا کنم،



 نی شهسواری ١٨

 

یکی دانشگاه بود، یکی بیرون رفته بود، یکی کار داشت، اما در میان 

ها را پیدا کرده بودم باز هم  انبوه این دوستان که همین چند ساله آن

  بودند بسیاري که همپا براي رفتن به اسکی باشند،

بودم و دوستان بیشماري در از همان بچگی به شدت انسان اجتماعی 

ها  ر داشتم، تعدادشان همیشه خیلی زیاد بود، با تمام همکالسیطول عم

اي بود  چهدوست بودم و گهگاه در مدرسه و خیلی به ندرت ب حتماًکه 

سن و  با تمام هم طور نیهمباشد، در محله هم  که با من دوستی نداشته

  شد، ها دوستی داشتم و این ماجرا به آشنا و فامیل هم کشیده می سال

ها  ست کمی از من نداشت اما شاید من بیشتر در این بازيآراز هم د

شد که وقتی تصمیم  ي دلگرمی پدر و مادر می درگیر بودم و همین مایه

که چه سرنوشتی در  به خروج از ایران گرفتند نگران ما دو تا نباشند

توانیم در خارج از کشور در مملکتی غریب  انتظارمان است و چگونه می



 فریاد ١٩

 

هاي  ن خود ارتباط برقرار کنیم، تمام نگرانیبا هم سن و ساال

  شان از همان ابتدا ما دو تا بودیم زندگی

فرستادند، به ویژه براي  میهاي متعددي  کودکی ما را به کالس از همان

یادگیريِ زبان، دوست داشتند تحصیالتمان را در خارج از کشور 

نواقص و  بگذرانیم و همیشه به دنبال راهی بودند تا ما را از تمام

 مشکالت ایران دور کنند، دوست داشتند در سرزمینی آرام بتوانیم درس

  بخوانیم و پیشرفت کنیم،

مان بدو تولد ا این رویه را پیش گرفتند و از هاز این رو از همان ابتد

  پاسپورت کشور مقصد را گرفتند، مان يدوبراي هر 

ن کودکی به پدرم انسان مرفهی بود و این ثروت خانوادگی را از هما

ثروتمند بود و  اي کشید و مادر هم از خانواده دنبال خویش یدك می

، از همان ابتدا هم به دهم وصلت کردن با کفو همي  دو خانواده گونه نیا
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ور رفت و آمد داشتند و هر دوي ما را در آلمان به دنیا خارج از کش

کلی آوردند تا شهروند درجه اول آنجا محسوب شویم و در آینده مش

  براي ورود و خروج به ایران و آلمان برایمان پیش نیاید

حاضر نشدند ما  گاه هیچوقتی به سن و سالی رسیدیم که وقت رفتن بود 

 نیتر بزرگرا تنها بفرستند و خودشان هم با ما آمدند، شاید آن روزها 

شان این بود که ما در این کشور احساس غربت نکنیم و نتوانیم  دغدغه

ستی با دیگران برقرار کنیم، اما همان روحیات نهفته در من و ارتباط در

  آراز باعث شد که خاطرشان جمع شود

کردیم، هم من و  حاال که همه در این کشور چند سالی بود زندگی می

هم آراز دوستان بیشماري داشتیم به خصوص من که تعدادشان خیلی 

خیلی  مان يدوي درس هر  زیاد بود این ارتباط در کنار درس که البته

شد که فکر کنند راه  می محسوب خوب بود قوت قلبی براي پدر و مادر
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 تنگی دلگرفته و با تمام شرایط سخت غربت و دوري و درستی را پیش 

  کنار بیایند،

رفتیم و در  ردن بود، گهگاه میبراي ما رفتن به ایران مثل آب خو

آورد، شاید فقط همان اوایل که  نمیمجموع چیز زیادي رویمان فشار 

  بود تنگی دلهم کمتر براي ما و بیشتر براي پدر و مادر غم دوري و آن 

عت با همه ترها فرا گرفته بودیم و به سر ن را از خیلی پیشما که زبا

ها این قدر آمده و رفته  م، در ثانی در این سالکردی ارتباط برقرار می

 تقریباًبودیم که با این فرهنگ و آدمیان نا آشنا نبودیم، پدر و مادر هم 

گی ي بیشتر در ایران بودن و زند شرایط مشابهی با ما داشتند اما به واسطه

تري در آنجا بیشتر وابستگی داشتند و شاید پدر و مادر دور  طوالنی

ها بود، در صورتی که ما هر  مانده از خودشان هم یکی از همین تفاوت
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ها را  وقت طعم دوري از آن ر اختیار داشتیم و هیچرا همیشه د ها آن دوي

  تجربه نکرده بودیم

وانم به اسکی بروم، وقتی باالخره تعدادي از دوستان را گرد آوردم که بت

وسایلم را جمع کردم و با مادر خداحافظی کردم در پارکینگ 

تی داشتم با اتومبیل بیرون و مادرشان را هم دیدم، وق ها گربه بچه

دادند  شان پشت درب پارکینگ انگار برایم دست تکان می تم، همهرف می

  کردند، ام می و بدرقه

ي ما پناه آورده بودند و  کینگ خانهچند مدتی بود از شروع سرما به پار

کردیم، من خودم را نسبت به  ها کمک می هر کدام از ما به نوعی به آن

ي  دیدم، پدر برایشان در پارکینگ، وسیله خوراکشان مسئول می

گرمایشی گذاشته بود و آراز به شدت دوست داشت شیرینی و شکالت 
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ها کنار  ا براي آنبهشان بدهد و مادر که همیشه بخشی از غذایمان ر

  گذاشت می

دوست  اصالًبردم تا بخورند و  برایشان شیر می حتماًها  من هر روز صبح

شان را  اي غذایشان دیر شود و با تمام وجود همه نداشتم حتی لحظه

عاشقانه دوست داشتم و حاال همه به صف داشتند با من خداحافظی 

روز خوب دیگر را براي شدم تا یک از خانه بدرقه  گونه نیاکردند و  می

  .خود بسازم

شدم، دوست داشتم به سرعت  ها رد می وقتی با اتومبیل از میان برف

هاي صاف که هنوز پایی از میانش رد  پیاده شوم و در میان این برف

ي ها زمانی بود که رو ترین لذت زرگنشده گام بردارم، شاید یکی از ب

داشته بود قدم بزنم، هایی که هنوز کسی در میانش گامی بر ن برف

گرفت، دوست داشتم در چنین  میفرا احساس فاتح بودن تمام جانم را 
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هاي بسیاري را فتح  م، سرزمینها راه بروم و به پیش رو فضایی ساعت

  .کنم مسرورانه مالک جهان شوم

تعداد زیادي از دوستان به دور هم جمع شده  باالخره به سر قرار رسیدم،

و تفریح  تا هر چه زودتر خودمان را به پیست بودند و آماده بودیم

کشیدم در برابرم بود با سرعت  که انتظارش را میاي  برسانیم، لحظه

زیادي خودم را مانند فاتحان به بخشی رساندم که هنوز گامی میانش 

ر راه بودم و دوستانم که کمی ه نشده بود و در پیش و به فراز دبرداشت

  د،دورتر از من عقب مانده بودن

ها هم تا این حد این کار را دوست داشتند، شاید براي  دانم آیا آن نمی

ها این قدر برف دیده بودند که  ها این اتفاق تکراري شده بود، آن آن

  ذوق مرا نداشته باشند
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مد، یاد خاطراتم در ایران افتادم، یاد رفتن در آ در ایران هم برف می

از اینجا کمتر  ها که هر چند برفم زدن در میان آن هاي ایران و قد کوه

بود اما حال و هواي خودش را داشت، یاد یکی از آن روزها افتادم اما 

دیدم که  خوب به خاطرم هست که در آن سرما و برف چیزهایی می

  کرد، قلبم را جریحه دار می

افتادم که در این سرما هم براي به دست آوردن  یاد آن کودکانی می

  خرند چگونه داغ سرما را به جان میاي غوط و غذا  لقمه

  ها هم احساس فاتحان را داشتند؟ آیا آن

ها راه  خواستند اولین نفري باشند که در میان برف ها هم می آیا آن

  اند؟ رفته

در حال   در یکی از همان روزها میان برفاي افتادم که  یاد آن دختر بچه

حال و هوا دیدم  فروختن آدامس بود، وقتی پیشش رفتم و او را در آن
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کند و  دانستم او چه حسی می برایم احساسات او تعریف شده نبود، نمی

از بارش این برف چه حال و هوایی دارد، ولی خوب خاطرم هست 

کالم شوم تمام این احساسات درونم به  وقتی پیش رفتم تا با او هم

  مرد باره یک

را در پاها حس  نالد و این سرما هایش می وقتی دیدم که چگونه از کفش

  ي جانم را فرا گرفت چه احساسی همهکند و پاهایش یخ زده  می

  چه قدر دنیاي ما متفاوت است

کند که هوا سرد  او دعا میبریم و  چگونه ما از آمدن برف لذت می

ها از پا درد و  برفی نبارد تا از سرما به خود نلرزد و شب نشود و

او این سرما به بدي تعریف ها رنج نکشد، چگونه براي  آن  زدگی یخ

  شدم می ششد و چگونه من در لباس گرم غرق شادي از باریدن می
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تا چه حد دنیا و گفت  نشستم او از روزهاي سختش می وقتی کنارش می

ي  از فاصله دانستم یم ،ها را فهمیدم تمام این فاصله ما از هم دور بود، می

  گرفته استمه دانستم از همین جا سرچش طبقاتی، ثروت ما و می

خریدم او چه احساسی داشت و من چه  وقتی من از او چیزي می

  احساسی

ها خرج  ارزش بود، تمام آن آدامس هایش براي من بی چقدر اندوخته

فروخت با چه  ها را می شد، وقتی او این اندوخته یک ساعت ما می

  رفت، اش می ارزشی به پیش خانواده

اش پرسیده باشم، اما حاال چه قدر  دهخاطرم نیست از خانوا اصالًراستی 

  اي داشت برایم مهم شده بود که بدانم او چه خانواده

  اش باشد؟ آیا مادري داشت تا مثل مادر من هر ثانیه نگران زندگی
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هاي  اگر داشت چگونه راضی شده که او در این هواي سرد با این کفش

  ،پیش گیرد اي را ذت ببرد که اندوختهپاره به میان برف بیاید نه ل

حد به این موضوعات ریز شده  آید که آن زمان تا این اما خاطرم نمی

  کردم، و حاال تا این اندازه به این مسائل فکر می باشم

آورم که همان روز هم ناراحت شدم، فکرم مشغول  خوب به خاطر می

ي  شد، دوست داشتم به او کمک کنم، یادم هست که همه

و خوب به خاطر دارم وقتی نوشیدنیِ هایش را یکجا خریدم  آدامس

کرد و براي  گرمی با هم خوردیم او چه احساس عجیبی از خود بیان می

  ها کننده بود این خوردن من چقدر یکنواخت و کسل

و او دنیایی تازه به رویش خوردم  من مثل همیشه و طبق عادت می

تی چشید و وق اي می آن طعم تازه ي جرعه جرعهو با  شده بودگشوده 

ارزش بود، شاید در  برایش کفشی خریدم تا چه حد آن پول برایم بی
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اي خرج  ساعتی آن اندازه پول را با دوستان و یا براي کار پیش پا افتاده

او چه قدر از  کفش خریدم کردم، وقتی همان پول را براي دختربچه می

  ها لذت برد و چه قدر برایش این اتفاق مهم بود داشتن آن کفش

تا آسمان داشت آن هزینه کردنم، چه دنیایی در وت از زمین چه تفا

رفتم و معلق در جهانی  کرد تا چه حد به زمین و هوا می برابرم ترسیم می

ام خیلی  ي دانستن و فراموشی گرفتم، اما فاصله مجهول پاسخ از هیچ نمی

آمد آن اتفاق و هر اتفاق دیگري که  کوتاه بود و گهگاه به سراغم می

، اما ي کوتاهی در رفت و آمد بود به فاصله ان و جهان دیده بودمدر ایر

  داد ام را تشکیل نمی ها متن اصلی زندگی این گاه هیچ

سپردم و در میان این کوه که پاي آدمی را  حال باید به زندگی دل می

داشتم و فاتح این خاك قلمداد  هایش ندیده بود گام برمی به قلب برف

ام کردند و باالخره خودمان را به قله  که دوره شدم، دوستان زیادي می
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رساندیم، هرچند اسباب براي این آمد و شد فراهم بود اما راه رفتن در 

  تر بود بخش ها برایم لذت میان این برف

ها برد که سرما چه احساس  شاید همین راه رفتن تا این حد مرا به گذشته

رد نه فقط سرما که اي را در میان آدمان به وجود خواهد آو دوگانه

  خواهد بود گونه نیهمخیلی از اتفاقات ریز و درشت دنیا هم به 

مه شاد وقتی به نوك قله رسیدیم، خیلی احساس با شکوهی بود، ه

و به آمال و آرزوها دست یافته بودیم، این متن زندگی بود و حال  بودیم

احساس آمدم  ها وقتی از نوك آن قله به پایین می فرا از تمام حاشیه

ها اسکی جانم را پوشانده بود و در  هایم و چوب کردم و بال پرواز می

  جستم شیبی ناهموار به باال و پایین جهان میعوض پرواز در آسمان 

گرفتم، خیلی احساس  اي می کرد و نفس تازه سرما به درونم رخنه می

شتن را زدم، هم خوی کردم و فریاد می ن باز میاخوبی داشت وقتی ده
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آتش کرد و تمام دردها و  به درونم النه می کرده و هم این سرما رها

آمدم،  شد و آزادانه به پایین می درونم به چشم برهم زدنی خاموش می

یش افتادن را دوست و چه قدر این رقابت با دوستان و پشدم  رها می

  داشتم

توانستم در  نمی گاه هیچ تقریباًاین رقابت از همان کودکی همراهم بود، 

رقابتی شکست بخورم یعنی تحمل شکست را نداشتم، از همان کودکی 

هر موقع که پاي رقابتی در میان بود دوست داشتم در آن شرکت کنم و 

از بود که حاضر به هر ترین رقیب حاضر در میدان آر همیشه بزرگ

م تا از او شکست نخورم و وامصیبتا از آن روزي که در شد کاري می

خوردم، آن روز جهنم میان من و آراز بود و او  ین رقابتی شکست میچن

ها و  ي سال دیدم و این در تمام زندگی و همه را به شکل دشمن می

  اتفاقات در برابرم بود
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رفتم تنها یک نظر در سرم بود، از همه بهتر بخوانم  وقتی به مدرسه می

درونم باعث  ي بهتر بدانم و سرآمد همگان باشم، شاید همین روحیه

کنار نکشم و  گاه هیچس خواندن موفق باشم و رشد تا این حد در د می

شد که همیشه  ي درونم باعث می کوتاه نیایم و این روحیه تالشی از هیچ

  شاگرد اول و ممتاز باشم

م موفق کردم و همیشه ه هوش سرشاري نداشتیم اما بسیار تالش می

ل که در این سرازیري ا نداشتم حاتحمل شکست ر اصالًشدم،  می

م از همه پیش افتاده بودم باز هم درونم غوغایی بود باز هم خود تاز کهی

پیروزي پایان  دیدم و این شیرینی را در سکوي نخست و پیروزمندانه می

ز هم دور شدیم وه و اسکیِ ما بود و سرآخري که ااین روز خوش در ک

  و هر کس به خانه رفت
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همه بازگشته بودند، پدر با دیدنم خوشحال وقتی به خانه رسیده بودم 

شد و به سمتم آمد، عادت داشت که دخترش را با هر بار دیدن 

که باید از این من هم سخت در این نقش فرو رفته  کند و باران بوسه

توانم از بودنش خرسند باشم و برادري که  فرصت استفاده کنم و تا می

بود و سر هر چیز بزرگ و  باز هم با نگاه رقابتی به من چشم دوخته

  پیروز باشد سرآخر کوچکی دوست داشت با من رقابت و

دانست امروز به دانشگاه نرفتم و با دوستانم وقت گذراندم  حاال که می

گویی باز هم در این میدان از من شکست خورده و پرخاشگر شده 

دوست داشت این را تالفی کند و در این رقابت عقب نماند، شاید 

ها شکست  در رقابت هرکداممانیکی بود چون  مانیها هیروح

هایمان به طول تمام این  کردیم و جنگ خوردیم دنیا را برزخ می می

ي  مان جاري و ساري بود و هربار به واسطه زندگی يجا يجاها در  سال

  کشاند کرد و دوباره روابطمان را به جنگ می اتفاقی سرباز می
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کرد، آن  ش یک شهر را دیوانه میهای عطر پختن و سرآخر مادري که

ها در آغوشش  داشت تا ساعت اش مرا به خود وامی هیکل تپل و مادرانه

 قدر نیاهم شد به سمتش رفتم  طور نیهمبارانش کنم و  بگیرم و بوسه

فشارش دادم و بوسش کردم که به صدا بیاید و مرا از آشپزخانه بیرون 

ه مادر شاید حسادت عشق من نسبت ب همه نیاکند و پدري که از 

هایش  محلی و بی یتوجه کمداد اما  بروز نمی اصالًکرد، هرچند که  می

  احساسات درونش بود گرِ انیب

ز با تمام وجود از داشتن یک روز خوب دیگر را پیش بردم باز هم سر می

م، یام خدا را شکر کردم و از بودن و در کنار هم بودن لذت برد وادهخان

زدیم، درد دل کردیم، وقت گذراندیم، به غذا خوردیم، حرف 

اي  ظههایمان پرداختیم و از بودن در کنار هم شاد شدیم و حتی لح شادي

آخر که به رختخواب رفتم باز هم در گذر عمر را لمس نکردیم و سر

ق با تمام ام، با تمام عش برابرم روز خوبی بود، مثل تمام روزهاي گذشته
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در این دیرگاه  ندیناخوشاي  نها لحظه، شاید تاحساس و با تمام لذات

کند  ي دخترك که حال او چه می زمان خواب همان فکر کوتاه درباره

ي افکار شادم را به هم ریخت اما به زودي خوابم برد و باز  و این رشته

  .همه چیز را فراموش کردم

  

  

  

  

  

  



  

  

  

٢  

  

  

بود و من هم سوار بر این قطار  زندگی مثل همیشه در حال پیشرفت 

به سرعت در پیش بودم، هر روز صبح ماندم،  اش عقب می نباید از قافله

  رفتم، استم و به دانشگاه میخ زود از خوب برمی

شد و من باید با این رقابت رو در رو  امتحانات هم آغاز می کم کم

دکی آمدم، شاید محیط دانشگاه دیگر مثل دوران کو بیرون می سربلند
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نبود اما باز هم در برابرم رقابتی تمام و کمال در پیش بود تا بتوانم از 

پیشی بگیریم و قدرت این را داشته باشم تا در این راه سربلند به  ههم

  پیش روم

ها باید به دانشگاه  ام خیلی منظم بود، صبح ي زندگی از این رو برنامه

معمول یک نفس سرم  آمدم بعد از کارهاي قتی به خانه میرفتم و و می

ها بود، به سختی اوقات را میان مطالعه  در میان درس و جزوه

سربلند و  م در این هدفی که در برابرم بودکرد گذراندم و سعی می می

م وهاي مدا پیروز باشم و بیشترین راه رسیدن به آن را در همین خواندن

ن گربه و به دیدشد و  دیدم، هرچند گاهی هم زمان فراغت نصیبم می می

  فتمر می ها گربه بچه

کردیم و  ، فیلم تماشا میکردم مادر پدر و آراز وقت صرف میگاهی با 

رفتیم،  بعضی اوقات با دوستانم هم به بیرون و براي گشت و گذار می
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ها کنم، مثل  دوست داشتم با این کارها حواسم را بیشتر متمرکز درس

هم بیشتر از همه خودم در برابر خودم سربلند  بار نیاتمام دوران گذشته 

  ي عمر هماره در برابرم بود،شم، این داستانی بود که به درازابا

رسیدم، این کلنجار و مبارزه درونم بیشتر  هر وقت به دوران امتحانات می

شد و حاال هم در میدان این مبارزه بودم و باید تمام تالشم را  از پیش می

ر همین میانه اخباري ملتهب از ایران برایمان مخابره بستم، د به کار می

  شد می

دیدیم و خبري از ایران و شرایط آن روزهایش  وقت اخبار را میهر 

هاي زیادي داشتند،  شنیدیم، پدر و مادر مثل بیشتر ایرانیان حرف می

اعتراضات بسیاري را در درازاي سالیان بر دل نهفته گذاشته بودند و 

  اش حرف بزنند ها درباره فلی گوشی بجویند تا ساعتکافی بود در مح
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ها را داشت، اما در مجموع  بود و بیشتر این درگیري گونه نیاپدرم بیشتر 

ه بیشترین دلیلی که حاضر شددل خوشی از شرایط نداشتند و  کدام چیه

ارج شوند و یا از همان ابتدا براي تولد ما در خارج از بودند از ایران خ

  ی از شرایط حاکم بودالش کنند همین نارضایتاك ایران تخ

پدرم با تمام وجود اعتقاد داشت که در ایران سرنوشت معینی براي ما 

در ایران  گاه هیچي متمولی داشت و  وجود ندارد، با اینکه خانواده

شرایط بغرنجی را از نظر مالی سپري نکرده بود اما باز هم در ایران ماندن 

که جوانانی  باألخصدانست،  زندگی سوزي میو زندگیِ ایرانیان را 

  چون ما عمر و آینده را در آنجا بگذرانیم و به قول خودش هدر دهیم

که  ي گاه و بیگاه عمو و پدر راها آید، جر و بحث خوب خاطرم می

توان  توان ثروتی که در ایران می دنیا نمی يجا چیهگفت در  عمو می

گفت او سلطان این بدست  نمیکسب کرد را بدست آورد، پر بیراه هم 
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آمد،  روتمندترین به حساب میي خاندان او ث ها بود در بین همه آوردن

دانست کی چه چیزي بخرد و چه موقعی باید که  خیلی خوب می

در اختیار خواست  یران هر رفاهی را که میبفروشد، از این رو در ا

  داشت و به شدت مخالف خروج از ایران بود،

آمد اما زندگی را هرگز در خاك بیگانه  لی به خارج میبراي تفریح خی

گفت که چندین برابر پدرم در خاك  پسندید، همیشه به پدر می نمی

کشد، اما براي پدري  ایران درآمد دارد و خیلی کمتر از او زحمت می

که عمر را در ثروت گذرانده بود پول موضوع با اهمیتی نبود، همیشه در 

آرامش و آسایش  با شنیدم که او از زندگی می هایش با عمو جر و بحث

را طلب دارد و بیشتر از هر چیز به دنبال مقصدي است که در آن بتواند 

اي را که  آینده اش راحت زندگی کند، احترام داشته باشد، با خانواده

  و به آرزوهایی که دارند برسند رقم بزنند خواهند می
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توانست  اي همه با پول میهاي عمو که هر آرزویی را بر حرف و باز

هم راست بود هر آرزوي کوچک و بزرگ  واقعاًعملی سازد، 

اش در  ها همه و همه ساخت، هرچند آرزوي آن فرزندانش را عملی می

هایشان،  هاي پدر و مادرم و خواسته شد، اما حرف میان پول خالصه می

  هاي مادي نبود بلکه احترام به حقوق انسانی بود خواسته

  شمردن حق آزادي و زندگیمحترم 

هاي پدر همان حجاب  یکی از حرف مثالًزدند،  خیلی پیچیده حرف نمی

ها را با او مطرح کرده  دانم آیا مادر این و پوشش زنان بود که حال نمی

  دانست، بود یا خودش تا این حد این را مهم می

و ما در ایران این شرایط را خیلی لمس نکرده بودیم، در همان حد شال 

قط همان را از سر گذاشتیم و حاال در این خاك ف روسري که به سر می

وچک راتر از این اتفاقات کرا موضوعاتی فها  برداشته بودیم اما او این
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هایش حاضر نبود  ، اما موضوع این بود که او براي حرفپنداشت می

ها فراتر از آن خاك سفر  کاري جز این کند که در جایی در دوردست

ها بجوید نه در جایی که  در دوردستخواهد  رامشی را که میکند و آ

  زاده شده بود،

بود، اگر در خانه چیزي مطابق  گونه نیادر تمام زندگی هم  تقریباً

ترش همان غذا  ي ساده کشید، نمونه اش نبود خودش را کنار می خواسته

و سر میز آمدنش، براي مثال اگر مادر غذایی پخته که او دوست نداشت 

ها نبود  و یا اخطار به مادر و این داستان خورد و در پی تغییر آن فقط نمی

  گرفت و از آن راضی بود و در زندگی هم همیشه این رویه را پیش می

رسید او  اي هر روز از ایران به گوش می و حاال که خبرهاي داغ تازه

هاي زیادي است که  دانست مدت خیلی مشتاق به شنیدن نبود و می

را از آن خاك و شرایطش کنار کشیده و زندگی آرامی خودش 
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ها دورتر از آن خاك براي خود و خانواده ساخته است اما با  فرسنگ

کرد و همیشه برایش جالب بود تا  تمام این تفاسیر اخبار را دنبال می

  بداند در خاك اجدادي چه اتفاقاتی در حال وقوع است

تنها عضو خانواده بود که  یباًتقراو  داد، گهگاه هم نظرات کوتاهی می

داد، هرچند اشتیاقش هم  بیشتر از خود به این رویدادها اشتیاق نشان می

این اخبار عالقه  خیلی زیاد نبود اما در برابر باقیِ ما که از او کمتر به

و من و آراز سخت کرد  ي او بیشتر خودنمایی می القهع دادیم، نشان می

و کمترین توجه را به قضایا  ودیمهایمان ب مشغول درس و امتحان

کنم خاطرم هست آن روزها ایران  کردیم، اما حاال که بیشتر فکر می نمی

هایی  زدند، خواسته هایی می ملتهبی داشت، مردم حرف شدت بهوضعیت 

  رسید ها به گوشمان می آن ات عمومیداشتند و گهگاه اعتراض
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عیض، فساد حکومت مشکالت زیادي گریبانشان را گرفته بود، فقر و تب

هایی  اش حرف شنیدیم و پدر گهگاه درباره ها را می ها و بیشتر از این این

ها فاصله داشت  ها فرسنگ زد اما با دنیاي آن روزهاي من این حرف می

  کردم و معنایش را به درستی لمس نمی

ي آن  گفت خاطره خاطرم هست شاید وقتی پدر از تبعیض و فقر می

اي حواسم را به خود  آمد و شاید چند دقیقه ذهنم می دختر در زمستان به

کرد اما آن قدر برایم مهم نبود که در آن روزها و اتفاقات ریز  جلب می

  شوم و بخواهم که بیشتر بدانم

ي  بودم در مجموع دوست نداشتم خیلی درباره گونه نیاشاید از ابتدا هم 

ها  نیاي ندانستهخیلی چیزها بدانم و بخوانم، دوست داشتم در همین د

هایی بود که در  خواستم بدانم همان باقی بمانم و یا شاید چیزهایی که می

  برابرم نقش بسته بود
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هایم  م درسام را بیشتر دوست داشتم، دوست داشتم بدان زندگی شخصی

این طریقت درس خواندن ها که  انجامی براي آنرسد، چه سر به کجا می

اي نزدیک با  شتر دوست داشتم در آیندهاند پیش آمده، بی را سپري کرده

روبرو شوم، درسم را کامل کنم و سرآخر به یکی از  میاهایرؤتحقق 

  هاي اروپا بروم و در آنجا مشغول تدریس شوم، دانشگاه

بزرگ آن روزهاي من بود و بیشتر از هر چیز  ياهایرؤاین یکی از 

عالقه داشتم بیشتر از این مسیر مطلع شوم تا شرایط در ایران و اتفاقات و 

  شناختم ها را می اوضاعی که خیلی سخت آن

آمد که کمترین شناختی از آن نداشتم،  از فقري صحبت به میان می

شهرمان در اي ه گران و خیابان شاید سیمایش را همان دیدن تکدي

هاي شمالی و  ، آن هم منی که بیشتر در خیابانکرد برابرم تصویر می

زدم، تازه با اتومبیل و درون آن و خیلی برایم همه  باالي شهر پرسه می
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دم، آخر رسید، زیاد به پایین شهر نرفته بو چیز دور از واقع به نظر می

  ،کاري آنجا نداشتم که بروم

و مراسمی از این  يسپار خاكدیم براي مجبور بو که شاید تنها وقتی

بست آن هم  اي این تصاویر در برابرم نقش می دست شرکت کنیم ذره

  در بین آن اتفاقات شخصی زندگی و آن غم از دست دادن

گفت  آمد و وقتی پدرم از حجاب می این موضوعات خیلی به چشم نمی

ي بلند  هتنها خاطره در برابرم همان روزي بود که در ایران به واسط

گوش کردن به موسیقی در اتومبیل با پلیس روبرو شدم که به من تذکر 

دادند و به حجابم اشاره کردند و سرآخر اتومبیل را به پارکینگ بردند 

اما چندي بعد پدرم چون کوهی در کنارم بود، چه قدر به سرعت این 

  اي به آن فکر نکردم و درگیرش نشدم مشکل را حل کرد و من لحظه
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هاي فردي آدمان را  دیدم و آزادي تی بیرون از ایران، شرایط را میوق

ن حد برایم ساده نبود، اما ما که تا آکردم جمع و تفریقش  درك می

درگیر آن اتفاقات نبودیم و حاال در سرایی آرام به دور از تمام 

کردیم و نیازي نداشت با کسی گالویز شویم  هاي ایران زندگی می تنش

هاي  خواستیم در برابرمان بود و حرف از ستانیم، هر چه میتا حقی را ب

ها  ي آن و اگر پدر درباره آمد جماعت خیلی به گوشمان آشنا نمیآن 

ها از ما  کرد که فرسنگ کرد همیشه جماعتی را ترسیم می صحبت می

کرد که حتی وقتی درون  ي کسانی صحبت می دور هستند و درباره

ها فاصله  کردیم باز هم از هم فرسنگ یکشور و با هم یکجا زندگی م

  داشتیم،

ها از  ي چند خیابان بود و یا چند خانه اما دنیایمان فرسنگ شاید به فاصله

  قابل درك نبود گاه هیچها برایم  هم فاصله داشت و این
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ي زیبا که در یکی از بهترین  ام در پیش رویم بود، آن خانه زندگی

رین شهرهاي دنیا قرار داشت، با هر در یکی از بهت  هاي خیابان طهنق

  اي که در آن روزها من از دنیا داشتم خواسته

کردند، برادري که خیلی  را برایم عملی می چیز همهپدر و مادري که 

اوقات بیکاري و تفریحم را با جنگ و دعوا و شیطنت در کنار او سپري 

دوستان ام بود،  زندگی يها ترین شیرینی کردم و این یکی از بزرگ می

ي من در کنارم بودند و در پیش روي  بیشماري که هر لحظه با اراده

دانشگاهی که پلی براي رسیدن به آرزوهایم بود، خواندن دروسی که 

هایم نزدیک  ها را دوست داشتم چون هر لحظه مرا بیشتر به هدف آن

  کرد می

دوختم، خودم را در لباس  ام چشم می ها به آینده خیلی روزها ساعت

هاي جهان  که در یکی از بهترین دانشگاه مکرد استادي تصور می
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کند، چه عزت و احترامی داشت،  ي دنیا را تدریس می دانشجویان نخبه

شد، همیشه و همیشه این  چه شخصیت مفیدي براي جامعه محسوب می

 انستم براي رسیدن به آن باید ایند در برابرم بود، می ییایرؤتصویر 

  موار پیش ببرممسیر را درست و ه

 ،شد تا در این روزها فارغ از تمام اتفاقات ها باعث می ي این همه

  وعش که بود دل به درس فرا دهمرویدادها، از هر ن

هاي زیادي را در اتاقم بگذرانم، یا به همراه دوستان به کتابخانه  ساعت

 بروم، تمام دروس را بارها و بارها از اول به آخر و از آخر به اول دوره

گذشتن از میان این صفحات  ایرؤاین  تحققدانستم راه  کنم، چون می

  ورزیدم است و با چه ممارستی به این کار عشق می

شد تصویر آن دخترك دوباره در برابرم بیاید، به  گهگاه هم می

  کنم، آرزویش چه بود؟ فکر  همآرزوهاي او 
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  خواهد کرد؟کرد و در آینده چه  کرد، حاال چه می به چه چیز فکر می

  آیا او هم مثل من آرزوهایی در سر پرورانده؟

تواند او را در راه رسیدن به این  و اگر چنین آرزویی دارد چه کسی می

  آرزو کمک کند؟

خواهد  می بازهماست، آیا  ها نیاتر از  و یا شاید آرزوهایش کوچک

  هایش را یکجا بخرد؟ شود تا آدامس کسی پیدا

  ؟نزدیکش هستکسی در  نیهمچنآیا حال 

دور  آمد، بعضی اوقات بسیار بیشتر این فکرها زمان خواب به سراغم می

ها فکر متفاوت آن دار، اما شاید این تن دنباله  از هم و برخی اوقات

خورد و  به چشم می فروش آدامسهمیشه میانش دخترك  روزهایم بود،

برابرم  برد و فردا باز هم همان روزهاي گذشته در مرا به خواب فرو می

  بود
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کردم تا به آرزوهایم دست یابم، باز هم زندگی با  باید بیشتر تالش می

  حال گذریکی پس از دیگري در  روزهاهمان فرمان در پیش بود و 

از اتفاقات آن روزهاي  کدام چیهکردیم که  ما در خاکی زندگی می

ایران را در خود نداشت و شرایط و اوضاع آرام بود و چیزي 

اي ما را به یاد ایران بیندازد مگر اخبار و حوادث آن  ت ذرهتوانس نمی

  روزها

کرد،  اي فضاي مجازي را پر می تازهشنیدم، هر لحظه تصویر  هرگاه می

دیگر فضاي مجازي نبود، واقعیات و اتفاقات حقیقیِ در خاکمان بود که 

ها از آن غریبه شده بودیم، چیزي که از همه چیز  به درازاي این فرسنگ

اندازد نه اتفاقات ریز و درشت در ایران که  یشتر مرا یاد آن روزها میب

ها به آن پر رنگی در  شنیدیم، هیچ وقت این هر لحظه از آن چیزي می
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تا این حد به خاطرم سپرده  ی نمانده که دیدن یک تصویر بودذهنم باق

  شوم نگرم و از خود بیخود می و هر وقت به آن روزها میشد 

شنیدیم که فقط مشکالت نیست و مردم  اما آن روزها هر ثانیه می

خواهند  اند، به فکر تغییر افتاده و می اي هم در سر پرورانده تازه ياهایرؤ

  اي را براي زندگی خود و دیگران رقم بزنند، چیزهاي تازه

خواستند زندگیِ آرامی داشته باشند و از شر این فقر و تبعیض  شاید می

رهایی یابند و یا شاید آمال و آرزوهاي بزرگ دیگري و مشکالت 

اتفاقات ایران در حال پیشرفت است،  شنیدم که یداشتند، لیک این را م

ي ایران نظر مرا به خود جلب  اي در سطح جهان درباره هر روز خبر تازه

  کرد و ما هم از این قافله مستثنا نبودیم، می

اي به ایرانیان  هاي تازه ایده دقیق خاطرم نیست اما فکر کنم آن روزها

د، اي داده بود و از آن حالت خنثی چندین ساله در آمده بودن روح تازه



 فریاد ٥٣

 

هایی داخل و  ها و گردهمایی شستاحزابی تشکیل داده و هر روز ن

اي ایران را فرا گرفته  گرفت، رنگ و بوي تازه شکل می از کشور خارج

به گوش ما و جهان  اي در ایران هاي تازه بود و هر روز درگیري

  رسید، می

 کرد، دسته و گروهی نشریه و اعالمیه اعالم می هر روز حزبی چیزي را

رسید و  اي از ایران به گوش می کردند، هر روز صداي تازه پخش می

ي آن  همهمه و هیجان زیادي ایران را فرا گرفته بود، ما فقط شنونده

مصادف شده بود با امتحانات من که سخت  دقیقاًبودیم، این ایام 

  درگیرش بودم

ي همین بود که خیلی کامل از جزئیات آن روزها خبري  شاید به واسطه

آورم، اما چیزي که به درستی یادم  ندارم و همه را تیتروار به خاطر می

شاید بیشتر به این  هست و شاید باعث خیلی از تحوالت درونم شد تا
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دهم، رویارویی با تصویري بود که فضاي مجازي  ش نشاناتفاقات واکن

  را پر کرده بود

خوب خاطرم هست که پیش از یکی از امتحانات سختم خیلی درس 

خواستم  خوانده بودم و دیگر از این همه درس خواندن کالفه بودم، می

اي هم که شده از آن حال و هوا بیرون بیایم تا تمرکز  براي چند لحظه

هایم بروم، از این  م و چندي بعد دوباره سراغ درساي جمع آور دوباره

رو فکر کردم این دقایق را در فضاي مجازي بگذرانم، چند صباحی بود 

بردم  که درگیر فضاي مجازي بودم و هر از چند گاهی سري میانش می

شدم که هیچ مرز و محدودیتی نداشت و  و با دنیاي گوناگونی روبرو می

فاقی با یک تصویر آن هم از قلب ایران روبرو حاال در این لحظه خیلی ات

  شدم



 فریاد ٥٥

 

کردم هم آلمان و هم ایران،  هاي هر دو کشور را مرور می همیشه صحنه

اما باالخره زبان مادري فارسی بود و نگاه کردن به ایران و ایرانیان بیشتر 

توانستم بیشتر با آن شرایط ارتباط برقرار کنم و  برایم اهمیت داشت و می

م کرد نی را مرور میلحظه هم گوشی در دستم صفحات ایرا آن روز و

  که تصویري در برابرم خیلی اتفاقی نقش بست

ي کوچکی بود، انگار کسی از او تصویري گرفته و مدام  پسر بچه

 فروش آدامسپرسد، با همان نگاه اول یاد دخترك  از او می ییها سؤال

را پاسخ  ها سؤال هپسربچهایش شبیه به او بود،  افتادم، ترکیب لباس

کند و مدام در  کند، چطور زندگی را سپري می که چه کار می داد می

حال کار کردن است و چطور مجبور است براي روزي رساندن به 

  اش تالش کند، خانواده
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ترین  گفت اما عمیق ها را با زبانی کودکانه می هرچند تمام این

  بودم، هایی بود که در کل زندگی تا آن روز شنیده حرف

آن دختر کوچک  ي و خاطرهشتر مرا به یاد بیگفت  هر چه بیشتر می

هایشان را تغییر  انداخت، حتی خاطرم هست چند باري جاي صورت می

ها زمانی دنیا را  ي این دادم و صورت دختر را به جاي او نشاندم، اما همه

  در برابرم واژگون کرد که از پسر پرسیدند آرزویت چیست

لموسی بود، شاید به طول تمام مدت دیدن آن تصویر و م سؤالخیلی 

که آرزویت  دیدن آن دختر بچه هزاران بار همین را از خود پرسیدم

  چیست؟

هاي متعدد و گوناگونی،  و بارها و بارها به جایشان پاسخ دادم، پاسخ

حتی بارها شاید به دور از آن تصویر تا آن لحظه در خیالم از دخترك 

هاي متفاوتی داده  و خودم به جایش پاسخ سیده بودمرا پر سؤالهمین 
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تر از هر واقعیتی در دنیا نشسته  بودم، اما پسرك حال در دنیاي مجاز واقع

  داد ها نفر پاسخ می میلیون  سؤالبود و به 

  سشی سنگین پاسخ دادرا با پر سؤالمی ساکت ماند و بعد شنید و ک

  آرزو چیست؟

 اصالًگوید،  چه می دقیقاًدانستم  اش بارها در ذهنم تکرار شد، نمی جمله

  فهمیدم، معنایش را نمی

اي از  حال کسی در برابرم نشسته بود همان دختر بچه همان که ذره

ها فکر کرده بودم آرزویش  ام را در کنارش گذرانده و ساعت زندگی

ها معنی  همان نگاهدر جهان چیست و حاال در برابرم با همان چشمان و 

  پرسید، آرزو را می

ست و حتی ندا ا هم نمیآرزو را کسی به او نیاموخته بود، حتی معنایش ر

نشنیده بود تا به آن فکر کند تا با آن خو بگیرد و شاید به آن زنده شود، 
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کشید، او مورد تبعیض قرار  دادند، او فقر نمی حال او را عذاب نمی

  دندنگرفته بود او را کشته بو

ي وجودش را کشته بودند و او فارغ از تمام جهان حتی آرزو را هم  همه

  شناخت و نه با این واژگان که با دنیا بیگانه بود، نمی

چه قدر آن لحظه برایم دردناك بود تا چه حد به دنیایی مدفون شده 

تا کجا پیش رفته و به  کردم بودم که حتی معنایی از آن را هم درك نمی

  دم؟رسی کجا می

کردم،  کرد، مدام به خودم نگاه می همه چیز در برابرم چهره عوض می

  ام و حالم، کودکی

کس  گاه آرزویی نکرده تعبیرش در برابرم بود، او پدري نداشت، هیچ

نبود که نه آرزویی تعبیر که نه زندگیِ راحت که حتی آرزو را به قلبش 

به آرزوهایش  ها خویشتن بفهماند و زنده کند که حداقل در دوردست
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ها را پیش برد، حال  برسد، خویشتن براي آرزوهایش تالش کند و آن

من در اتاقی به درازاي سالیان با آرزوهاي ریز و درشتم زندگی کردم و 

ایستاده و من در حال تعبیر آن رسیدن و محقق  در برابرم آرزویی

 کنم و جمعی از کتب در برابرم به روي تخت ریخته ساختنش تالش می

  دانم باید چه چیز را از میانشان برون آورم، نمی

  ها چیست؟ استخراج من از آن نوشته

  ؟به کجا خواهم رسید

ها دورتر ایستاده و آرزو را به دلش  ها و فرسنگ کودکی در دوردست

اند، هیچ براي آرزو ندارد و حتی آن را نشناخته که خویشتن  کشته

  برایش تالش کند و آن را به دست آورد،

هاي مختلف در ذهنم  ها را به شکل اطرم نیست آن وقت چند بار اینخ

خواندم، به  یها نبود که در برابرم باز بود و م دوره کردم، دیگر آن کتاب
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فروش بود و کتاب زندگیِ او که ورق  امسجایش صورت دخترك آد

ها را تکرار کردم که توان  خواندم آن قدر این بردم و می به ورق پیش می

  نم رفت و به خوابی عمیق فرو رفتماز جا

خواستم به خوابی ابدي فرو بروم، به  شاید این قدر خسته بودم که می

در میان نداشته باشد، نه  یبرخاستندار و جاویدان که هرگز  خوابی دنباله

ساعتی تنظیم کردم نه دیگر براي امتحان فردا خواندم، شاید دیدن این 

ران برایم آن قدر سخت بود که نیاز ي عور دنیاي خویشتن و دیگ چهره

بیرون به ر آن تنیده شوم و پس از دانستن پروانه ا داي داشتم ت به پیله

  پرواز کنم

هاي  با صداي مهربان مادر تمام شد، او که از تمام برنامهتمام این صداها 

درسی و امتحاناتم خبر داشت مرا از خوابی بیدار کرد که به درازاي این 

  ا در انتظار نشسته بودم و حال باز هم دنیا در برابرم بودسالیان آن ر
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رزوها، مادري که تا این حد مرا دوست ي آ پدري ناجی و برآورنده

داشت و حال در انتظار من بود تا باز هم همان دختر همیشگی و مهربان 

  اش را پاسخ دهم  باشم و آرزوهاي به دل مانده

ترها فکر  حتی خاطرم نیست حال که به آن روزها و آن روزها به پیش

ي پدر و  ها آرزوي خودم بود و یا آرزوي به دل مانده کردم، آیا این می

ي من ریشه دوانده پیش رفت و من محقق آن شده و  مادر که در سینه

  ،ام نهاده شده بود وظیفه بر شانه بار نیا

دیدم که چگونه آرزومند به من  را می رهر چه که بود چشمان نگران ماد

خواهد بار دیگر دخترش به میدان برود و دوباره  چشم دوخته و می

سربلند از این آرزو بیرون بیاید و دوباره به او افتخار کنند و آرزوهاي 

  مرده در دوران جوانی را از این جوان تازه به دنیا آمده باز پس گیرند
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در تصویر چشم دوخته بودم که چگونه  اما شاید همان لحظه به آن پسر

حتی آرزویی ندارد تا با نگاهی آرام اما نافذ به من چشم دوخته و 

  تعبیرش کنم

دیگر از من که هیچ حتی از خودش هم انتظاري نخواهد داشت که 

  آرزوهایش را تعبیر کند

  شناخت که آرزویی کند وامصیبتا او حتی آرزو را نمی

ام بود که باید زودتر راه  کننده کننده و تعقیبنگاه مادر هنوز هم دنبال 

  بیفتم و به پیش بروم

خوب به خاطرم هست که آن روز نه براي خود که به عشق آن مادر 

مهربان و پدر دلسوز پیش رفتم، سر جلسه نشستم و هر چه از آن روز 

  دانستم به روي کاغذ آوردم و نوشتم و قبول شدم می



 فریاد ٦٣

 

ن والدین الیق رفت تا براي آ یش میاشت باید به پزندگی جریان د

فرزند الیقی باشم، هنوز هم داغ آن برگه کاغذ امتحان به دلم مانده که 

هاي آن روزم از چیزي که نیاز بیشتري  چرا آن را پر نکردم، از دانسته

  ي دور هاي هزاران ساله است دانستنش تا آن همه نوشته

آن کاغذ سیاهه  آرزوهایی که آن شب به خاطرم مانده بود را در

فرستادم، حتی به  کردم و سرآخر به استاد و اساتید بزرگ جهان می می

فرستادم تا او هم بخواند، شاید  آن استاد دورمانده از آرزوهایم هم می

  اند ها همان در خیال من خیلی از این

هاي به آنان خورانده شده کمی  تهخوانند و بیشتر بدانند و از دانسشاید ب

به  گاه هیچند و بخواهند که خودشان بدانند و این آمال دوري بجوی

  .سرمنزل مقصود نرسید و آن امتحان هم یک امتحان ساده بود



  

  

  

٣  

  

  

 تمام شده بود و شروع فصل تعطیالتهاي دانشگاهم  باالخره امتحان

ی خواهم به کالس خاص بود، وقتی به پدر و مادرم اعالم کردم که نمی

بروم هر دو متعجب شدند، دور از ذهنشان بود دختري که از همان 

رفت چه شده که  هاي مختلف می ها به کالس کودکی تمام تابستان

  امسال چنین تصمیمی گرفته
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شان هنوز هم در برابرم هست که هر دو چگونه با تعجب نگاهم  چهره

ر سر کردند و بعد از کمی تحیر هر دو جویاي این شدند که چه د می

  ام اي ریخته دارم و براي این تعطیالت پیش رو چه برنامه

ام برسم و بیشتر با  افتاده هاي عقب خواهم به درس ها گفتم می به آن

ي خاصی نداشتم، بعد از دیدن  دوستانم وقت بگذرانم، اما به واقع برنامه

ي کاري را نداشتم و مدام تصویر دخترك  آن صحنه حال و حوصله

دیدم و خیلی چیزها امروز برایم معناي  و پسرك را میفروش  آدامس

  اي گرفته بود، تازه

 رتر مورد بررسی قرا بینانه را ریز زیچ همهکردم و  بیشتر به اطرافم نگاه می

ها در کنار حال نزاري که پیدا کرده بودم دست به  ي این دادم، همه می

وقتی با آراز  ام، دست هم داده بود که اطرافیان فکر کنند افسرده شده
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دادم این فکر  کردم و جواب پرخاش و دعواهایش را نمی شوخی نمی

  شد زنده میبیشتر در ذهن اطرافیان 

هاي پیش شرایط فراهم نبود تا به ایران برویم،  امسال بر خالف تمام سال

شرایط ایران ملتهب بود، یادم هست وقتی پدر گفت امسال به ایران 

برید و جواب منفی داد، آراز هم خیلی  برویم، مادر سریع حرفش را

برایش مهم نبود و من هم به دوگانگی و دوراهی بزرگی رسیده بودم و 

ام چیست، اما جواب صریح مادر قائله را ختم  دانستم خواسته دقیق نمی

  کرد و پدر هم چیز قابل عرضی نداشت که بگوید،

راحت شد تا به  فهمیدیم امسال از ایران خبري نیست و شاید بیشتر خیالم

ها در اتاق بنشینم و  ام سرك بکشم، دوست داشتم ساعت غار تنهایی

، همه و میاهایرؤ ،ام ه چیز زندگی فکر کنم، خودم، زندگیمدام به هم

  همه را زیر و رو کنم،
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ها بگذرانم در همان روزها  ها هم نبودند تا اوقاتی را با آن دیگر گربه

ما کوچ کردند و به دنبال ي  بزرگ شدند و از پارکینگ خانه

ها حرف  توانستم با آن شد، می شان رفتند، دلم برایشان تنگ می زندگی

  داد ام سوق می ها هم نبودند و این بیشتر مرا به غار تنهایی بزنم اما آن

دیدم که نگران است، برایش عجیب بود که دخترش حتی  مادر را می

ر همان چهاردیواريِ اتاق رود و بیشتر وقتش را د هم بیرون نمی بار یک

زدم ناراحتی از  با او حرف می ، زمانی کهگذراند، اما هیچ وقت می

ي من بس  دادم، اما چهره عوض کردن زندگیِ روزانه خودم نشان نمی

  ها مرا افسرده بپندارند بود تا آن

  آیا به واقع افسرده شده بودم؟

  هایم بود؟ یي ناراحت به واسطههایم  اندنآیا تمام این در اتاق م



 نی شهسواری ٦٨

 

ي کاري را  ي ناراحتی بود، دیگر حوصله آري، ابتدایش همه به واسطه

ارزش و پوچ شده بود، مثل سابق به چیزهایی  چیز برایم بی نداشتم، همه

دادم و آن غار تنهایی بیشتر از هر چیز  که برایم مهم بود عالقه نشان نمی

اي زل  به گوشه کردم و مدام داد، خیلی اوقات فکر هم نمی تسکینم می

  بود  تر از کارهاي تکراري گذشته خشب زدم اما همین هم برایم لذت می

ام  اي براي من و زندگی همه چیز به اینجا ختم نشد و این شروع دوباره

  بود،

آمد، کنارم  گذاشت، به اتاقم می آن روزها مادر خیلی برایم وقت می

یم را با او در میان ها کردم تا درد و دل نشست از هر دري صحبت می می

تر از آن بودم که بخواهم به این سادگی بشکنم،  بگذارم، اما سخت

دانم شاید دوست نداشتم او را هم به چنین دنیایی برسانم، شاید  نمی

  ها باقی بماند خواستم او در همان جهان زیبا و نادانسته می



 فریاد ٦٩

 

هم شد حتی وقتی در کنارم بود دوست نداشتم او  دلم برایش تنگ می

دردهاي من را بکشد، ولی آغوشش را خیلی دوست داشتم، دوست 

هایش جان  د، با نوازش و بوسهداشتم به آغوشش پناه ببرم، او نازم کن

  هم شد، گونه هماناي بگیرم و  هتاز

ترین اتفاقات زندگیِ ما برایش از همه چیز  خیلی مهربان بود، کوچک

بیرون  از آن حال و هواجست تا  شد و هر طریقتی می تر می دنیا مهم

هاي مهربان که هر از چند گاهی نوازشم  ن نگاهبیاییم و حاال باز هم هما

زد و آرام برایم از روزهاي خوب و خوش دور و  ام می کرد و بوسه می

  گفت آینده می

فروش  گفت بیشتر یاد دختر آدامس ها می دانم چرا وقتی از این نمی

کرد،  درد می دوختم و بیشتر قلبم یه صورتش چشم مافتادم، بیشتر ب می

انداختم، اشک تا چشمانم باال آمده بود اما  خودم را به آغوش مادر می



 نی شهسواری ٧٠

 

م تا مبادا این کرد خوردم و هر کاري می مه را میباز هم در خود ه

هاي کوچک کار دستم دهد و مادر زیبا و مهربانم را ناراحت کند  اشک

کرد با  رساند و سعی می یو پدري که هر لحظه خود را به اتاقم م

  هاي بسیار زمانی را در شادي سر کنیم شوخی

گفت از چیزهایی که دوست داشتم، بعضی روزها نا غافل به بیرونم  می

رفتیم، باز هم  برد و به کنسرت خوانندگانی که دوست داشتم می می

  کرد آرزوهاي به دل شکوفه نکرده را برآورده می

که  به خیر تر پیشهانم بود، یاد آن روزهاي هاي ج او تعبیر تمام زیبایی

ام  کنسرت گروه مورد عالقه تیبلچگونه وقتی تازه به آلمان رفته بودم 

ها برد و آن آرزوي  مرا به دیدن آن نا غافلرا خریداري کرده بود و 

ام باز هم سعی در  برآورده شد و ناجیِ زندگی باره یکطول و دراز به 

  نجاتم داشت



 فریاد ٧١

 

ها در هر  کردم و تمام ثانیه شدم لیکن فراموش نمی شاد می با او باز هم

  جا باز هم چشمان آن دو کودك در برابرم بود،

هایم ناراحت  ديآلودي داشتند و از شا نگاه غضب اوقات  یبعض

ها  نخواهند بود، این گونه نیا گاه هیچها  دانم آن یشدند، هرچند م می

ها در اتاق و تنها  ساعتگرفت، این  می نشئتهمه از فکرهاي خودم 

ي وضعیت ایران  ماندنم باعث شد تا بعد از دیدن آن اتفاق بیشتر درباره

ي ایران و  و دربارهها به جستج بخوانم و بدانم، بیشتر وقتم را در تنهایی

  کردم ي میایرانیان سپر

آیند  و احوال آن روزهایشان که چگونه جان به کف به خیابان میحال 

ها موجود  اضاتشان در خیابانهاي زیادي از اعتر ند، فیلمکن و اعتراض می

دیدم، روزگارشان را به نظاره نشسته بودم که  بود که یک به یک را می
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گیرد و این  اند، از کجا سرچشمه می چرا تا این حد از شرایط ناراضی

  د،شو به کدامین اقیانوس سرازیر می رود خروشان

ود کردم، چقدر دور از ذهنم ب می ي شرایطشان تحقیق پس بیشتر درباره

سالیان درازي است که در رنج و مردمی که تا این حد درد دارند، 

از  گاه هیچام  کنارشان زیستهبرند و من که عمري را در  عذاب به سر می

هم با این دردها در ایران روبرو  بار کیهایشان مطلع نبودم، حتی درد

  .و اگر شدم همه را فراموش کردم نشدم

آوردم تا  کرد، خاطرات ایران را به خاطر می ارها به ذهنم خطور میب

چیزي از آن حوادث و اتفاقات را براي خودم و در دلم بازنویسی کنم 

ي  اطالع بودم و همه ها بی ام نبود من از دردهاي آن اما هیچ در حافظه

ن میانشا عمر نسبت به این دردها ایزوله شده بودم نه نزدیک آنان و نه در

برایم از  در میانشان داشتم تا کردم و نه کسی یا آشنایی زندگی می



 فریاد ٧٣

 

زدند و  ی سر و کله میآب ها براي آب و بی روزگارشان بگوید، وقتی آن

بودند من در کاخی  قهیمضدر روستاهاي دور این سرزمین در عذاب و 

که پدر و مادر برایم ساخته بودند همه چیز در اختیار داشتم و نداشتن 

  آمد که خیلی دور از ذهن و باورپذیر است برایم مثال شوخی میآب 

گذراندند من سر میز غذایی  غذا می ها را بی وقتی آن روزها و شب

 بار یکنشسته بودم که با غذاهاي مختلفی رنگین شده بود و شاید اگر 

شدم،  از زمین و زمان شاکی می انداختند اي در برابرم نمی ین سفرهچن

  ماندند ها نداشتند که پهن کنند و در گرسنگی خاموش می ولی آن

کردند وقتی چیزي در برابرشان نبود و چقدر  به چه اعتراض می

دنیاهایمان از هم دور افتاده بود، چند درصد در ایران مثل من و 

  کردند؟ ام زندگی می خانواده

  کردم همه، که فکر می تر پیشآن روزهاي 



 نی شهسواری ٧٤

 

ها هم متصور بودم و در آن  دیدم براي آن چیزي که براي خودم می

فهمیدم نه ما خیلی کم هستیم و دنیاي ایرانیان چیزي به  اعتراضات می

  استما دور از دنیاي مانده در مجاز 

حال دنیاي مجازي در برابرم بود که از هر واقعیتی که به طول عمر دیده 

ها را به چشم  یک به یک این دردها و رنجآمد،  تر می بودم حقیقی

ها، فهمیدم از  ها، این فقر انسان ها و تبعیض دیدم این کمبود و نابرابري می

  کنند، چه رو تا این حد به خشم آمده و در خیابان احقاق حقوق خود می

خوب خاطرم هست که آن روزها مردم ایران به ریشه رسیده بودند و 

ها به دل داشتند و  این دردها بود، چیزي که آنفریادشان چیزي فراتر از 

ها براي آرمانی  کردند فقط فقر و نابرابري نبود، آن برایش تالش می

جنگیدند، اما باز هم در آن روزها برایم این موضوعات  تر می بزرگ



 فریاد ٧٥

 

سعی  آمد و ها مهم می چیز دیدن آن ظلماهمیت نداشت و بیشتر از هر 

  ها داشتم بريدر جستن و دانستن این نابرا

از همیشه حتی زمانی که  ،ها ها دور از آن حال در اتاقی فرسنگ

ردم، دردهایشان ک ها احساس نزدیکی بیشتري می آنکنارشان بودم به 

ها را درك کنم،  تبدیل به دردهایم شده بود و دوست داشتم بیشتر آن

ها  آنبودنشان نتوانستم هم ي عمر با در کنار  هایی که به طول همه انسان

کردم و  هاي شخصی زندگی می را درك کنم، زیرا در حبابی از آسایش

یافتم، اما باالخر این حباب  در این حباب همه را در این راه و طریقت می

  ترکید

اي که از آن زاده شده بودم را دیدم هر روز بیشتر  ي عور جامعه چهره

ه مرا به سوي کردم و این دریاچ خودم را در این دیدن و دانستن غرق می

  برد سرمنشأ و شروع آبریزها می
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مملکتم ریشه دوانده بود و همه  يجا يجاحکومتی دینی و فاسد که در 

داد همان چیزي که آن روزها ملتم دریافته بود من  را به زشتی سوق می

  هم دریافته بودم

خیلی فاصله گرفته بودم و من هم حق داشتم که  تر پیشاز آن روزهاي 

ها فریادي به  آن گاه هیچینم، در زندگیِ خودم غرق بودم و چیزي را نب

ها دردها را فریاد  بیرون نرسانده بودند تا من و امثال من بشنویم، اما آن

شنیدم چون در برابرم بود، مسیر این دردها را دنبال  زدند، من هم می می

اش برسم و بدانم این علت  و علت وجودي سرمنشأکردم تا به  می

اي را علم کرده و روز به روز  چنین معلول در برگیرنده چیست که

  کند هاي بیشتري را در خود غرق می انسان

من هم به همان راهی رسیدم که مردم ایران رسیده بودند من هم در کنار 

ناهنجاري بردم این هنجارها  رفتم و پی می ردم، پیش میک ها ترقی می آن



 فریاد ٧٧

 

ر زشتی را به قانون بدل ه و هریشه دواندکه به طول این سالیان است 

هر ظلمی را به کرسی نشانده، چه نظام بد ساختاري است،  کرده است،

باید به درون مشکالت پیش رفت، ریشه را واکاوي کرد، همان چیزي 

توان به سادگی از کنار  که در طول سالیان تحصیل فرا گرفتم که نمی

، باید که دقیق آن را از میان برداشت یینوشدارومشکلی گذشت و با 

و آن روز ها رسید  شد وقت صرف کرد، همه چیز را شناخت، به ریشه

توان آن زشتی  که ریشه را در اختیار داشت راه درمان آسان است و می

از میان بروند و به ها یکی پس از دیگري  را از میان برداشت تا زشتی

  کرد و دیداش را درو  کاشت و پروراند و چندي بعد ثمرهجایش زیبایی 

که مردم ایران در آن روزها به حکومت دینی فاسد و  طور همان

توانستم مثال آنان همین راه را  خاستگاهش رسیده بودند من هم می

ها را درك کنم، البته این مراحل گام به گام است  بپیمایم و این زشتی
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باید در ابتدا آن را شناخت و من هم بر آن شده بودم که بشناسم، اول 

  ي اول این راه بود دانم و این دانستن جرقهب

ر پیش رفتم هدفمند بود، این راه د ش میحال هر روز اگر براي تحقیق پی

دانستم، از نظرها آرا و  رویم بود و باید بیشتر از جمهوري اسالمی می

خاستگاهش، دیگر فقط به دنبال اتفاقات ایران نبودم و راهم را پیدا 

ي  یشهفهمیدم که چگونه این ر شد و می بی مییا کرده بودم باید ریشه

کج و زشت را به وجود آورده که  خراب پا گرفته و این درخت،

اش این دریاي ظلمت است، شاید هرگاه به این سیر دوار نگاه  ثمره

دیدم و به قلبش  ان حکومت را میکردم در نوك هرمش هم می

  تر را اي بزرگ فاجعه

که چگونه چنین درختی کجی فروش  همان پسرك و دختر آدامس

ن را به پیش خواهد ي زشتی به وجود آورده و تا به کجا آدمیا چنین میوه



 فریاد ٧٩

 

دانستم، بیشتر در تعقیب  شان می ، حال بیشتر از گذشتهبرد و برده است

توانم ادعا کنم که از  کشیدم، هرچند نمی ها به گذشته سرك می آن

دقیق شده  قدر نیاه بودم و همان ابتدا خودم این مسیرها را در پیش گرفت

  ي اصلی را دریابم که بتوانم ریشه

کردم بیشتر به گذشته سفر کنم و شاید  با تمام این موضوعات سعی می

داد، ملتی که بیدار شده بود و  هم اتفاقات مرا به این گذشته سوق می

یک گام بیشتر از من در حال حرکت بود و من تازه به این تفکر اضافه 

ها برسانم در همین اوقات غرق  دوست داشتم خودم را به آن شده بودم،

آمد، این همه تفاوت و  در همین افکار بودم که بارها مادرم پیشم می

کرد که چه  می سؤالاز من  گاه گاهکرد و  تغییر روحیات مرا لمس می

  شده
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ا وقتی شور و اشتیاقم را ام ام شان مطمئن بودند که افسرده شده اوایل همه

تا ه حقا چه اتفاقی برایم افتاده و این تغییرات برایش گنگ بود ک یدد می

  ام، این حد عوض شده

ام برایم مهم نبود،  ي زندگی هاي گذشته از ارزش کدام چیهحاال دیگر 

دادم، بیشتر وقتم به مطالعه و  آن قدر به سر و وضع و پوششم اهمیت نمی

ار برایم مهم بود و با گذشت اما نه از نوع درسی، تمام اخب خواندن می

هاي پدر  دید که چگونه دقیق به حرف دادم و مادر می دقت گوش می

کرد که گاه و بیگاه از من  ها او را وادار می ي این و همه دهم گوش می

کنم، به  کند که چه به روزم آمده است و در چه دنیایی سیر می سؤال

دادم و  سرباال میهاي  گردم و همیشه منی که به او جواب دنبال چه می

  رفت قانع از پیشم نمی گاه هیچ



 فریاد ٨١

 

پنداشت و  پدر هم درگیر کار بود و این تحوالت من را معمول می

دید و برادرم که اکثر زمانش را با  تر شدنم می هایی از بزرگ نشانه

فی به من داده بود، گذراند لقب صو هاي مختلف می کالسدوستان و 

  نبودم و حال طریقتی تازه در برابرم بودخیلی هم از این لقب ناراضی 

به  کم کماش مرا  یادم هست که در آن روزها و دانستن حکومت و عقبه

  اي به سال تازه بود، اي تازه رساند واژه

هم  بار یکي جدیدي باز شد که تا آن روز حتی  در برابرم دریچه

ند اما من ا دانم چند دسته از مردم ایران آن را نشنیده نشنیده بودم، نمی

  شنیدمنآن را  گاه هیچبودم  که از همان مردم

این  ترها شیپخیلی  بار یکخاطرم نیست مضمونش چه بود اما  دقیقاً

ما آن قدر مردم و شعارهایشان شنیده بودم، اواژه را میان اعتراضات 

اش را نگیرم و براي دانستنش کاري نکنم،  مفهوم بود که دنباله برایم بی



 نی شهسواری ٨٢

 

دادم که در  وطنم را گوش می سخنرانیِ یکی از دانشجویان هماما وقتی 

کرد تلنگري در جان  آن روزها در ایران نطق می یکی از احزاب سیاسیِ

  احساس کردم

تحوالت در ایران شکل گرفته  احزاب سیاسی نوپایی که براي همین

اش آن قدر بلند و رسا شنیدم خیلی  ها را میان خطابه بود، وقتی آن واژه

اش بدانم، خوب خاطرم هست که آن  فکر فرو رفتم تا بیشتر درباره به

  گفت ها خطابه زیمپروا در برابر  دانشجو چطور بی

آن کشتارهاي وحشیانه را کرده است به هیچ  67رژیمی که در سال 

  عنوان صالحیت حکومت نخواهد داشت

  در گوشم چند باري زنگ زد، این واژگان

  67سال 

  کشتارهاي وحشیانه



 فریاد ٨٣

 

اي بود که بیشتر  و حاال این جرقه آن روزي چیزي از آن نشنیده بودم ات

  بدانم

  مگر چه سالی است؟ 67سال 

چه اتفاقی در ایران افتاده که او این را دلیلی براي برکناري حکومت 

  داند؟ وقت می

  ،ترین راه در برابرم بود و ساده سؤالها همه برایم  این

گذاشتم تا او  ي مجازي در میان میرا با دنیا میها سؤالباید  بازهم

  در این آتش جهالت نسوزم گونه نیاپاسخی به من دهد و 

چند باري به خودم لعنت فرستادم که چگونه تا این سال از زندگی 

ام، اما آن روز دیگر باید  ستهني این موضوعات نشنیده و ندا درباره

  هاي بسیاري روبرو شدم، دانستم، با نوشته می



 نی شهسواری ٨٤

 

  تابستان خونین در ایرانیک  67سال 

شته بودند، حال یکی از زبان این اتفاق نو ي هایی درباره هر کجا حرف

شان  دفاع و یکی به قسط حمله و یا با هر هدف دیگر، اما صحبت همه

شد کشتار دسته جمعیِ تعداد زیادي از زندانیان  به یک راه ختم می

  جمهوري اسالمی توسط هاي ایران در زندان 67سیاسی در تابستان سال 

این صحبت آن روز در ذهنم خیلی سخت و سنگین بود، آن قدر  هضم

سخت بود که چند روزي را براي دانستن و فهمیدن همین جمله 

  اختصاص دادم،

  زندانی سیاسی به چه معنا است؟

  کردند؟ چه کسی را زندانیِ سیاسی خطاب می



 فریاد ٨٥

 

هزار و گاهی  جشد و به پن کشتار دسته جمعی، تعداد از هزار شروع می

رسید، کشتار این تعداد آدم به دست یک حکومت در یک  بیشتر هم می

  تابستان به چه معنا است؟

کردم بیشتر به پاسخش  فهمیدنش برایم مقدور نبود، هر چه بیشتر فکر می

کردیم، در  رسیدم، مگر امکان داشت در خاکی که ما زندگی می مین

کردیم، در  بازي می ما که خواندیم، در خاکی خاکی که ما درس می

شان  ي باورهاي سیاسی و اعتقادي همان خاك تعداد زیادي را به واسطه

  سالخی کنند؟

ي  هم این را نشنیده بودم، پدر که مدام درباره بار یکی چرا من حت

ي حجاب هم گفته بود،  زد حتی درباره مسائل و مشکالت حرف می

  است؟ نگفته هم از این موضوع به من بار یکچگونه حتی 

  دانست؟ یعنی او هم نمی



 نی شهسواری ٨٦

 

  یا مصلحت ندانسته تا من بدانم؟

اگر او را هم کناري بگذاریم، چگونه خودم نفهمیدم، چگونه سالیان 

درازي را در آن خاك زندگی کردم و حتی ندانستم زندانیِ سیاسی 

  چیست و اگر چیست آیا ما هم در کشورمان داریم؟

  اند؟ دهکشته ش گونه نیااگر داریم آیا 

اتفاقات شخصیِ زندگی هنرمندان و  نیتر کوچکچگونه منی که از 

دانم فالن بازیگر کی و با چه کسی ازدواج کرده  بازیگران خبر دارم، می

هم این موضوع به گوشم نخورده که در این خاك هزاران  بار یکحتی 

ي باورهایشان به دار آویختند و کشتند و تمام وجودم را  نفر را به واسطه

  شرم فرا گرفته بود

  برایم قابل فهم نبود، اصالًدیوانه شده بودم، 

  چگونه تا این حد نادان بودم؟



 فریاد ٨٧

 

ها در  حرف هم از این بار یکها حتی  ونه تا آن سالمردمی که چگ

  امثال من را ونزدند، آگاه نکردند من  مألعام

ین کشور شان بود، مردم ا ها که مورد ظلم قرار گرفته بودند یا دغدغه آن

وطنانشان کشته شده بودند، درد  ها که دردي نبرده اما هم گفتم، آن را می

کشیده بودند، چگونه به طول این همه سال اعالم برائت هم از این 

  شوم نکردند ي حادثه

  فشرد که پدر نجاتم داد ناجیِ همیشگی فکرهاي بسیار ذهنم را می

توانستم از او هم  توانستم این موضوع را با او در میان بگذارم، نمی نمی

  را بپرسم، به راستی توانش را نداشتم، سؤاالتهمین 

م ها دوستان و آشنایان آن قربانیان هم رویی نداشتند تا از مرد آیا خانواده

  کنند و باز هم هزاران آیا که در سرم بود سؤال



 نی شهسواری ٨٨

 

باز خودم را به دستان پرمهر پدر سپردم تا براي دقایقی، ساعتی یا روزي 

از این مردابی که در آن درگیر بودم رهایی یابم و خالص شوم، با پدر 

  کردم، به مردم این شهر، بیرون رفتیم، به شهر نگاه می

  رند؟ها دردهایی مثل ما ندا آیا آن

  اند؟ ها هم مثل مردم من نبوده آیا آن

  فروش در اینجا زنده نیست؟ آیا دختر آدامس

ها هم هزار درد پیش رویشان  شد فهمید آن با نگاه کوچکی هم می

ها هم مثال ما به طول این سالیان در برابر تمام این  است، اما آیا آن

  اند؟  ها سکوت کرده نامردمی

کشیدند  ها هم می اگر آناریخ به سر ما آمده آیا اتفاقاتی که در طول ت

  آوردند؟ ماندند و دم بیرون نمی باز هم مسکوت می



 فریاد ٨٩

 

پدرم صدایم زد، از افکارم بیرون آمدم، به یاد حرفی از خودش افتادم 

  صبورندگفت، ایرانیان ملتی  که می

خوردم، دوباره صدایم کرد و به خودم  باز هم در میان افکارم غوطه می

واست با هم به دیدن تئاتر برویم، قبول کردم و چندي بعد در آوردم، خ

  کردند، بازي می را که زندگی مبرابر بازیگرانی بود

دیدم که به  هایی را می دانم موضوع تئاتر چه بود، اما مدام آدم نمی

شدند، کمی  شدند، اعدام می ي باورشان به گلوله بسته می واسطه

ها  رزویی نداشت، آرزویش را سالدورترها کودکی نشسته بود، هیچ آ

  ها به دار آویخته بودند پیش در دل زندان

  ه بود آرزومند چه سرنوشتی دارد،دید

دانست آرزو چیست، شاید آرزوي بزرگی داشت، شاید  شاید می

دانست آرزومند چه  آرزویش به وسعت جهان بزرگ بود، لیک می



 نی شهسواری ٩٠

 

نکند، دیگر چیزي  کرد که دیگر آرزو فرجامی دارد و خود را وادار می

نگوید و حرفی براي گفتن نداشته باشد تا سرنوشتش آن نباشد و یا شاید 

ها بود و  ها کشتند، شاید آمالش در همان زندان آرزویش را میان زندان

  زند بعد از کشتن به درازاي سال دید کسی دم نمی

ش ها آرزویش را فرامو ده، فهمید آنحرفی نگفته اعتراضی سر برنیاور

اند و او هم به آرزویش خاتمه داد و آن را به فراموشی سپرد که  دهکر

جماعتی میلیونی آن را فراموش کردند، پس راه را در این دید تا مثال 

سر بیرون  گاه هیچآرزو را در سینه بکشد و دفن کند تا  شماران یبآن 

  نیاورد که فرجامش قتل و کشتار باشد

ما نجوا کرد  چندین بار در گوش داشت آرزویش را شاید او آرزو و یا

تر از  و امثال من بودند که هر چیز ریز و درشتی در زندگی برایشان مهم

آرزوهاي آنان بود، فهمیدند خیلی چیزهاي کوچک از این آرزوها 



 فریاد ٩١

 

ها هم این آرزوها را با تمام وسعتش به قبرستان دل  است و آن تر باارزش

  دي ما و جمع بیشمار ما نشو مضحکه فرستادند تا بازیچه و

دیدم به درازاي تمام سالیانی که  تئاتر تمام شده بود ولی من باز هم می

  ندیده بودم

ي جماعت  اي تازه آرزوي برباد رفته دیدم و هر لحظه در چهره داشتم می

بیشماري را به نظاره نشسته بودم و پدري که تا حد مرگ نگران دخترش 

بار در تئاتر از رخ و رخسار زن و مردهاي بازیگر بود، دختري که هر 

شان، از غرورشان، از هنرشان و بارها جویاي  کرد، از بازي صحبت می

دید و  ها بود، اما حاال مثال سنگ می احوال حال و زندگیِ شخصیِ آن

  شد پدر بیشتر نگران می

ده خواست مرا به خن درونش نداشت، میلیک خبري از دل و غوغاي 

زدم، به  شنیدم لبخند هم می هایش با آنکه نمی ، حتی به حرفوادارد



 نی شهسواری ٩٢

 

االتم را مثل سابق نشان خوردم و ح آمدم، غذا هم می هم میرستوران 

ها زدم تا دلش را به دست بیاورم، در  دادم، باز هم از همان حرف می

ي تمام آرزوهایم نشسته بود و حق نداشتم او را  کننده برابرم برآورده

هاي  باز هم بازي ،بازي کردم و یا برنجانم اما هر وقتن کنم نگرا

  .ي آن دو کودك و هزاري دیگر در برابرم بود کودکانه

  

  

  

  



  

  

  

٤  

  

  

ي  خواستم از گذشته میتر از قبل در برابرم بود،  اینبار دیگر راهی روشن

تابستان خونین، ي همان سال و همان  اما دربارهمعاصر ایران بدانم تاریخ 

  خواستم بدانم چه بالیی سر مردم این سرزمین آمده، می

  چه اتفاقی در این خاك افتاده بود؟ 67سال 



 نی شهسواری ٩٤

 

هایی که  ها کردم، کتاب براي گام نخست شروع به خواندن کتاب

کردم که  پیرامون این اتفاق نگاشته شده بود، از هرجا کتابی پیدا می

ارشی ، حال اگر تنها گزخواندم داشت می 67تباطی با موضوع سال ار

پیرامون آن اتفاقات بود یا اشارت کوچکی به ماجرا داشت و یا حتی 

اطی که ارتب  خالصه هر نوشته زندانیان و عوامل کشتار بود، نویسی خاطره

اندم تا بیشتر از آن روزها و حال و خو داشت را می 67با اتفاقات سال 

  اند هوایش مطلع شوم، بدانم چه کشیده

هایی بودند، چه روزهایی را  ها چه انسان دوست داشتم بدانم آن

گذراندند و چگونه به راه اهداف و آرزوهایشان جانشان را قربانی 

ها عطش دانستن من را از آن اتفاقات سیراب  کردند، اما این کتاب

  کرد، نمی



 فریاد ٩٥

 

دوست داشتم باز هم بیشتر بدانم و از نزدیک آن روزها را لمس کنم، 

هاي زیادي برگزار  ن روزها در خارج از کشور هم نشستدر هما

اش  از خواب چند هزار سالهکهن داخل ایران، این کشور  شد، مثل می

داخل و خارج از کشور مراسمی بود که در آن  يجا يجابرخاسته بود و 

ها را هر روز  خواندند، اخبار این نشست به نقد و بحث آدمیان را فرا می

هاي قرایی که در میان  کردم و گهگاه نطق از فضاي مجازي دنبال می

آورد  شد شور بسیاري براي ایرانیان به وجود می می ردوبدلاین جلسات 

  شت،گذا می ریتأثبر من هم و 

شد،  ها در چند مایلی ما برگزار می این اتفاقات در یکی از همین جلسه

ي مهم و جالب آن این  توانستم در آن حضور پیدا کنم و نکته من هم می

و کشتارهاي جمهوري  67بود که موضوع این نشست اتفاقات سال 

و  اسالمی در آن تابستان خونین بود چیزي که من تشنه به دانستنش بودم



 نی شهسواری ٩٦

 

که در نشستی با این موضوع شرکت کنم   فرصتی برایم پیش آمدهحاال

  ها را از نزدیک بشنوم و حرف

تر این بود که برخی از بازماندگان این جنایت شوم هم در  ي مهم نکته

کردند، یعنی فرصتی برایم فراهم شده بود تا آن  این مراسم شرکت می

خودشان بشنوم، کسانی  ها را از زبان ها را از نزدیک ببینم و حرف انسان

اند و خودشان هم جزئی از همان بخش  که در بین این اتفاقات بوده

  ،آمدند به حساب میتاریخ کشورم 

هاي زنان و مردانی دلیر  اي از شجاعت سین و ننگین، حماسهتاریخی حما

نیِ اند و ننگی به پیشا که از همه چیزشان در راه اهداف و باورها گذشته

حشی تا این حد قساوت کرد و چنین گونه حکومتی واین تاریخ که چ

  را به راه انداخت و آرزو را به مرگ پاسخ داد یکش نسل



 فریاد ٩٧

 

اي در برابرم بود تا این حقایق را از زبان کسانی بشنوم که  حال دریچه

  آن بخش بزرگ از تاریخ ما حضور داشتند، يجا يجاخودشان در 

توانستم بگویم به چه  تم، نمیبه سرعت رفتنم را با خانواده در میان گذاش

گذراندن با دوستان   همایشی خواهم رفت، گفتم براي گردش و وقت

چند روزي به شهري دورتر از شهر محل سکونت خواهم رفت و به 

  زودي باز خواهم گشت

مادر با تمام وجود مخالف این رفتن بود اما پدرم معتقد بود رفتن و وقت 

ي من را تا حدي التیام  ي شکسته یهتواند روح گذاشتن با دوستان می

بخشد، چند صباحی با هم صحبت کردند، طول کشید تا هر دو موافقت 

کنند، خیلی اصرار داشتند که آراز هم همراهم بیاید اما شانس با من یار 

هاي زیادي داشت و قبل حرف زدن من  بود و آراز خودش درگیري

  خودش قضیه را منتفی کرد



 نی شهسواری ٩٨

 

کردم و بعد به  زدیک به سالن همایش دست و پا میهتلی نمن حاال باید 

اي بفهمم با کسانی روبرو  رفتم تا چیزهاي تازه سمت شهر موعود می

  ام را رقم زده بودند شوم که خودشان بخشی از تاریخ سرزمین مادري

اي براي سفر به راه افتادم، وقتی از درب خانه  بعد از مهیا کردن توشه

ها به شدت تنگ شده بود، دوست داشتم  گربه رفتم، دلم براي بیرون می

دیدمشان تالش  کردند، شاید اگر امروز می آنجا بودند و مرا بدرقه می

در آغوش بگیرمشان و صفت بفشارم جان و کردم تا نوازششان کنم،  می

به جاي  اي از ذهنم در گوشه شان یخال، اما نبودند و جاي تن زیبایشان را

  ،ماند

اي براي خود بسازم، وقتی به هتل رسیدم و  ت تازهپیش رفتم تا سرنوش

ها را بیرون آوردم و  ها و دفترها و قلم بارم کتاب وارد اتاقم شدم، از کوله

اي از اتاق چیدم، خیلی با گذشته فرق کرده بودم، شاید  سریع در گوشه



 فریاد ٩٩

 

چیزهاي دیگري در خودش کردم، این چمدان  پیش سفر میاگر چندي 

کردم، در همین حال  اي به آن هم فکر نمی لحظه داشت که امروز حتی

افتادم،  ها گربه بچهاي به شیشه ضربه زد، با دیدنش به یاد  بود که پرنده

برایش غذایی دست و پا کنم و پس از قدري  سریع بر آن شدم تا

خوراکی ریختم و بعد از گذشت زمانی مقداري  بهارخوابجستجو در 

ها  دن کردند، آنپرندگان جمع شدند و شروع به خور تعداد زیادي از

سفارشم را  ها گربه بچههمراهم بودند تا احساس تنهایی نکنم و یا شاید 

کرده بودند که در این شهر همدم و مونسی داشته باشم، حال با خیال 

  راحت منتظر شروع همایش بودم

لرزید،  یرفتم تا خود را به سالن برسانم دست و پایم م وقتی راه می

این حد در وجود ترس دانم چه چیزي تا  ادي داشتم، نمیاسترس زی

هاي آن سال در حال پیش  کردم به سمت زندان آورده بود، آیا فکر می

  رفتنم؟



 نی شهسواری ١٠٠

 

هایی هستند، چه تصویري در ذهن  کردم آن جماعت چه انسان فکر می

  ،مها ساخته بود از آن

هم متوجه این  يترم چنداسترس زیادي داشتم و شاید هر کس از 

شد، به هر زحمتی که بود خود را به سالن همایش  استرس و نگرانی می

هایی متصور  ها چهره براي آنرساندم، در ذهنم در این چند روز هربار 

دیدم که رد  ها آنان را زنان و مردانی دردمند می شدم، بعضی وقت می

ها  د، گاهی آنتازیانه و تیغ و شمشیر بر همه جا حتی سر و صورت دارن

دیدم فراي آدمیانی که تا به حال دیده بودم، فکر  هایی می را انسان

کردم سیمایی متفاوت از ما دارند، خیلی برایم هضمشان مشکل بود،  می

شدم و حاال  متصور می يهر روز در ذهنم برایشان چهره و تصویر جدید

  بودم، به درون سالن رسیده



 فریاد ١٠١

 

هاي چوبی زیادي  بسیار بلند، صندلی سالنی بود سفید و بزرگ با سقفی

ها  توانست روي یکی از آن صحنش را پوشانده بود که هر کس می

ی که از نار هم به ترتیب و رو به صحنها با نظم در ک بنشیند و این صندلی

قبل تدارك دیده شده بود قرار گرفته بود، دیوارهاي سفید و 

کرد،  رگیر خویش میهاي چوبی، اولین چیزي بود که دیده را د صندلی

شد جایی  می ها خیره به آن منظره شتر صحن نگاهبعد از ورود و دیدن بی

هایی در کنارش گذاشته  براي سخنرانی در نظر گرفته بودند و صندلی

  بودند

کرد، تعداد بیشماري عکس در  ها را محصور می اي که خیلی چشم نکته

ي خاصی داشتند،  دازهد هرکدام انهاي چوبی بود، تعدادشان زیاد بو قاب

ها خیلی به  ها بود بعضی از عکس ها مرتبط با موضوع همان سال عکس

نداخت، حتی در بین این ا کرد و بعضی لرزه به جانم می فکر وادارم می

خورد و  خوانده بودم هم به چشم می ها جلد بعضی از کتبی که عکس
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به خاطرم  باره یکها بود که  ها و عکس حواسم یکسره در بین آن قاب

  ام کجا آمده آمد

معمولی و شبیه به خودم به مادرم به پدرم و  ها نگاه کردم، خیلی به انسان

خبري بود نه از  زخم داري خونین و  شبیه به آراز بودند، نه از چهره

ه هر چه بود همه انسان بودند و خاکی، شبیه ب عهیماوراءالطبهاي  چهره

هایی معمولی مثل خودم هستند و  سانها ان خودم اما در دل گفتم این

هاي باالي سن خواهند نشست در همین  در آن صندلی حتماًبازماندگان 

  مسن صدایم زد و رو برگرداندم تقریباًحال و هوا زنی 

  :یک مقداري هم ترسیده بودم گفت

  پریده، چیزي الزم داري؟ تویردخترم چیزي شده، رنگ و 

تعارف خودش در کنارش نشستم، عد با سالم کردم و تشکر و چندي ب

  بعد از من پرسید فرزند یکی از آزادگانی؟



 فریاد ١٠٣

 

آزادگان در گوشم زنگ زد، آزادگان یعنی یکی از همان قربانیان، یعنی 

  ها هستم؟ من فرزند یکی از آن

  سخت واقعاًدر فکر فرو رفته بودم که او گفت روزهاي سختی بود، 

  :گفتم باره یکحرفش را بریدم و 

  ی هستید؟شما چه کس

ها  من یکی از بازماندگان همان سال: خیلی جا خورد و کمی بعد گفت

و خیره شدم، تمام اجزاي بند دلم پاره شد، به ا باره یکهستم، به 

صورتش را واکاوي کردم، چند بار از باال به پایین و از پایین به باال به او 

 زیچ چیهاما  کردم تا چیزي از خیاالتم را در وجودش پیدا کنم، نگاه می

  خاصی نبود، شبیه به مادرم بود، همان قدر تپل و مهربان،

  :در همین افکار بودم که گفت



 نی شهسواری ١٠٤

 

  هوایی بخوري بیرون برویم تا خواهی کمی چه شده دخترم، می

معطلی  و او حرف بزند و من گوش دهم، بی دوست داشتم کنارش باشم

غییر کرده بود که ام خیلی ت کنم چهره قبول کردم و بیرون رفتیم، فکر می

پیش آمد تا شاید  يا وهیم آببه وحشت افتاد و سریع با  گونه نیااو 

اي بهتر شوم، بعد از خوردن جویاي حالم شد با اشارت سر به او  ذره

  فهماندم که خوبم

  در زندان بودید؟ 67یعنی شما در سال : بعد بالفاصله به او گفتم

  اید؟ آن روزها را دیده

ري، آن جهنم را به چشم دیدم، روزهاي آهی کشید و گفت آ

وحشتناك و سختی بود بعد دوباره آهی کشید، باز هم محو صورتش 

  بودم

  اي؟ تو براي چه به اینجا آمده: گفت



 فریاد ١٠٥

 

  ها را از نزدیک ببینم، دوست داشتم بیشتر بدانم، آن انسان: گفتم

که دختران جوانی مثل  این هم جاي مباهات است: نگاهی کرد و گفت

مند باشند بعد با  ا این حد به آن روزگاران و سرنوشت ما عالقهشما ت

  اشاره و در عین حال بلند شدنش ادامه داد بهتر است داخل برویم

کردم،  می یحالجرفتیم و داخل نشستیم، درون ذهنم جمالتش را 

ها را به عنوان کنایه و یا به قسط تعریف گفته  دانستم آیا این حرف نمی

ر زمان است، چند باري حاالت صورتش را در ذهنم مجسم کردم که د

در این میان به یاد صورت مهربانش  کرد و گفتن چگونه نگاهم می

که چگونه حتی  ما خیلی ناراحت بود نسالن همو  شاید از ما افتادم،

دادم، حتی اگر  کردیم، حال به او حق می ها یادي نمی هم از آن بار کی

  با کنایه گفته باشد،
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نگاهش مهربان بود و این حرف را از ته قلب گفته، مثل مادري بود که 

بخشد و شاید او هم مرا بخشیده بود، باز هم به او  هر گناه فرزند را می

هایشان  چیزي از حرف کردم و با اینکه همایش شروع شده بود نگاه می

ایش چشم دوخته بودم، یکی شبیه فهمیدم، بیشتر به جمعیت در هم مین

ها را  هایش نگاه کردم و در دل آن به پدر در میانشان جستم و به دست

دانستم چه تعداد از حضار مردم عادي هستند  در زندان تصور کردم، نمی

  و چه تعداد جز بازماندگان آن جنایت شوم

تمرکز  اصالًواستم حواسم را به سخنرانی جمع کنم، اما چند بار خ

شنیدم، از دادگاه از آن اي  هاي بریده بریده نداشتم تنها چند بار صحبت

ها اما بیشتر حواسم به  هایم یکی بود، از دردها و رنج خوانده روزها با

  پاها و صورتشان بود ها، ، دستاندام ،ها نگاه ،ها چشم



 فریاد ١٠٧

 

کردم و در ذهنم براي هر کدامشان  نگاه میبه صورت تمام آن جمع 

دادم، اما شوري که در سالن  داستانی ترسیم کرده و به آن بال و پر می

د آورد، یکی بر سن ایستاد و موضوع شکل گرفت من را هم به خو

  مهمی را اعالم کرد،

آوري کردیم که با  اي را توسط بازماندگان آن روزها جمع نوشته

هاي آن روزگاران ایران گرد  و از داخل زندانهاي آنان حفظ  رشادت

  آمده است

خودش در همان زندان نوشته شده دست سرگذشت زنی مبارز که به 

را در گران  شسبسیاري از حقایق و پاسخ خیلی از پر گرِ انیب است و

ي یکی از بهترین  نامه ، این سرنوشت و زندگیخود خواهد داشت

هاي خونین  ترین زنان از داخل زندان دختران ایران زمین یکی از شجاع
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دهیم تا اولین کسانی  جمهوري اسالمی است که در اختیار شما قرار می

  باشید که با سرگذشت این دختر شجاع آشنا شدید

  سرگذشت سولماز ایرانی

 دستخطرم بود، دفترچه را باز کردم، با همان حاال یک دفترچه در اختیا

خودش چاپ شده بود، بعضی از جاها خط خورده بود و یا تند تند 

هایی وجود داشت که کامل یا بیشتر  نوشته شده بود، بین صفحات صفحه

کردم و آن نگاره را زیر  ، به جاي جایش نگاه میندآن خط خورده بود

پرسیدم داخلش چه چیزي نوشته  کردم، هزار بار از خود می و رو می

تر بخوانم، از یک سو دست و پایم  شده، مشتاق بودم تا آن را سریع

ي جان اشتیاق و  و سوي دیگر همهداشت  لرزید و از خواندن بازم می می

  دانستن بود

  پرسیدم از خود می



 فریاد ١٠٩

 

ها بوده، یعنی  در همان زندان این دست خط کسی است که در آن سال

یعنی او مثل من بوده، اسمش که با من یکی بود، یعنی ، چه نوشته است

  روحیات فکرها و باورش هم مثل من بود؟

 سؤالدر آن روزها و در آن زندان چه به روزش آمده و هزارن فکر و 

  ریز و درشت دیگر

دانستم  از آن خانم مهربان خداحافظی کردم و از آنجا دور شدم، نمی

رگردم یا به همان هتل و همان اتاق، حاال که همایش تمام شده به خانه ب

که به در اتاق  مسپري کنم در همین افکار بود جا نیهمچند روزي را 

  ها بود رسیدم، با وارد شدن اولین چیزي که به خاطرم رسید همان پرنده

غذایی ریختم و پشت پنجره منتظرشان  بهارخواببه سرعت برایشان در 

 جا نیهم فعالًمیم گرفتم ین تصها خبري نبود، در همین ح آنشدم، از 

  بمانم و این دست نگاشته را به دقت بخوانم و پرندگان رسیدند،
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اي از اتاق نشستم و دفترچه را در برابرم باز  من با خیالی آسوده در گوشه

ي  ها ترتیب درستی نداشت و هر جا درباره کردم، خاطرم هست نوشته

جایش مشهود بود،  ریختگی در جاي به هماین کرد  چیزي صحبت می

ذشته دگیِ گشد، شاید چند جمله از زن اي صحبت می در هر جا از نکته

  همناممآن روزهاي دختر  و حال ي آینده هایی درباره شتهو بعد نو

ها و کلمات نامفهومی که درست نوشته  جاي جایش پر بود از خط زدن

کرد،  ان میبود، اما به خوبی متن اصلی و موضوع را بیناخوانا نشده و یا 

اش را هماهنگ و  کنم همه آورم، سعی می حال آن نوشته را به خاطر می

آن نگاره  يجا يجااش فکر کنم، در  مرتب به ذهن بسپارم و درباره

بیند، چه اتفاقاتی  شد دانست که سولماز کیست، دنیا را چگونه می می

  افتاده نسالنش همبراي او و 



 فریاد ١١١

 

موضوع در دلش داشت، کاش ها هم هزاري  شاید آن خط خطی کردن

از  شد کند، هر چند می دانستم در آن لحظه به چه چیزي فکر می می

هایش در چندي قبل از آن آثار فهمید که در چه دنیاي پر  التهاب گفته

  کشید نفس می اي از ترس و کینه

وحشی و سنگدل در  حد هایی تا این توان باور کرد که انسان چگونه می

هایم را دیده بودم،  اند، براي منی که از دنیا همان دور و بري جهان زنده

شروعش برایم از درکش عاجز بودم،  واقعاًخیلی دور از ذهن بود، 

ترسیمی از دنیایی بود که در این روزها با آن دست و پنجه نرم 

  ام بود کردم، شاید تعبیر افکار روزانه می

و برابري، واژگانی دورمانده از ذهنم، واژگانی که دنیا به نام آزادي 

  نخواست تا معنایش را به درستی بفهمم،



 نی شهسواری ١١٢

 

اش را بارها شنیده و  تا آن روز به آزادي فکر هم نکرده بودم، شاید واژه

به نظاره اش  در همان واژه محصور مانده به نظاره سالیان بر او و جامه

  منشسته بودی

ي به  کسی که در بند است تعبیري از این واژه اما شاید شنیدش از زبان

هاي مغموم  و برابري که حال باز هم نگاه اسارت کشیده شده باشد

نصیبمان نشد،  گاه هیچآورد، برابري که  پسرك را برایم به خاطر می

ها را در میان  ها فقط آن بی در برابرم بود و به طول این سالیواژگان غر

هم به معنیِ  بار یکشنیده بودم که حتی  کتب درسی و از زبان کسانی

  کردند ها رجوع نکرده و فقط ادایش می آن

و حال چند روزي نه واژگان که معنایش به دنیایم پا گذاشته است و از 

، این دو واژه با نامش شنیدم که الیق به کار بستنش بود زبان کسی می

  جان و معنا گرفت، نامش یا ناممصرف شد و 



 فریاد ١١٣

 

ري هر دو یک اسم داشتیم، او چه مغرور از نامش یاد ي دو چه فاصله

گفت  ي وجودش بود، وقتی می کرد که چه جاودان معنایش برازنده می

پرپر  دانستم، کردم و می پرپرنشدنی با تمام وجودم جانش را درك می

  کردم نخواهد شد و با تمام وجودم این وجود جاویدان را لمس می

نه ز دست نابکاران به دور مانده چگوگلی که میان مرداب روییده و ا

به جایش خواهد خواهند توانست به او گزندي برسانند و تا ابد او پایدار 

ماند، پرپر شدنی نیست، مثال سولمازي که تا ابد خواهد بود و در 

  آسمان آزادي خواهد درخشید

بو که در  سولماز یعنی پرپرنشدنی، یعنی آن گل زیبا و خوش

ردابی روییده و جان گرفته، نابخردان به سوداي ها و به م دوردست

و خویشتن به این  نابودي و پرپر کردنش چنگ انداختند و پیش رفتند

مرداب غرق کردند، آن گل مغرور در میان مرداب باز هم زیبا بود، زیبا 
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، میان آن همه نامردمی تنها بود و تنها بود و یکتا میان آن همه زشتی

ي خونین با  ها خواهد ماند و بر این سیاره وردستددر نواز  چشم زیباییِ

 تک تککند و تا ابد خواستار حق  هاي معصوم نظاره می همان نگاه

  ها است انسان

گفت، چه  چه قدر برایم شیرین و قابل لمس بود، وقتی که از مادرش می

اش را، چگونه از پدر حاللیت  سرود شعر تنهایی عاشقانه براي مادر می

گفت،  ي انسان بودن و آرزو داشتن، وقتی از مادر می واسطه طلبید به می

افتادم که دوست داشتم به طول تمام عمر  یاد دستان پر مهر مادرم می

ها  ها را به آغوش گیرم و بوسه باران کنم، آن همه از خودگذشتگی آن

ها را چگونه  ها آن همه بزرگ بودن و بزرگواري و دوست داشتن

ت و این احساس پاك دنیایی به رویم ترسیم گف سولماز جاودان می

  ها کران در بیکرد  می



 فریاد ١١٥

 

ي دیدار آن دو جانی  و من چه شیفته از مهر آن دو گفت شیآال یبچه 

  شدم که درس زندگی آموختند به جماعت واالنشین

درس خواندند و ما هم درس، ما به کالس اساتیدي رفتیم که دنیایشان 

ها به کالسی از زندگی و میان آدمیان،  غرق آمال خویشتنشان بود و آن

  ها چه به دنیا پس دادند و ما چه از دنیا ستاندیم، و آن همنوعانشانمیان 

هاي بزرگی به سولماز  آالیش چه درس و واژگان بی کلماتمیان همان 

آموختند که او پرپر نشود، درس بیاموزد، به مکتب عشقش که براي او 

گسترانده بودند برود و مادري را در آغوش گیرد که دردهایش را به 

  آغوش کشیده بود،

ها را فرا گرفته بود و باید  کردم، لیک او درس احساساتش را درك می

ه ي امتحانی در برابرم ک گفت و من و برگه ها را پاسخ می آن

  مهایم را پاسخ دادم و هیچ از حقیقت نگفت تهآموخ
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از دیار ترکان بود، باز هم چون منی که آبا و اجداد در آن سرا داشتم، 

از خاکی که درس ایثار داده و به طول تاریخ به مردمش غیرت آموخته 

سمانش به آنان فرا داده است، سخت داي آو فریاد کشیدن را به بلن

زنده ماندن و فریاد و آزادگی را به ماندن و سخت کوشیدن، 

رویاند به درونش،  ونگر آزادگان میجویبارهاي روانش و این خاك افس

زنند و  ملتی گرد آورده که به شور پاسخ شعور داده و دل به دریا می

  خواهند بردپروا خویشتن را به پیش  بی

حوصله از کنارش گذشته  ، چه بیاجداديِ خودم بودسولماز از خاك 

، لیک با خواندن ي نمانددم و هیچ جز نامی برایم بر دل به جابو

دانستم از کجا برخاسته، پیوند این خاك پاك با آن پدر  هایش می نوشته

چه شور و شعوري در من و سولماز بیدار خواهد کرد  پاك دلو مادر 

  باید چه کنیم چه به پیش رو داریم و خواهیم، که بدانیم چه می
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برد که متعلق به  هاي اتصال میان من و او بیشتر مرا به جهانی می این حلقه

و در پیش باشم و برایش طوفان آنم و باید مثال آزادگان دل به دریا زنم 

  .کنم که گل پرپر شدنی به وجد همگان زیسته است

  

  

  

  

  

  



  

  

  

٥  

  

  

افتادم و  گی خودم میر یاد زنده قدگفت، چ اش می وقتی از زندگی

هاي ریز و  هاي جهان، حال به تمام تفاوت شاید به یاد زندگیِ تمام انسان

درشتی که داشت، او هم پدر و مادري داشت مهربان و دلسوز که به 

تی الیق بپرورانند تا او از هیچ کاسدرازاي عمر جان گذاشته تا دختري 

  ي آرزوهایش باشند رنج نبرد و تعبیرکننده
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ي  ها و این خاك زیبا بود مثل همه ي انسان خاکی داشت مثل همه او هم

هایی که  ي زیبایی طبیعت داشت، جویبار داشت و همه ،دنیا، کوه داشت

ده و همه چیزش با همه جاي حال در هر جا و مکان به شکلی ظهور کر

  .جهان یکسان است

ن و شد اما به بطهرچند تفاوت میان زندگیِ ما از زمین به آسمان با

، دختري بود که خواهیم حقیقتش یکسان که جهانی یکسان می

تحقق بخشد،  رؤیاهایشخواست مثل همه مثل آن روزهاي من به  می

دوست داشت معلم شود یا دکتر و یا شاید مهندس و یا هر کار دیگري، 

آرزو به دل داشت و براي پیش بردنش زنده بود، دنیایش در پیش بود و 

د با آن کلک ساخته شده دل به و حال بای سوتر آنآرزوهایش کمی 

دریا زند و با تمام جان پارو پیش گیرد به ساحل آرزوها دست یابد و با 

رفت و جان این کلک را پدر مهربان و  او بود که به پیش می ،تمام تقال

آرزو خوردند که آب نخورد،  دادند، آب می مادري دلسوز تشکیل می
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ند او را به ب آرزوهاي شکسته و دورمانده  ایش،ه شکستند که با تکه می

ست زیستن دادند ها درس درست ماندن و در زنند و به طول تمام بودن

  آموخت شان، با دیدنشان چه کردار نه با گفتار که به

ي در پیش رو داشت که از جان جز درست زیستن، نه مگر پدر

یایش را به ي دن همه که مادري کرد، جان هدیه میو به او  گذشت می

پاي آرزوهاي دوردست او سپرده و در پیش بود و این دختر حال به 

دانست با  دنیایش آرزویی داشت، آرزویی دور اما دست یافتنی و می

تالشش هر چیز قابل وثوق است و پدر را روسپید و مادر را شاد دل از 

  هایش خواهد کرد، کرده

ر آمال و آرزوهایش به شغلی د تحصیالتشخواست درس بخواند، با  می

شناخت، اگر هم آرزو از آن خود  دست یابد، هر چه که بود آرزو را می

خواست پدر و مادر را به آرزوهایشان برساند، لیکن این درس  نبود می
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را به زندگی آموخته بود که باید به راه این اهداف تالش کرد و باز 

ن پدريِ خویش که به سرزمی هاي جاري و خروشان نماند، مثال تمام آب

 يزود بهها کشید و  و به پیش رفت و براي آرزوهایش زحمت جاري شد

  در پیش بود اهایرؤهمه را در اختیار داشت و در این سرزمین 

خواهند به آرزوهایشان  چه قدر یکسان میان آدمیان که می زیچ همه

ترند و من و همه  دست یابند به جهان خویشتن از هر کس واالتر و محق

زنیم، لیک  ت و پا میایم و براي احقاقش دس مین آرزوها زندهدر ه

باشند، هیچ از   ر برابرت کسی بنشیند و آرزو به دلش کشتهآنجایی که د

شنویم،  هر کدام به طریقتی این گفته را می که حال خواهد، دنیا نمی

گوید و یکی با دیدن  ش میکودکی که از آرزوهاي مرده به دل یکی

  و دیگري با دیدن عذابی در حق حیوان همنوعظلمی به 
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اي  نه پیکرهبینیم که چگو ریزد، می مان فرو میهایمان در برابر تمام ساخته

  ویرانه بود، بستش يپادر برابرمان پیش بردند و باال کشیدند که از 

هایی که  در برابرمان نشان دادند، کژي چگونه به درازاي تمام عمر

 نیم، نگذاشتند بخواهیمتا ببینیم و چاره کتند گذاش نمود و نمی راست می

  شد، مانی خواستههایشان  خواسته بودند و خواسته ترها شیپکه از 

خواستند و چه ساده  چگونه دنیایی برایمان ساختند که خودشان می

و هر چه  کشتند مانیها ذهنرا به درون  طلبمان حقهاي آزاده و  روح

در روز موعود قی کنیم و به  خواستند به ما خوراندند که ما خود می

  ها باز پس دهیم آن

که گل نشویم و رشد نکنیم و از  در این مرداب ما را غرق کردند

دستانشان دور نمانیم، مثال آن گل پرپر نشدنی که به دیگران درس 

ها نشد، مثال  واب ماندهدر خزیبایی و زیبا بودن ندهیم، اما سولماز از آن 
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کیشانش به طول تاریخ از گذشتگان تا به حال  ز همفکران و همبسیاري ا

  .زنند که بیدار فریاد می و آیندگان

کیش شدند، نه  شان به وجدان بیدارشان، هم ر درونیوها به با آن

ها به دل بیدار بودند و  اند، آن ها خورانده باورهایی که به ذهن آن

فلت توانند ببینند و بیدار شوند و این خواب غ دیدند که همه می می

  حرام سازند خواب برندگانهزاران ساله را برهم زنند و خواب براي به 

گرفت و  نمی نشئتاز هیچ  دانستم، این بیدار شدن و بیدار کردن را می

ن و وظیفه یزنده است، این احساس دبدین فریادها به درونش  هر کس

را زنده خواهد داشت، اما این ددمنشان به درازاي عمر آدمیان را از 

ها را از  ها انداختند، حجاب علم کردند و آن دیدن باز گرفتند و پرده

آنان را به جهان غرق کردند که دیگر  قدر آنخویشتن دور ساختند و 

ن خواب دانستند پایان ای بزنند که مینبینند و اگر دیدند خود را به ندیدن 
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دوش هزاران ساله به بیداري آدمیان راه خواهد داشت و تاج و تخت به 

  بر آن شدند که همه را به خواب برند

آرام بخوابند تمام عمر با آالت و ادوات مختلف برایشان ال ال گفتند که 

د و این ادوات به درازاي تاریخ آدمیان گوناگون نوبیدار نش گاه هیچو 

را به  اش مانده پسجوند و  بود، هر روز لقمه نانی تازه در کام خوب می

  ما خواهند خوراند،

اما سولماز هم دید مثل من و یا بهتر بگویم من هم مثل سولماز دیدم، 

در وجود ما رخنه نکرده بود باورهاي پوسیده و  قدر آندیدیم، اما 

توانستیم قی کنیم، اما نه آنچه آنان پرورانده بودند در انتظار باز پس 

  کردند، شماري می اش لحظه گیري

گونه آرزوها را به دلشان کشتند که چ او هم دید، او هم کودکان را دید

چگونه خواستند که به آرزوهاي خودش غرق باشد،  و چگونه می
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اند و دیگر از او هیچ  به دلش همه چیز را کشته تواند کودکی را ببیند می

اقی نمانده که دفن کنند و اي هم از او ب اند، حتی جنازه باقی نگذاشته

  ماتم بگیریم برایش

بر دستان  اي را دید که مرهم بسته هاي پینه تلیک او بیشتر دید، دس

نند، ک هایشان افزون می چگونه کاخ به کاخ آفتاب ندیدگان شد، دید

  اند دید چگونه برخی برابري را براي خود برادر کرده

را دید که درد  هاي دردمند دنیاي انسان او دید و در این دنیا غرق شد،

  برند، ن را به رنج میکنند و دستمزدشا کار می گیرند، هدیه می

را دید، دوست نداشت در این مرداب غرق بماند،  ها نیاي  سولماز همه

 کردن دواي تنها دیدنش کافی نبود چاره خواست که به پیش رود، می

شوي  بینی و آري افسرده می فهمی، می گیري و می دردش بود، درد می

ها شور است،  شدن که نیست، این منفعلاما دیدن دردها براي ماندن و 
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ها در پیش  ها چاره کردن است، باید به پیش رفت که این زشتی این

  نباشد و دیگر دیدگان نبیند،

هر کس با دردي روبرو است و اگر از چنگال ددمنشان گذشته و آن 

داند که پس از آن ناالن شدن نوبت  شدگی را گذرانده بود حال می مسخ

با توان خویش راهی  به فریاد است، اما هرکس به فکر خویش و

کشد و برایش درمانی پیدا  گزیند، یکی آن دردمند را به آغوش می برمی

ی است رساند و یکی در پی پیدا کردن راه می رؤیاکند و آن را به  می

  که دیگر دردمندي نباشد و درد را از ریشه بر کند

ها رسیده  تا چه حد درد را شناخته و به ریشه حال تا چه حد موفق است

و درمان را در چه دیده و به چه طریقتی کشیده شده، بحثی دور از این 

پروا از باورهاي خود  گفتار بود، سولماز این گل پرپرنشدنی، چه بی

  نگریست پروا به باورهایش می گفت، چه بی می
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دانست طریقت ما کجا است و آن روزها و  خواند و می راه و باور را می

ل او دل به تغییر بسته بودند و با باورهایی اش چه جوانانی مث در جوانی

  هایش با فکرهاي آنان در برابري همپا بود شدند که گفته آشنا می

ي این باورها هم دردمند بود  ي نخستین و پدیدآورنده یعنی آن سرشاخه

  دید؟ و درد را می

ها را شناخته بود  تا کجا پیش رفته و ریشه دل به تغییر و دگرگونی داشت

را درمان  خورده کرمهاي  ن ریشهدانست که چگونه باید ای میو آیا 

  د؟کر

  انهیگرا چپهاي  و گفته ها حرف

  ها را از میان بردارد جست این تا نابرابري او از دلش برابري را می
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ي خود  سولمازي که دل به این تغییرها بسته بود و این را وظیفه

ند، دل و ایمانش در دانست تا کاري براي آن کودکان و دردمندان ک می

  راه آن تغییرها بود براي حرکت براي زنده بودن و زنده کردن

داد در  و حال در برابرش باوري داشت که راهکار براي این تغییرات می

دورنماي نزدیک شهري از آمال و آرزوهاي سولماز و سولمازها بنا 

به چشم بست، آزمودن آن باورها را  کرده بود و باید که به آنان دل می

  جست ما در برابرش حقیقت میاندیده بود 

کنند، دل به راه  دید که مثل او فکر می وزها گروهی میحداقل در آن ر

خواهند خلقی که به طول این سالیان دراز در بدبختی  خلق بستند و می

  مدفون شده را از چنگال این فالکت رهایی دهند،

شود که بیشتر  یت جمعافتاد، دوست داش گذشتگان میهاي  به یاد حرف

نشین شود  تالوت کند، دوست داشت به جمعی همهایشان  صدا از دست
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ها را به سر  که به مانند تمام روزهاي زندگیِ او فکر کرده و همان آرمان

نمود آن روزي که جمعی در  پرورانند، چه قدر برایش مقدس می می

  بینند، دید که همه را برابر می برابرش می

او را چه کار  ینده خودشان را برادر برابري خطاب کردندر آحال که د

  که دل به برابري بسته بود تر پیشدر آن روزهاي 

حال که در آینده باز به آمال و آرزوهاي خودشان غرق شوند و باز آن 

ي انسانی را به اهدافشان راه دهند، راهی بود دور از دیدگان او و  روحیه

شد و هر روز دل به این دریاي  آشنا مینسالنش، او با باورهاي چپ  هم

سپرد که او را به ساحل آرزوهایش برساند، دیگر آن پدر و  مواج می

ها  مادر نبودند که با جسمشان با جانشان کلک براي او بسازند و شاید آن

ها آب  کردند در پی آب خوردن نبودند که آن که خویشتن را کلک می

اینان را به  شت سوار کنند تا وارانهها را به پ خواستند آن نخورند، می
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اند را یکجا  د و تمام آبی که در این مدت خوردهسرمنزل مقصود برسان

  به کامشان بریزند

خبر نبود، سولماز گلی بود پرپرنشدنی، ما او که از آینده و حال آنان باا

دلی داشت دریایی که به طول تمام این سالیان دردها را دیده بود، دل 

شرایط و جان دادن به این خلق اسیر مانده بسته بود و این راه در به تغییر 

هاي او را  برابر را محترم شمرد، محترم شمرد این جماعتی که دغدغه

زدند، از پایان راهشان خبر نداشت، پس به آنان ملحق شد، به  فریاد می

ترین باور را به  گرایان باور پیدا کرد که شاید نزدیک گروهی از چپ

  دید میدر آنان اي خویش باوره

دوست داشت، همه  رؤیایشزودتر عملی شود، به  رؤیاهاخواست  می

رنگ  آرزو داشته باشند و دل در گروي این تغییر با این جماعت هفت
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و با آنان یکی شد و در پیش  شد و دست به برابري دراز کرد کرنگی

  .تا جهانی الیق بسازدرفت 

نسالن  دید، هم این گروه می حاال دیگر خودش را یکی از اعضاي

ها  چون خودش که براي هدفی واال براي برابري انسان يشمار یب

جنگیدند، دوست داشت تغییر دهد، از همه چیز دنیایش گذشته بود  می

شد  می ردادید، حاال هر روز که بی غییرات میرا در همین ت چیز دنیا همه

آن به آدمیان جان  کرد، در دنیاي آرزوهایش را در برابرش ترسیم می

ها را برابر در کنار هم ترسیم  میان ذهن آن رؤیايبخشید و در این  می

نگرند و برایش تالش  ش میاي در پی کرد که پر از آرزو به آینده می

  .کنند می

دید با همین جمعی  می رؤیایشبست به  دل به این سر زندگیِ مردم می

هم این حق مظلومان را صدا شود و با  که در کنارش هست باید که هم
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دید  باوران می فریاد بزنند، خودش را در کنار هم صدا کیباز ستانند و 

ها و روسا  اند، حال سرشاخه که به درازاي سالیان دل به این تغییرات بسته

پرورانند باز به آن دریاي آرزوهاي خود غرق شده و  در سر چه می

ب ن را به محرااي تحقق آرزوهاي خویش آرزوي دیگراحاضرند بر

  ببرند و قربانی کنند، دور از ذهنش بود

اند و  شده صدا همچگونه با هم دید که  نسالن را می جماعت هم این

گرفت و  قوت قلب میاو به جان از آنان آرمانشان همین تغییرات است 

گذاشت که  ي جانش را در گروي همین راه می شد، همه قدرتمند می

 ییایرؤ، جهانی بسازد برابر و همساندست در دست این جماعت 

  د،نتحقق بخش نداشته در سر آن کودکان که آن را

خ به آن قدر حقیقی که کسی در رنج براي دیگري بیگاري نکشد، او کا

را سالیان بود که به دل پرورانده و حاال به  هایش نیفزاید و این اصل کاخ
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ا از هیچ گفت که چگونه در تمام آن روزه ، میراهش استوار است

، از ل را به این دریاي مواج سپردهفروگذار نبوده و تا آخرین نفس د

  تا آرزوي همگان جان گیرد اش دست کشید تمام آرزوهاي شخصی

نشگاه را به اعماق قلبش دفن ترك کردن آن درس خواندن میان دا

آمد براي  ها می باوران، به صحن و خیابان ، دست در دست همکرد

گذشت، سینه  زد، از جان می دور فریاد می ياهایرؤمحقق کردن آن 

ها  کند تا در دوردست یفشان جانها  کرد تا در برابر گلوله ستبر می

  کودکی با آرزو بخوابد به امید همان آرزو سر از بالین بردارد

ها و  رفت و براي تحقق آرمان حال در میدان جنگ به پیش می

 رؤیاهاآرزوهایش از جان گذشته بود، هر روز میدان شهرها کارزار این 

بود، حال جماعتی به خیابان بودند تا این حق ربوده شده از خویشتن را 

  زد شان در صف نخستین فریاد می باز پس گیرند و سولماز پیشاپیش همه
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هاي پوسیده  هاي مانده در کتاب گفتند دیگر آن واژه ابري میوقتی از بر

کردند و به واژگان  و خاك گرفته نبود که با فریادشان آن را تعبیر می

  سپردند بخشیدند و جان به جان واژگان می جان می

جان بر کف در آرزویی واال در پیش بودند که اگر دژخیمان آتش 

 نیا ي را دوباره صرف کنند، نهري براب گشودند با خون سرخشان واژه

کنند تا آیندگان بدانند این برابري با خون خونین  رنگ کنند که بار

  ها رنگ گرفته و درخشان است پاك آن

باوران و  گفت که در راه انقالب دیرین چگونه دوستانش هم سولماز می

آن سیل از  از جان گذشتند و چگونه در برابرشي مردم ایران  همه

باوران پرپر شدند، سولمازي که دوستان بیشماري را در  همدوستان و 

و  ها رخت بستند از این جهان زشتیاین راه از دست داد و در برابرش 
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ي این  خویش این گل پرپر نشدنی زنده ماند و چشم گشود که ثمره

  ها را به چشم ببیند و از شادي این پیروزي لذت ببرد تالش

خود را پیش برده بود، آن شورها در ي  آن سیل خروشان سرآخر وظیفه

رفت و به سرمنزل مقصود رساند اما در باال و نوك  دل جوانان پیش می

شد  هاي درست اتخاذ می شد، باید راه این هرم باید که شعور پیشه می

حال دشمنانی به شکل گل روییده به این  که مردابی از نو بنا نکنند،

  را پرپر نکنند،ها  آنها نبرند و  مرداب سر از تن دیگر گل

هایشان عمل کردند، دانستند  ها میلیون سولماز به وظیفه جوانان و هزاران

کژي و زشتی است، براي تغییرش از همه چیز گذشتند و به دنیا پر از 

میدان آمدند و پیش رفتند، فریاد سر دادند، دل به گروهی بستند که از 

داد، آرزو به دست  بهبود میاز راه زد و طریقت  ها حرف می آرمان آن

دادند و در آن باال  ها باید به شور اینان شعور هدیه می آنان سپردند و آن
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جستند که این جماعت را به سرمنزل مقصود  ترها راهی می و پیش

کردند تا  برساند، باید این نهال تازه روییده را مراقبت و محافظت می

  رم نخوردرا ک اش شهیردوباره به کژي راست نشود و 

 اصالًته که بخواهند درمان کنند، شاید اي نشناخ ریشه اصالًشاید به بطن 

ها را تناول  مانده و پس مانده تهدانستند طریقت کجا است و همان  نمی

  دادند به صاحبانش کردند و پس می کردند و امروز باید قی می

هزاري  يرؤیاها و  از دنیایی که به دل آن افکار پوسیده و زشت دور بود

و فریب  رفت و این جماعت پر از زشتی جوان جوانه زده بود و پیش می

نسپردند و همه چیز  ، آن هم شور را به شعورداد خویش را هم فریب می

  خوارگان را زایل کرند مفت

خوارگان باز هم برخاستند، لباس میش را کنار زدند و دندان نشان  مفت

شدگان استفاده  هاي غرق و از شانه ها سربرآوردند دادند، از میان مرداب



 فریاد ١٣٧

 

ها را از میان  ي گل کردند تا پیش آیند و بر دوش آنان پیش روند و همه

  بردارند،

ی که به مدت گفت، از روزهای سولماز با چه حرصی از آن روزها می

داشت و برایش تالش کرده بود و  اش يگروتمام عمرش دل در 

هاي  ، باز شروعش از همان راهآنان را دزدیدند ياهایرؤغاصبان چگونه 

ي آرزوها را از  بود، باز هم آرزو را از همه غصب کردند و همه تر پیش

به  خودشان را آن خودشان کردند، از آرزوي دیگران چیزي به دل نماند

ها چسباندند، نزدیک شدند، مثل خاري که به گل مانده و سرآخر  گل

  نیش زدند،

ها نزدیک شدند  قدر به آن  کردند، آناز همان چسبندگی خود را شبیه 

  ها یکی شدند، ها هم سربرآوردند و با گل که حتی میان مرداب
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گفت که به چه سودایی و براي چه آرمانی جنگید، جان بر  سولماز می

نه آمالش به مند با دست خالی مبارزه کرد و چگوکف با حکومتی قدرت

ها سینه  یر این علم سالزها  دست کسانی افتاد که به فکر تغییر جایگاه

  زده بودند

ها تغییر کند، آن مجسمه و  خواستند که جاي مترسک چگونه سالیان می

بت پایین کشیده شد و جایگزینش بتی تازه بود و به سوداي همین 

را  رؤیاهاها را بدرند و  ها لباس میشی به تن کردند که سرآخر میش سال

زد از انقالبی  هایش فریاد می نوشتهپرپر کنند، با صداي بلند میان افکار و 

خوارگان به  که ربوده شد، غصب شد، دزدیده شد و بار دیگر مفت

هاي آدمی سوار شدند از اینان راه ساختند تا به اهداف خویش  گرده

  برسند
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خویش بزرگ و در فراز بنشانند و جماعتی به پایشان سجده کنند، بوسه 

ها عوض شد، اما باطن  یر کرد، شکلها تغی بر دستان ننگینشان بزنند، نام

هایش  ، هزاربار میان نوشتهتر هیکرتر و  باز هم همان بود چه بسا زشت

  گفت که آن همه فریاد براي چه بود؟ می

برخیزند و جاي آزمندان را بگیرند و  پابرهنگانآیا فریاد زدیم که 

  سرآخرش همان آزمندان پابرهنه شوند

بربایند و تعبیرش را در مرگ آرزوي آرزو مردگان آرزوي دیگران را 

اي  آنان بجویند که جاي با جاي تغییر کند و باز همان دیرترها با چهره

  تازه بنا شود

شاه برکنیم، رهبر بر جایش بنشانیم، تاج برگیریم عمامه بر سرش 

هایمان از میان برداریم و نعلین به  ها را به زور با خون بگذاریم، پوتین

  پایشان کنیم
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تر و پلیدتر باشد، باز هم  ها همان و زشت ها تغییر کرد، باطن صورت

ها باشد و هر روز به شمار دردمندان بیفزاییم  کودکان باشند، باز هم نگاه

پیش برند، جا به  ها مرتبه، ها پر کنند که این دیوان پیش آمده تا جیب

ینیان نیشخند بزنند و تمام ي خدا بگذارند و در عرش به این زمپا

  ي خود بکشند ما را به کابوس شوم هزاران ساله ياهایرؤ

زد، از آن همه فریاد و جنگ به باد رفته از دست  سولماز فریاد می

فریاد شد، دزدیدند و بردند و خوردند و ، غصب انیرو ویداهالن و  نا

که برایش ساخته بودند از آن ند، دلش خون بود، از آن سرنوشتی زد

ه بودند، چگونه به درازاي سالیان بسیار لباس همه زیرکی که به کار بست

  نزدیک شدند آرام آراممیش به تن کردند و 
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ها  مسخ کردند که هیچ باقی نماند و هیچ نفهمید کی و کجا آن قدر آن

ها را به هم دوختند و زبان به کام ماند و دریده  لب را خاموش کردند و

  لبخند زدند شدگان

 همه آناز خود گله داشت چگونه ندید و نفهمید، چگونه به درازاي 

ها را نیافت و براي بهبود  را از یاد برد، چگونه ریشه زیچ همهسالیان 

، خودش که زبانیِ آنان شد ربها عمر به پیش نبرد، چگونه خام چ ریشه

به کالس  کارانِ انتیخگرفت، آنان  از واالترها و واالنشینان درس می

اي به چنگ آورند و در این جنگ  رفتند که شاید اندوخته می درس

  کشاند، این جماعت را به پیش می غنیمتی به منزل برند و

تا این حد بدبین نشده بود و همه را فریب خورده  هر چند سولماز

هایش گاه و بیگاه از این  پنداشت اما شاید بعدها میان باقیِ نوشته می

  بست، کار می ها را به ینکرد و ا ظ استفاده میالفا
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تمام وجودش فریاد بود از راهی که به درازاي تمام عمر برایش از جان 

خواه ربوده شد و  خوار و مفت گذشت و سرآخر به دست جمعی مفت

  .هیچ از آن باقی نگذاشتند

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

٦  

  

  

در پیش که  يپرپر نشدنی با دریایی از آرزوها باز هم سولمازي بود

زده و  ها شاید چند صباحی او را دل دانست دیدن تمام این کژي می

آرام نخواهد نشست و دل به  گاه هیچخواه او  دل برابريمرده کند اما  دل

  دریاي هر طوفانی خواهد زد
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گفت باید دوباره دست بر زانو گذاشت و به پاي  هزاران بار به درون می

راه را آغاز کرد و دوباره با جانی خویش از جان برخاست و دوباره 

خسته خشت بنایی شد که به طول سالیان درازي تمام عمر آرزویش را 

ش رفت و ي رزم پوشید و پی پس از پاي ننشست، دوباره جامه بود، کرده

که بفهماند هنوز زنده است، هنوز پویا و جویاي  ها ایستاد در برابر زشتی

ت و این آرمان و آرزو به دلش رسیدن است، هیچ از پاي نخواهد نشس

گذرد و تا انتها در مبارزه  از جان و دل میریشه دوانده و براي تحققش 

  را به چشم ببیند رؤیاها، یا جانش بستانند یا تحقق این خواهد بود

باز هم راهش فریاد بود، به پیش رفتن بود و مبارزه کردن و باز هم همان 

ها ساکت ننشست و  مسیر دیرباز را در پیش گرفت، باز هم در برابر ظلم

جنگید آن  دار می جبا ظالمی تا تر پیش یدور زمانفریاد کرد، حال اگر 

م همان د که دیگر باید با عبا به تنان مبارزه کند، باز هروز فهمیده بو

 يشمار یبي ظلم را برکندن در پیش بود، اگر جماعت  طریقت و ریشه
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اند که به طول و درازاي سالیان خواهند فهمید  را خام کرده و مسخ کرده

  ها برابري را براي خویش برادر کردند آن

هاي نخستین فهمید و سکوت  او همان روزها و میان همان ددمنشی

مان مرداب که به تصرف ن هریشه دواند و میا بازهمنکرد، 

ها هم به  رد، حاال زشتیبازان در آمده بود رشد ک خوارگان و دغل مفت

رفتند و به  دواندند و پیش می ها ریشه می ب جاي گرفته و لجناین مردا

خواست  که وجودش همه خار بود و می آوردند یسر برمشکل گلی 

 وتار رهیتش این راه را ها بزند و به خیال تاریک ي پرپرنشدنی تیشه به ریشه

  کند

اما گل همیشه بهار همیشه شکوفه دارد و آن دیار به خاك نشسته و 

مال شده جان گرفت و به سوداي بیداري و پروراندن پیش رفت،  لجن

  ي وجودش را در بر گرفته بود آمد از آرمانی که همه سولماز کوتاه نمی
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ماده هر از گذشت و برایش آ به سوداي برابري از همه چیزش می

گذشتگی بود و سراسر وجودش ایثار شد، باز به میدان بود باز فریاد  جان

د که کرد، چند باري گفته بو از پیش میتر  زد، باز ددمنشان را وحشی می

داران هم به زندان و اسارت در آمده  هاي دور و میان قدرت تاج در زمان

یوپرستان ي دیگري داشت و قدرت به دست د لیک این زندان چهره

  دادند، افتاده بود که براي اعمال شنیع فرمان می

در  تر پیشدار بر زمین که از قدرت ماورایی  دستور نه از سروري تاج

هاي آسمان به  چال شد و سیاه گرفتند و حال دنیا جهنم می آسمان می

  رسید زمین می

و  کلمات تک تکها را به خاطر بیاورم،  توانم باز هم آن خون نوشته نمی

حال دیگر بازخوان زبانی بودم که بریده هایش به ذهنم حک شده  جمله

  پروراند، ها را می حرف به ذهن
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شد از خویشتن گفت، فقط صداي  شد از دورتري گفت، نمی نمی

زد، حال سولماز بود که  ها در ذهنم فریاد می صداي آن خون نوشته بی

د جهان را فریا زند و بیداريِ ف میکرد، فقط او است که حر صحبت می

  کشیده است

ریختیم که کی  برنامه می بازهمکردیم،  صحبت می باهمدر اتاقی نشسته 

توانیم این دیوان که  و کجا دست به اعتراض بزنیم، با چه راهی می

  رسواي شهر کنیمرا اند  پوستین فرشته به تن کرده

ور هایی به ش کردیم و در خانه گی میمدتی بود که جمعی زند

اي گرد آوریم، قدرت فکر جمعی بسیار فراتر  تا راهکار تازه نشستیم می

ي در پیش رو خبر داشتیم، هر روز  بود از آینده مان يفرداز فکرهاي 

ها که پایمردي  هاي ما و دیگر گروه اي از بچه رسید که خانه خبري می

، اند اند لو رفته و آن جمع دستگیر شده و از موضعشان دور ننشستهکرده 
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رسید و از  وشمان میها به گ بچه کشتارري از ترور و ماخبرهاي بیش

هاي جهنمی این دیوپرستان ترس در دل داشتیم، احتمال اینکه هر  زندان

لحظه به خانه بریزند و همه را از زیر تیغ بگذرانند یا به جهنم بسپارند را 

ي  آمادهها  بزرگ در طول تمام این سال آمالکشیدیم اما با آرمان و  می

در راه تا م و جان را در پیش گرفته ارویی با این دیو صفتان را داشتیروی

  حق نثار کنیم

صداي  باره یکها بود که  در همین حال و هوا و در میان افکار و راه

شکستن شیشه به گوشمان رسید در چشم برهم زدنی دودي مهیب فضا 

 یدن نداشتیم،را پر کرد، اشک از چشمانمان جاري بود توان نفس کش

ریختیم و یا براي  ه حال خودمان میدانم در آن حال و هوا اشک ب نمی

  بینند هاي منتظري که شاید مسخ شده و چیزي نمی چشم



 فریاد ١٤٩

 

اي در برابرشان بود ما آن آینده را بارها و بارها دیده و حال  یندهاما آ

 ریختیم، در چند دقیقه تعداد بیشماري به داخل براي آن روزها اشک می

ریختند و هر کس که توانست پایمردي کرد، ما گروهی مسلح نبودیم 

به سرب پاسخ دهیم و بیشتر اهداف ما هاي آنان  که در برابر تیر و فشنگ

ریزي براي ساماندهی  به روشنگري و بیداري آدمیان و نشست و برنامه

  اعتراضات بود

ه را ها که به سالح ددمنشی مسلح بودند در چشم بر هم زدنی هم آن

بسپرند،  چال اهیسبردند تا به  شیپ بهو  درآوردندبسته به اسارت  وپا دست

هایشان خوب به خاطرم هست که چگونه ما را دست و پا  بازي شب خیمه

آید و  برند و در آنجا ملیجکی پیش می بسته به بیدادگاهی می

  کند که به بار اتهامات ما افزون کند می یرقص خوش
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ها  و خیلی قبل شده شناختهمجرم  ترها شیپمتهم نبودیم از همان 

بازي هر کس سالیان  شب حکممان هم صادر شده بود، حال در این خیمه

دي شنیده ور بماند تا صدایی برنخیزد، فریاگرفت تا د درازي حبس می

  نشود

من هم حبس طویل مدتی گرفتم، دست و پا بسته به قربانگاه پیش رفتم 

وزي خاص قربانی در برابر پاي ظالمان شوم، باز هم زندان و باز تا به ر

ان رفتم هم در زمان شاه هم اسارت، در این سالیان مبارزه بارها به زند

شت در گذ یادي از انقالب ربوده شده نمیمنحوس و حاال که زمان ز

  این حکومت جور و فساد هم زندانی شدم

چال  آمدم که نه سیاه به زندانی میخیلی با هم متفاوت بود، حاال ها  زندان

هاي آسمانی بود، حال  ساخته شده به دست آدمی که جهنمی با اندیشه



 فریاد ١٥١

 

ها و از  قانونش از دوردست ترها شیپگذاشتم که  باید به جهنمی پاي می

  آسمان وحی شده بود و حکم زن کافر از پیش تعیین شده بود

که این همان زندان  انگار  نه انگارفضاي زندان سرد و تاریک بود، 

همان زندانی است که من بارها در زمان شاه به آنجا پا دورترها است، 

ها هم شنیده  شناختم گویی دیوارها و میله را می شیجا يجاگذاشتم،  می

  بودند که باید جهنم شوند،

د و سرآخر شدن ریتعبدوباره ترسیم شدند، دوباره  ها شکل باخته و آن

  که تا آن روز نظیرش را ندیده بودمسیمایی به خود گرفتند 

  بود انداز نیطنصداي فریادها در گوشم  ،به محض رسیدن

هاي  ، جاندرند تیغ کشیده و می بازهمها،  ها و ضجه صداي ناله بازهم

طلبی و برابري است، در راهروي سردش گام  قبیشماري که فریادشان ح

ي دیرباز چه رنگ و رویی عوض  رفتم و این خانه داشتم و پیش می برمی
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کرده و از نو ساخته شده بود، باز هم میهمان همین تفکرگاه بودم، 

  در پیش رو را فکر کنم يها سالتوانستم  می

اما صداي ه شوم، دوباره خویشتن بسازم، دوباره از پیله در بیایم و پروان

ي مسکوت  دیگر مثال قدیم آن خانه بارنیاگذاشت،  ها و فریادها نمی ناله

  افتاد شنیدم و رعشه به جانمان می که فکر کنیم و باید صداي ناله می نبود

 یکردند، سیاه پوش سیماي فرشتگان عذاب را ترسیم می زنانی که سیاه

خوارگان بدل  نرخسارشان را پوشانده و مردانی که چهره به خو

اند براي عذاب و شکنجه، انگار سالیانی  ها انگار تعلیم دیده اند، این کرده

اند که در روز موعود پیش بیایند، انگار  است که در پستو مانده و آماده

  کند تا شیپور بنوازند خداوند به فرشتگانش امر می

ازاي عمر آورند، خفتگانی که به در شود، سر بر می شیپور اول نواخته می

  در آن پستو مخفی مانده و حال روز باز پس گیري و انتقام است



 فریاد ١٥٣

 

  انتقام از چه و از که؟

  براي کدامین کارهاي کرده و نکرده؟

  براي کدامین جنایات مرتکب شده؟

  به جرم خواستن برابري، به جرم فکر کردن، به جرم آرزو داشتن؟

داي باال و پایین فریادها و صانداخت،  ها رعشه به جانم می ضجهصداي 

  کرد، م میها خواب و فکر را بر من حرا شالقشدن 

ها فکر  ي آن فکارم را گرد خود بنشانم و دوباره به همهحاال باید باز ا

  کنم،

زنی چادر به سر به رنگ ظلمات در برابرم بود، نگاه به چشمانش که چه 

اند  هو هیچ برایش مهم نیست و به او فهماندروح به من چشم دوخت  بی

  که من چه دیو پلیدي هستم



 نی شهسواری ١٥٤

 

  با دندانی تیز کرده در پی انتقام است گونه نیاحال 

رد هر لحظه آو شود و بیشتر به جانم فشار می یتر م تر و تنگ ها تنگ میله

 سر پرها مردي ایستاده با تفنگی  در حال نزدیکی بود در دوردست

ي شلیک است، صورتش را ریش پوشانده و به ضخامت همان  آماده

  شنود، بیند و هیچ فریادي را نمی ها به دنیایی افتاده که هیچ نمی ریش

پوشان و زنان پنهان در چادرها  اند، مشکی هایم را گرفته ستزیر بغل و د

ها به  برند در اتاقکی که صداي ضجه بندند، به پیش می دست و پا می

اند دست و  به تختی بستهرسد  ی دیواري حائل بینمان به گوش مینزدیک

  پایم را

کاهد،  رود و جانم را می تازد، شالق پیش می دهد و می حال فرمان می

  اول بر جانم را خوب به خاطرم دارم ضربت
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دردي تمام وجودم را پر کرده بود، حتی احساس پاره شدن پوستم را 

ي این پارگی را  ردم و قطر و اندازهک و با تمام وجود حس می کامالً

ي آن  کرد و چهره هاي بدنم رسوخ می دانستم، درد به تمام سلول می

اند، چگونه لب  کودکان در برابرم بود که چگونه به من چشم دوخته

م صدایی بیرون دهم، دهند که مبادا من ه گزند و صدایی بیرون نمی می

کنم، دردش امانم را  حس می مي دوم را بر تن اي کوتاه ضربه لهبه فاص

آید و زخم به جانم  بر تنم فرود می کی به کیها  برد، باز شالق می

  زند، می

چکد، سر بر تخت مانده و به زیر آمده قطرات خونم را  خون به زمین می

 ی بیرون نرودیکوبم که صدا بینم، با فشار دندان به دندان می بر زمین می

خوردم به درون فریاد  ، ضربه میاش سرمست نشود و جالد از کرده

دهم،  اي از آن را بروز نمی بلعم و ذره زدم تمام دردها را در جانم می می

  کنم حس نمی کم کمدرد،  آید و جانم را می ضربات پشت هم می
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بینم تا  شود و دیگر هیچ نمی یکنم، چشمانم آرام بسته م حس نمی هیچ

  صداي اذان

بار دیگر طعم پردرد شالق را بچشم،  باید صداي اذان به گوش باشم تا

ام و بر تن حفر کنم و با دردش دوباره  ها به اعماق سینه جاي تازیانه

سوزاند،  رفت گاه می زنده شوم، ضربات هی پیش و پس می بسوزم و

شده  کابلآن چند متر  ي تنم النهکرد،  داد، گاه حفر می ه زجر میگا

، از آمدنش داشتهم درد  در آغوشم آرام گیرد او تا آمد بود، می

  فهمیدم می

کشد و جالدي در پیش از این  دانستم که او هم درد می میاز خوردنش 

بدل  قهقههزند، گاه صدایش به  برد، گاه لبخند می درد توأمان لذت می

شتی شنیدم، سرآخر با پ م و همه را میدید تا آخر می بار نیاد و ش می

  شدم می ي انداختها هبرندم و در گوش خونین به سلول می



 فریاد ١٥٧

 

زد و هر لحظه آن را  د، فریاد مییرس صداي بلند قرآن به گوشم می

رسید و گاه میانش لرزه بر اندامم  شنیدم، از صبح تا شام به گوشم می می

ها را  شد، دوباره زیر بغل ترسیدم، تمام جانم درد می افتاد و می می

  بردند ها می گرفتند و به اتاق ضجه می

 زیچ همهزدند، دیگر  بستند به تخت اینبار به کف پاهایم تازیانه می باز می

کردم و فریاد  ها نبود، حال ترسیده بودم، ناله می مثل روز اول و آن ضربه

شد،  کشیدم، درد به جانم رسوخ کرده بود، خون از پایم جاري می می

  کوفت یم میآمد و با قدرتی بیشتر به پاها هایم سر کیف می جالد از ناله

نشست تا فرمان خدایش را پیش برد تا کافر زنی را  او به انتظار اذان می

کند و منی که با شنیدن صداي اذان رعشه به جانم  دار نیدو  مؤمن

ترسیدم اما باز هم در فکر به ذهنم  کشیدم، می افتاد، هرچند درد می می
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ودکان و ي ک زدم که باید به آرمان و آن نگاه معصومانه فریاد می

  دردمندان وفادار ماند

فرسایش به وجودم، دوباره  ها به کف پایم و باز درد جان باز هم شالق

کرد و پایم را  شد، عفونت می ها چرك می ریخت، خون زد، خون می می

ها سرباز کردند و خون خشک به روي هم  کرد، آن قدر این زخم پر می

  بستند که چرك تمام جانم را گرفت

کرد و به بیرون  ي جالد، چرك سرباز می ت وحشیانهحال با ضرب

را زمین جست و  بیرون میهاي مانده در وجودم  ریخت، تمام زشتی می

کرد و شاید خدا هم هنوز سیراب نشده در  از چرك و خون سیراب می

  اي است انتظار درد تازه

توانستم بایستم، چهار دست و پا راه  این قدر شالق خورده بودم که نمی

ا به سمتم رفتم و باز اتاقکی تنگ و تاریک که از هر سو دیواره می



 فریاد ١٥٩

 

ها در شکنجه رعشه به تن  با ناله ها از قرآن الهآورد و صداي ن هجوم می

  شدند ها خاکستر می گرفتند و با این ناله و در بندان آتش می داد می

باز هم روخوانیِ متنی که مرا به این درد کشانیده بود و باز هم قرائت 

همان دردها با کالمش باز به چشمانم بیشمارانی بود از همبندي و 

  سوزند برند و می خورند و دست و پا بسته پیش می اطرافیان که شالق می

ها  بندیان باز و بسته شدن درب صداي قرائت قرآن با فریادهاي هم

صداي پاي پوتین سربازان و آن چادرهاي مشکی بر سر زنان که همه 

وارانه  کرد که کابوس شانیده به ذهنم تصاویري ترسیم میجایشان را پو

  بود در عین بیداري

فهمیدم اما  خواند به زبان عربی، هیچ نمی جهنم در برابرم بود، قرآن می

 زیآو حلقساخت از  شد و تصاویري می این کالم حال برایم ترجمه می
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نبر در دیدم از ا که به دنیا می ییاهایرؤ، از در آتش ماندگان، شدگان

  دست ناخن کشندگان

ان آویزان شده در برابرم ی که از پستاز زنان ها، ضجهاز فریاد و جیغ و 

شنوم، از درب بقلی از سلول کناري که  ها را می هستند، باز صداي ناله

ند و ا اي فرزندي که در شکمش سقط کردهبر خواند آرام الالیی می

  کودك آسوده بخوابدخواند که  مادري که آرام برایش الالیی می

این خاطرات همیشه همراهم بود، حتی در روزهایی که دیگر این 

ها در کار نبود، حال ما در زندان این دیو پرستان اسیر بودیم و  شکنجه

، راه در برابرمان نبود، جز ماندن و رنج چال اهیسمحکوم به ماندن در این 

همیشه در کنارم ها هر روز و هرشب همراهم بود،  بردن لیک آن کابوس

جان مانده در شکم مادران،  هاي بی دیدم، مادران کشته شده، طفل می

  پاهاي تاول زده، صداي گاه و بیگاه قرآن و تالوت این آیات ظلم



 فریاد ١٦١

 

کرد، هنوز هم بودند کسانی که باز  هایی که مو به تن راست می به اذان

ان را به کشیدند، من و بعضی از دیگر زندانی شدند و درد می شکنجه می

ها زنده باشیم و باز هم درد  حال خود رها کرده بودند که در این کابوس

  بکشیم،

ها با  پایان نداشت و این شکنجه گاه هیچتر شده بود اما  شاید شرایط آرام

م در این شد، گاه آرام و خنثی ولی باز ه اي تشدید می وقوع حادثه

  دیدم بوس میخنثی بودن من دوباره کا

مان و هم دوزخ بر زمین از هم شده و با هم بودند و هم جهنم آس

  همواره در برابر چشمانم بود

رفتیم ه درست نبود و راه را از بیراهه شاید هزاربار فکر کردم که این را

ي عمر برایش  اما به هدفم ایمان داشتم، برابري و آزادي چیزي که همه
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کردم و کردیم، اما راهه بود شاید اشتباه  جنگیده بودم شاید مسیر از کج

  ویماي بج ود و باز دوست داشتم راه تازههدف درست ب

زندان پر شده بود از خبرهاي ضد و نقیض، چیزهایی که دیوان به ما 

اش دروغ است، حال من که از پیشوایانم  دانستیم همه گفتند و ما می می

فهمیدند چه کاله گشادي از  حرفی به میان نبود و بیچاره آنان که می

اند و به ریش  وي قدرت پرستان دل به جهان فروخته بر سرشان گذاشتهس

  خندیدند شان می نداشته

شد و  شنیدن کی حجت می پرستان ویدو  مزدورانها از زبان  اما این

آرمان در برابر بود، براي هدف واالي به این سرا رانده شده بودیم و دیو 

ما را از هدف دور ستاند، تا ما را از راه باز ایزد  به هر زشتی دست می

  و در خویشتن بمیراند کند
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روز به شنیدن این اخبار عادت کرده بودیم و بیشتر دروغ این پلیدان هر 

نیازي به شنیدن نبود ما به دل شنیده بودیم  اصالًشد،  برایمان آشکار می

ها را، بوي خون در فضا پیچیده بود، باالخره  ها و ناله صداي ضجه

  برابرمان بود ي آخر در صفحه

ها و زشت منشیِ این دیورویان  حاال دیگر فضا را پر کرده بود زشتی

شتافتند،  هاي اسارتگاهمان می سه نفره به دروازه یئتیهکه با  بدصفت

تفتیش باورهاي ما و این نسل فریاد برآورده  به دیدم که چگونه حاال می

  خواهند همه را از زیر تیغ بگذرانند پردازند و چگونه می می

خوران شد، گروهی در  هما غذاي الش زخم دارهاي  چگونه این جسم

برابرمان بود شامل سه نفر که دنیایشان را به دیو فروخته و دینشان فریاد 

  ها است از همین زشتی

  کردند ند در برابر آزادگان تفتیش و تحقیر مینشست حال می
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  اي؟ بر سر موضعت باقی مانده

  به خدا باور داري؟

  را بکشی؟ رزمت همحاضري همراه و 

  حاضري در جنگ به روي مین بروي و در سپاه ما مبارزه کنی؟

  و پاسخ از این دست ییها سؤالو 

ي  ر به جوخهه بود سر مغایر با جواب از پیش تعیین شدهایی که اگ پاسخ

سپردي و مرگ در همین نزدیکی و در  هاي سربی می دار و تن به گلوله

  پیش روي ما است

دهند و جان و جهان به پایان  رویم، پاسخ می حال ما در آن به پیش می

  روند، می کجا ال دخترانرسانند، ح می

  واي از این همه دیوانگی
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  پریشیِ دیو صفتان واي از این روان

شنیدیم که  دانستیم چه سرنوشتی در انتظارمان است، هر روز می میهمه 

چگونه دوستانمان که با تمام وجود به آرمان و هدفشان پایبند بودند با 

  کردند که راهشان تا ابد زنده و پایدار خواهد بود پاسخی جان تسلیم می

دهند، مرگی با  گی میآن گروه سه نفره که به اجماعشان مرگ و زند

ري بر باورها و زندگی به شرط توبه به شرط دوري، و پایداعزت 

زندگی به قیمت دوري از خویشتن، پشت کردن به تمام فریادها و 

ها، دیگر به چشمان کودکان نگاه نکن، دیگر به  ها و عذاب ها، ناله ضجه

  فریاد مستمندان گوش نده

از  ها، هیچ نکن، خنثی بمان و مردگی کن و سیل خروشانی از بهترین

اند و چیزي  ها، از آزادگانی که از همه چیز دنیایشان گذشته برترین

  نمانده جز جانی در تن که آن هم هدیه به راه برابري و آزادي است
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جوانه زند، برخیزد، باز هم فریاد شوند و بدانند باید که این درخت نوپا 

بیشمارگانی در دورترها مانده و فریاد زدند و حتی از جانشان هم 

  گذشتند براي این نهال زیبا و کوچک

دیدیم،  ها اعدام را می دیدیم، همه با چشم ي ما می حال دیگر همه

پیچید، در این گرماي سوزان تابستان،  ها در زندان می صداي این گلوله

سوزیم از این همه زشتیِ دیوپرستان که چگونه کشتند،  سوزیم و می می

  چگونه عذاب دادند تا سلطنت کنند

تا صدایمان جاودان و راهمان غیر  سوختیم و ساختیم تا فریاد بمانیمما 

 هاي دیدیم چگونه این گل یدیم، مید قابل شکست شود، همه را می

آنان را محکوم به  سؤالگري با چند  چینند و با نهایت وحشی زیبا را می

  کنند مرگ می
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دیدیم  میکردند و  ها می دیدیم که چگونه اجساد را سوار بر کامیون می

کردند و قبرستان دسته  چگونه اجساد به روي هم در خاك دفن می

هاي این حکومت  ریزند و پایه جمعی ساخته و همه را به درونش می

  ي ما استوار شد ننگین بر جنازه

پایان و  هاي زشتی اینان بی اما این قائله زشتی سرآخر ندارد و دروازه

  دار است ادامه

  تجاوز، به کشتن، دهند به چگونه فتوا می

فرستند تا جانشان را،  چگونه مسخ شدگان را به جان آزادگان می

ها به بهشت بروند  آنشان را بدرند که خدا فرموده مبادا  عصمت و پاکی

  که دختر باکره را نباید کشت، باید فتوا داد

عصمت کرد،  باید جهنم به پا کرد، جهنم که در پیش رو است، باید بی

اي به بهشت رود و  زن کرد، باید تجاوز کرد تا مبادا باکرهباید به زور 



 نی شهسواری ١٦٨

 

ي بهتري براي آتش سوزان جهنم شوند که  این تجاوز شدگان طعمه

  هایشان را کشتند چندي پیش وجودشان، عصمت و پاکی و همه تن

دانستند، تمام آن  دانستم، دوستانم هم می دیدم، همه را می همه را می

آن دختران و زنانی که دلشان دریا بود،  باك پروا و بی آزادگان بی

دانستیم و پیش  بودند، همه می رؤیاهاها بودند، تعبیر تمام  بهترین

  رفتیم، با تمام وجود به هدفم باور داشتم می

اي دور ننشینم که شاید کژي را  دانستم که باید بجنگم و حتی لحظه می

یک من که با تمام دیگران به راهمان بستند شاید زشتی به بار آوردند، ل

مصون داشتم و همواره به  جان در این راه بودم و از هر کژي خویشتن را

ي این راه بزرگ  مان و برایش همه کار کردم حال جانم را تحفههدفم ای

باز  گاه هیچخواهد ماند و  زنده کنم که جاودانم که هدفم تا ابد می

اودان کردم و آن نخواهد ایستاد و من با جان و خونم این طریقت را ج
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گل پرپر نشده را تا ابد زنده نگاه خواهم داشت که هزاران گل از میان 

  خونم روییده شود و سرآخر جهان گلستان شود

ها به مادرم  شوم، در تمام این لحظه از باورم پشیمان نشده و نمی گاه هیچ

نگرم که چگونه عمر و جان و آرزو  کنم، به دستان پرمهرش می می نگاه

کنم که مثل کوهی همیشه در کنارم  راهم گذاشت، به پدري نگاه میبه 

  بود و حال با نبودنم چه خواهند شد

هنم به ذي معصومشان بر دل است، چند بار  چه قدر آرزوي دیدن چهره

ها کردند، تنش را با  دوره کردم، روزي که پدر بداند با دخترش چه

  به عنوان مهر جانش پاکی و عصمتش دریدند که سرآخر زجر دهند

ا چگونه بر سرش شود، دنی کشد، کمر چگونه خم می یآن روز پدر چه م

کشد،  هاي من چه دردها که نمی ، مادرم از رنجآوار خواهد شد

هایش تا کجا روان خواهد شد و این آتش وجودم را بیشتر و بیشتر  اشک
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 کنند چون درس مهربانی از ها هم این دختر را درك می کند اما آن می

  خودشان بود

از درد آنان درد کشید، باید به این دختر حق دهند که به هدفی واال جان 

ها در  آن دختران، گلوله تک تکداد و همه چیز را دانسته، تجاوز به 

هاي دار، همه و همه را هر روز تجربه کرد،  چوبهپاي بدن، خفه شدن به 

ماند به  ه اگر میهر روز درد کودکان را دید و لمس کرد، باید بدانند ک

  کرد همه خیانت می

دانست درد در برابر است، مرگ  کرد، می یبا دلش به خویشتن خیانت م

اند، اما باید که  کرده زیت دندانوان براي جان و تنش در روبرو نشسته و دی

  زد، ماند، باید فریاد می می
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دها کنند و تمام در می تکه تکهدانم جانم را  دانم که خواهم مرد، می می

ام، نوشتم و گفتم تا بدانید ما به راه هدفی واال جان بر کف هر  را کشیده

  تر بسازیم دردي را به جان خریدیم که جهانی بهتر و الیق

خوار  جهانی که در آن همه آرزو کنند، جهانی که در آن جمعی مفت

اي  خواهم که خویش باشی و حتی لحظه آرزو را نکشند، از تو می

  بازنایستی

اندیم و پرپر شدیم که راهمان جاودان بماند و پرپر نشود، تو باید ما م

هر چه به تو آموختند را سنجش کنی و باید باور و ایمان را به  بازنایستی

آزمون بگذاري و راه پیشه کنی و با تمام جان و وجودت به راهت بمانی 

 و کشم ان من و تو است، من درد میبه دست زیچ همهدنیاي تغییر دهی که 

  ام خرم، مرده دهم، هر عذابی را به جان می جان می
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اي نفرین شده به خاك انداختند و رفتند و هر نام زشتی  آرام در گوشه

 نگرم را به من وصل کردند، اما چشمانم همیشه باز است، من دنیا را می

  .روییدباز هم به جهان خواهد  نشدنیکه گل پرپر

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

٧  

  

  

 بهارخوابي بازگشت به خانه را جمع کرده بودم، پشت درب  توشه

شد،  نشستم و در انتظار دیدن پرندگان ماندم، دلم برایشان خیلی تنگ می

نشستم و حسابی با هم دوست  شان می ها به نظاره در این روزها ساعت

شدم، شنیدن  بردم و آرام می شده بودیم، از بودن در کنارشان لذت می
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کرد، دلم براي این اتاق در این هتل  شان روح به جانم زنده میصدای

  داد شد، بوي سولماز را می خیلی تنگ می

برایم خاطرات سولماز بود، گویی در این روزها همیشه با  شیجا يجا

کردیم، اما  گذراندیم و زندگی می زدیم وقت می هم بودیم و حرف می

  زدند و نگران بودند زنگ می تأخیر دیگر جایز نبود، مادر و پدر هر روز

اگر به خودم بود دوست داشتم روزهاي بسیاري بمانم و با او خلوت 

ي ما است، در  کردم این خلوت دو نفره دانم شاید فکر می کنم، نمی

کردیم، حال  زدیم، بحث می هاي دراز با هم حرف می طول روز ساعت

م، هر چیزي داشت صحبت  همي هر حرف ریز و درشتی من  دیگر درباره

نشستم و سولماز که همیشه  اش به بحث می ردم و دربارهک را نقد می

  داد پاسخم را می
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ي تمام  ي کوچک از خاطرات آن روزها به اندازه در همان دفترچه

ا پاسخ زندگی برایم پاسخ گذاشته بود و زنده همیشه در برابرم بود ت

حال باالخر بعد از  د از ریز تا درشت بدهد وهایم را هر چه که بو پرسش

شدم و دوباره پیش  این روزها باید از این اتاق و این خلوتگاه خارج می

  گشتم خانواده برمی

دلم براي مادر خیلی تنگ شده بود، چند باري دوست داشتم کنارم بود 

کردم، دلم برایش خیلی تنگ شده بود،  ولی خیلی زود صرف نظر می

ها در آغوشش  م و ساعتدوست داشتم هر چه زودتر نزدیکش باش

دانستم پدرم منتظرم است تا آرزویی تازه  بارانش کنم، می بگیرم و بوسه

  باشد رؤیابرایم بسازد و تعبیر آن 

اي که از این سفر جمع  دلم براي خانه و خانواده تنگ شده بود با توشه

کرده بودم پیش به سوي خانه و خانواده بودم، به خانه رسیدم، 
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را به آغوش  تکشان تکها در میان گذاشتم،  نم را با آنجا يها یتنگ دل

  کشیدم،

 بارانش کردم سخت وقتی آراز را صفت در آغوش گرفتم و بوسه

یرت کرده نبودیم، از رفتار من حن وقت با هم چنی متعجب شد، ما هیچ

بود و باز مانند حاالت سابق صوفی صدایم کرد ولی مادر او هم مثل من 

را با بوسه و در آغوش  تنگی دلبود و این  تنگ دلچه بسا بیشتر از من 

  کرد گاه و بیگاهش بارها به من ثابت هاي  گرفتن

اي مبهم که  گفت، آینده نشست از آینده می آمد و در کنارم می پدر می

ها بود که دل به دریاي  ها بود، روزها و ماه بود، حال ساعت در برابرم

دانستم نه همه چیز را ولی براي  دانستن سپرده بودم، حال آماده بودم می

اي بود  دانستم و در کنارم خانواده فریاد زدن و ایستادن و در راه بودن می
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ها تالش  که برایش سال اي د جنون دوستشان داشتم و آیندهکه تا ح

  ده بودمکر

ها سرزمینی بود در خون و التهاب، مردمش فریاد  در برابر تمام این

ي  داشتند، هر روز در خیابان بودند و در پی احقاق حقوق از دست رفته

مال و آرزوهایشان کشیدند و براي آ ي خود فریاد می هچند هزاران سال

 گر ها دورتر فقط نظاره چه کسانی که از جان نگذشتند و من فرسنگ

  ها هستم ها و دالوري این رشادت

کردم، کارهاي ریز و درشتشان،  ها را دنبال می حال هر روز و هر ثانیه آن

ها، باورها همه و همه را زیر نظر  ها، احزاب، سخنرانی شوراها، همایش

ا تعقیب ن سپرده بودم و همیشه همه چیزشان رگرفتم، دل به ایرا می

دیدند که تا چه اندازه  یده بودند، میکردم، دیگر پدر و مادر هم فهم می

  مشتاق و در حال شنیدن اخبار و حوادث ایران هستم



 نی شهسواری ١٧٨

 

کنم، پدر گاه و بیگاه با من  ترین خبر از اتفاقات را دنبال می کوچک

اي  زد، از شرایط و اتفاقات و آینده ي ایران و ایرانیان حرف می درباره

، دوست گفت سخن می زد یمهایی  اش حدس ش هم دربارهکه خود

  کردم هم بداند اما من ساکت بودم و تنها گوش می را داشت نظر من

  دادم و تنها شنونده دانم دلیلش چه بود، اما هیچ از خودم بروز نمی نمی

بودم، در تمام این روزها کودکان هم به من چشم دوخته بودند، سولماز 

شان خجالت  همهها از  هم بود او هم در کنارم بود اما شاید در آن روز

  کشیدم می

آوردم تا ببینمشان سرم را مشغول گوش دادن و دیدن و  یسرم را باال نم

هاي مادرم نگاه  رفتم به چشم حوادث ایران کرده بودم، از اتاق بیرون می

ي هرچیزي  ها درباره گذراندم، تمام صحبت کردم با پدرم وقت می می
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از هر چیزي گفتم تا اشتم، ام در میان گذ افکارم را با خانواده جز به

  اي از آن افکار دور شوم ذره

همیشه چهره و سیماي پدر و مادر در برابرم بود که به من چشم دوخته 

ها  اي نداشتم باید در هر حالتی خودم را به آن بودند، راه چاره

در  هوا به اتاق مادرم رفتم، او را رساندم، در این روزها بارها بی می

  خواست بارانش کردم، دلم گریه می هغوش گرفتم، بوسآ

ها در آغوشش گریه کنم، اما امان از خودم که  دوست داشتم ساعت

ها در آغوش مادر با  اي ندادم و ساعت به خویشتن چنین اجازه وقت چیه

خود و چشمانم کلنجار رفتم تا مبادا قطره اشک کوچکی از چشمانم 

ز و درشت در حال در به دري و فکرهاي ری يجاري شود، این روزها

  ادامه بود،
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دوختند، گاه سیماي پدر و  هایی همراهم بود، به من چشم می صورتک

شان با هم نگاهم  مادرم بود، گاه سولماز و کودکان بودند و گاه همه

ها چشم  کردند، دوست داشتم در کنار پدر و مادرم باشم به آن می

لماز دل بستم، سو هاي کودکان و گاهبدوزم اما چیزي نگذشت که به ن

  ها دور بشوم توانستم از آن ي نمیا حتی ثانیه

گذاشتم، بیرون  خوب خاطرم هست در آن روزها با دوستان قرار می

کردیم، هر کاري که تا آن روز خیلی برایم شادي  رفتیم، تفریح می می

  ر بود را دوباره تجربه کردیم،آو

  آزادکارهایی که خیلی از نظرم هیجان داشت، مثل سقوط 

اش کنم، در این تابستان هر کار کردم تا همه چیز  دوست داشتم تجربه

را فراموش کنم، همه چیز را از خود دور کنم، از تمام اخبار و حوادث 

اي به  حتی براي ثانیه، بسپارمهمه چیز را به دست فراموشی دور شوم و 
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اي  شد هر کار تازه هم می گونه نیهمکردم،  حوادث ایران گوش هم نمی

بودم به دوران قبل، به چند ماه پیش ولی  بازگشتهدادم، دوباره  انجام می

  تر پروا و بی تر ختهیافسارگسخیلی 

  کردم در دنیایی از شادي و تفریح خودم را غرق می

هاي پدر و مادرم نگاه کردم، دوباره کتاب در دست گرفتم و  در چشم

شد،  حصیلی آغاز میي ت هایم را مرور کردم، چندي بعد ترم تازه درس

هاي جدید آماده کنم، پدر و مادر با  خواستم خودم را براي درس می

دیدن این روزها خوشحال شده بودند که دخترشان به زندگی خود 

دیدم، شادي و خوشحالیِ پدر و مادرم را و چه  ها را می برگشته تمام این

به کنسرت  مها و روزها که با پدر بیرون رفتیم، باز هم تئاتر دیدی شب

  نشستیم



 نی شهسواری ١٨٢

 

ام بود،  این بازگشتنم به دنیاي خانواده از رخسار بازیگران حرف زدیم و

شادي وصف نشدنیِ این تابستان در حال پایان بود، زمان شروع 

 شلوها نزدیک بود و همه چیز زندگی در حالت معمول و معق دانشگاه

  رفت پیش می

نه هستند از اتاقم ها خا دانستم هر دوي آن در روزي و ساعتی که می

ها خواستم تا حواسشان را به من  بیرون آمدم، در برابرشان نشستم، از آن

  برایشان بگویم، مخواستم از تصمیم دهند، می

یاد حرف هر چند که ز را شکستم ي سکوت باالخره بعد از روزها روزه

  گشودمهاي قلب  از دروازه زدم اما حال لب به سخن راستین می

  خواهم به ایران بروم که می ها گفتم به آن

کردند، مادرم نام ایران  شنیدند، با تعجب نگاهم می ها صدایم را نمی آن

  :را چند باري تکرار کرد، گفت
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  خواهی به ایران بروي، مگر چه خبر است؟ یعنی چه که می

  :کرد، آرام و شمرده گفتم پدر فقط نگاهم می

این  م و بخشی ازشرکت کن م به ایران بروم و در تحوالتخواه می

  اریخ باشمت

  :پدرم به سخن آمد و گفت

  در تحوالت حضور داشته باشی؟

  گویی، ها چیست که می این حرف

چه بگویم، اما در آن  دقیقاًدانستم  توضیح دادنش خیلی سخت بود، نمی

لحظه تنها چیزي که به دهنم رسید این بود که در برابر این شرایط من 

  هم مسئولم
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ات مسئولی، در برابر درس و  در برابر خانواده تو: مادرم گفت

  ات مسئولی دانشگاهت، تو در برابر آینده

  کرد و تکمیل می دییتأهاي مادر را  و پدر که حرف

کردند و هر  صورت آن پدر و مادر در برابرم بود که با من صحبت می

 گفتند و از استداللشان آوردند، هر لحظه چیزي می ثانیه دلیل و برهان می

در برابرشان بازي  که يا ساله ششفرزند شدند و به دل  آسوده می

  نددبر و از دیدنش لذت می دیدند کرد را می می

آمد، مادرم نزدیکم شد مرا در  دیگر چیزي براي گفتن بر زبانم نمی

ي مصمم باعث  ها و آن چهره دانم شاید این سکوت آغوش گرفت، نمی

زد، از  ند، پدر هنوز هم حرف میشده بود تا این اندازه احساس ترس ک

گفت، از اوضاع ملتهب، از اینکه غیر ممکن است اجازه دهد  ایران می

  من به ایران بازگردم،
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ي پر از اي به چشمان مادر نگاه کردم و غرق در نگاهش به دنیا لحظه

ي تنش را به آغوش  که چگونه پاره معشق و محبت او سفر کرد

  او نرسد،گیرد تا گزندي از کسی به  می

  :م و گفتمصحبت کرد شان يدوخجل بودم، با هر 

اي کمک  ر توان داشتم به کار بستم، از هر حربهدر این روزها هر چه د

ي  گرفتم تا به زندگیِ عادي برگردم، گفتم در این روزها و همه

روزهاي زندگی چه قدر به دستان پر مهر آن دو فکر کردم، آرام نگاهم 

ي تمام آرزوهایم بود،  از پدري گفتم که برآورندهکردند، آرام برایشان 

فرستاد، از  از مادري گفتم که جانش را براي دیگري به قربانگاه می

ست، از مادري پدري که فهماند براي آرزوي دیگران هم ارزش قائل ا

  ا مهر تقدیم ما کردکه تمام وجودش را ب
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و  گفتم درس آزادگی را در مکتب خودتان آموختم، درس ایثار

  را، درس عشق را از شما آموختم، یگذشتگ ازجان

ي من ها ها آموخته ید، گفتم که اینتمام این راه را برایم هموار کرد شما

شوم براي آرزوهایم تان بود که آرام نمانم و خاموش ندر مکتب خود

ها گفتم که دیدم روحم قلبم پرپر  آرزوي دیگران را تباه نکنم، به آن

شدم و پژمردم، گفتم از دخترانی که جان بر کف  شد، گفتم که افسرده

  از همه چیزشان گذشتند تا ما زندگی کنیم، از همه و همه گفتم

  از فریاد مانده در گلویم،

  ها ي انسان از بغض این روزها و بغض مانده در گلوي همه

  ام گفتم و سرآخر بغضم ترکید، هاي زندگی به طول تمام سال

  ریختم، اشک می
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هایم را بگیرم،  اش را نداشتم که جلوي اشک خواستم حوصله دیگر نمی

خواستم اشک بریزم، براي تمام آن کودکان دردمند، به وسعت  می

ستم در آغوش خوا به طول تمام این روزها که میدنیایشان اشک بریزم، 

  ها را به جان خوردم و حال اشک بریزم مادرم اشک بریزم و اشک

هاي مانده بر اندام سولماز اشک بریزم، به حال  شالقها میان  در زندان

هاي بیشمار  مادري که طفل در شکمش سقط شد اشک بریزم، به جنازه

هاي  مردم و آزادگان سرزمینم اشک بریزم، اشک بریزم به حال جنازه

هاي  ها، به گلوله و ریاکاريعصمت شده، به این تحقیرها و تزویرها  بی

به قبرستان لعنت شدگان، به خاوران به  هم، به اجساد بر روي سربی

  وسعتش اشک بریزم،
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ریختم، به طول سالیانی که اشک نریخته بودم  آري اشک می

خواستم با اشک چشم این دنیاي زشتی را بشویم و با خود به  می

  کردند ها ببرم، پدر و مادر با تحیر به من نگاه می دوردست

ریزد و با درد  ال اشک میبه سولمازي که از کودکی گریه نکرد و ح

خواهد به ایران برود و براي انقالب کشورش  گوید، می ها می به آن

خواهد  داب شود، میخواهد دوباره گلی روییده به مر یتالش کند، م

خواهد دل به دریا بزند و پدر و مادر که به کودکشان  فریاد بزند، می

اي آزاد شد  دهچگونه بزرگ شد، چگونه همچون پرن کردند او نگاه می

  کشدبخواهد که پر  و حال می

ه دیدند که بال در آورد خویش را میها به چشم سولماز پرپر نشدنیِ  آن

  ي پرواز است، تمام آرزوهایم در برابرم بود، و آماده

  اي بزرگ شده قدر نیاي تنم کی  پدر در آغوشم گرفت، گفت پاره
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کرد و اشک  انم میبار و مادر که تنها به آغوشم گرفته بود و بوسه

  ریخت می

ها باز هم در برابرش بود بین  د، صورتککر هایش را جمع می بال پرسوز

پرواز و قفس گیر کرده بود، حاضر بود عذاب بکشد، روح و جانش به 

دانست که به زودي  قفس درآید تا فقط آنان را شاد کند، لیکن می

رواز خواهد خواهد مرد در آن قفس، در آن قفس بی آزادي، در پی پ

  مرد، شاید جسم زنده بماند، اما روح و جان مرده است

کرد،  گشود و پرواز او را نظاره می قفس را می ،اما صاحب قفس

  اي در قفس بماند همگان اسیر خواهند ماند، دانست اگر پرنده می

ترین  ها گفتم، احساس بهتري داشتم، سخت حال که همه چیز را به آن

ها،  دي قبل از آن اتفاق بود، آن وانمود کردنام، چن روزهاي زندگی

  ها، ها، به زندان خو گرفتن بازي کردن
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واست، دوست داشتم خ به درون سوختم و خاکستر شدم، دلم فریاد می

  هاي آن زندان را در هم بشکنم، با فریادم میله

  ،را نابود سازم ودمبا احساساتم براي خود رقم زده ب زندانی که خودم

ي خود بازگشتن شروع این  از آمدن از هتل و به شهر و خانه آن روز بعد

ي جانشان برایت  ها بود، نگاه به صورت پدر و مادري که با همه مصیبت

شود،  اند و چه قدر در مقابلشان تمام وجدانت درد می  همه کار کرده

آنجا است که حاضري زنده زنده خود را بسوزانی و آتش بزنی و من 

  ختمدم بر روي دنیایم و بر آن خاك ریرا دفن کرزنده زنده خودم 

ها را به جان  به دنیاي گذشته پا گذاشتم، دم بر نیاوردم، تمام سختی

  خریدم اما مردم و پرپر شدم،

اما دیگر بازي کرد،  خودش با دستان خود داشت خویشتن را پرپر می

تفاوت در زشتی زندگی کنم، همه در  توانستم بی نکردم، چرا که نمی
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کرد، دخترك  اش نگاهم می مقابلم بودند، سولماز که با جان درد کشیده

خواستم  دار، من تصمیم گرفتم، می هاي دنباله فروش با همان نگاه امسآد

  ها گفتم همه چیز را حقیقت را بجویم، به آن

  به من چشم دوختند و سرآخر تصمیم گرفتند و به من گفتند

کردم حقیقت  ان فکر میش ارهوقتی فهمیدم و دانستم که هر چه درب

، هر چه در این دنیا آموخته بودم از وجودشان بود، وقتی با رفتن و است

  فهمیدم چیز این دنیا را  رسیدن به آرزوهایم موافقت کردند همه

حاضر نیست خودش  گاه هیچي آرزوهایم  دانستم که برآورنده کننده می

  آرزوهایم شود، ي و نابودکننده مانع

د هر سختی بکشد تا دخترش اضر بوي جانش من بودم، ح همهمادرم 

  رها پرواز کند،

  به ایران گرفتم رفتن بلیتچندي بعد 
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حاال دیگر هدفم در برابرم بود، در آن روزهاي پر التهاب ایران دیگر 

خواستم به ایران بروم، به  کرد و من بودم که می کسی به ایران سفر نمی

متعلق به آن بودم، در خاکی که بال و پر ام به جایی که  سرزمین مادري

  گرفته بودم

توانستم خود  خواستم در همان خاك پرواز کنم، حال می حال می

ام باشم و به چیزهایی که باور پیدا کرده بودم برسم و براي آزادي  واقعی

  از جانم بگذرم

ام  ترین اتفاق زندگی و سخت وزها در پیش بود، روز رفتنم نزدیکر

اوایل خیلی افسرده شده بودند ولی اواخر حال  هایم بود، اندوري از ج

کرد، همه  کردند، پدر شوخی می ، شاید مثل من بازي میبهتري داشتند

  ریخت، اشک می گاه گاهداد و مادر  چیز را طبیعی جلوه می
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شد و برادري که امروز موضوع  تر می دیدم که هر روز خمیده پدر را می

هاي او را هم در اتاقم به  هه بود، حتی گریبراي او هم خیلی جدي شد

ام بود  ادهام خانو م، من براي مبارزه آماده بودم و تنها نگرانیتنظاره نشس

  .کنار خواهند آمد که چگونه با این مسئله

  

  

  

  

  

  



  

  

  

٨  

  

  

چنین احساساتی نداشتم، حاال  گاه هیچبارها و بارها به ایران رفته بودم، 

اي خاکی که از آن دور مانده بودم و هم بر تنگ دلهم براي خانواده 

کردم تا زودتر پایم را بر  شماري می دلم تنگ خاکم بود، لحظه بودم،

مثل  زیچ چیهام بگذارم، دوباره در هوایش نفس بکشم،  خاك اجدادي

  سابق نبود،
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ود، دوباره همان مسیر بود، همان از احساساتم مثل سابق نب کدام چیه

ام و  ام رفته بارها در زندگی خاك، همان راه، همان راهی که بارها و

لیان بسیاري در آن خاك زندگی کرده بودم، ولی حاال در این سا

  تپید هواپیما و در این انتظار دلم براي ایران و ایرانیان می

 تک تککه  خواستم به خاکی برسم فهمیدم، می حال خودم را نمی

  خواستم از همان جان هم بگذرم، ذرات جانم از آن بود و برایش می

هواپیما به پیش بود، وقتی خلبان اعالم کرد که وارد خاك ایران 

ي  زد، نه فقط قلبم که همه ها برابر تندتر می ایم، ضربان قلبم ده شده

  شمردم تا زودتر به فرجام برسد ها را می تپید، لحظه وجودم می

این دوري سخت و من به وصال خاك اجدادي برسم و برسد  فرجامبه 

یمانی که کنم، همان عهدهاي دور را، همان پبار دیگر تجدید میثاق 

و حال من دوباره  بستندهاي خیلی دور  از دیر زمان رزمان همهمراهان و 
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و با خون جانم به راهش خواهم بست همان پیمان را با خاکم خواهم 

  مان به خون ما استوار استکه این پیماند 

ام  سرزمین مادريروي خاك هواپیما ایستاد، حال زمان گام نهادن بر 

ق پایم را روي خاك ایران بود، وقتی براي اولین بار بعد از آن همه اتفا

  ،زاده شدم، جانم به پرواز در آمد دوباره گذاشتم،

مادران داد این خاك کهن، از جاي جایش بوي مادرم،  بوي مادر می

گذاشتم و  کردم و جاي بر پاي پدران می بیشمار سرزمینم را استشمام می

  رفتم حال در این خاك پاك راه می

ي ما محق به آزادي بودیم،  دیدم، همه وطنانم را می حال در همان راه هم

و شاید هزاران ساله باالخره باید روزي به  صدسالهاین تالش چند 

زدم و پاسخ  ند میکردم، لبخ م نگاه میمیهنان به همسرانجام برسد، 

  گرفتم، لبخندهایم را با لبخند از آنان می
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باز هم جمالت پدر را به خاطر آوردم، به راستی که مردم صبوري 

داریم، مردمی که به طول این همه سال، عذاب دیده و با هر رنجی 

 ي صبر لبریز شد، بیرون آمدند سوختند و ساختند، اما سرآخر این کاسه

تا سرنوشت خویش را خود به دست گیرند و حال من با نگاه به اعماق 

دانستم که دل در گروي آزادي دارند و به سودایش از  هایشان می چشم

  ام، اند و من هم گذشته همه چیز گذشته

ها هستم، ما همه از یک ریشه و براي یک  حال من هم یکی از آن

هاي خود این  دستو با کنیم  ایم، براي یک هدف مبارزه می خواسته

  هیم کردخاك را آزاد خوا

اي  ام خانه ي مادري در حرکت بودم، مادربزرگ مادري به سمت خانه

ها حاضر نبودند به  ها رفتم، آن ي آن و زیبا داشت، به سمت خانه باز دل

  هیچ قیمت و تحت هیچ شرایطی از ایران خارج شوند
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در داد و او را به سختی  ها رفتم، بوي مادر را می داخل شدم، به دیدار آن

  فشردمآغوش 

حال دیگر روز رهایی بود، روز پرواز کردن، روزي که منتظرش بودم، 

اش را چیده بودند، من  تر، مردم برنامه باز هم تظاهرات بود، از کمی قبل

کردم  تالش میمردم  ییگردهماهم از روزي که آمده بودم در تدارك 

ه از طریق فضاي دادم، حال چ و کاري که در توانم بود را انجام می

  در خیابان و بین مردم، مجازي و یا

 نسالنم همدیگر خودم هم بخشی از این مبارزه شده بودم، چه قدر با 

کردم، برایشان محترم بود که من از خارج از کشور  ارتباط برقرار می

کردیم، بیدارگري  هر روز تالش میآمده و در کنارشان هستم، 

  کردیم، کردیم و بیشتر از پیش مردم را با هم متحد می می



 فریاد ١٩٩

 

در پیش بود، شادمان بودم، از بزرگمان در همین نزدیکی روز تظاهرات 

  کردم، احساس رهایی میکه به آن پا گذاشته و راهی 

  هم فرا رسید موعودروز 

االیمان که آزادي و برابري پر از شور و با اطمینان خاطر براي آرمان و

ها آمده بودیم، تعدادمان بیشمار بود، وجودم شور بود و  بود به خیابان

کردم که وجودم را به رهایی فرا  هیجان، احساساتی را تجربه می

ي آزاد شده از قفس که به آسمان  خواند، احساس همان پرنده می

  بینم هانیان را میکند و در میان این آسمان، جهان و ج سرزمین پرواز می

اي صورتشان خندان بود، از هیچ  کردم، عده به مردم نگاه می

دیدم که پر از شورند، فریاد آزادي سر  هراسیدند، جماعتی را می نمی

دیدم که هزاران  در سر دارند، آرزو دارند، مردانی می رؤیادهند،  می

و هایشان سوار شدند  خوارگان بر گرده سال بیگاري کشیدند، مفت
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ان دیو رویان و زدند و لرزه به ج سوختند و ساختند، اما امروز فریاد می

  داختندان دیو پرستان می

دیدم بیشمارانی که به طول هزاران سال مورد شکنجه و عذاب قرار  می

زدن، آرزو داشتن، گرفتند، به جرم فکر کردن، باور داشتن، حرف 

آویختند، سوزاندند،  ارن از کامشان بیرون کشیدند، به ددیدم که زبا می

نشینند و براي آزادي خویش و دیگران به  ، از پاي نمیاند اما باز زنده

  اند ، آنان شور و شجاعتاند میدان

ي خاکی از بودن و داشتن چنین آزادگانی  و جماعتی در جاي جاي کره

  بالند، به خود می

در آن روم،  کنم و پیش می باز هم در آسمان این سرزمین کهن پرواز می

  ها، گلی روییده است زیبا، میان مرداب تنها است ولی مغرور دوردست



 فریاد ٢٠١

 

تا آخر جهان در  اهد شدپرپر نشده و نخو گاه هیچگل همیشه بهار است، 

دند در تمام این سالیان کر اش ، آمدند، دورهجایش استوار خواهد ماند

از او هم  در کنارش به خویشتن بال و پر دادند، گاه باالتر و باالتر رفتند

باالتر، در جایگاهی واال نشستند، بعضی دور و برش را احاطه کردند، 

اش را پر کردند و بعضی خود به  بعضی با همان ذات و سرشت دوره

  سیماي او نشاندند و جاي بر جاي پاي او گذاشتند

هر چه بلد بودند کردند، به سوداي آن که گل پرپر نشدنی را پرپر کنند، 

ها  ردند اما افاقه نکرد، مرداب به جایش بود، آنهر چه داشتند ک

نتوانستند به جاي بمانند، از جاي برداشته شدند، به درون مرداب کشیده 

شدند و از مرداب شدند و سرآخر باز هم چیزي در میان مرداب نماند 

  یاراي پرپر کردن او را ندارد کس چیهجز گل همیشه بهار که 



 نی شهسواری ٢٠٢

 

چشم به هم دوخته بودیم، آرام بر  کرد، از دوردست به من نگاه می

  ي لبانش لبخندي جاي گرفت و به من هدیه داد زیبایی و عشق را گوشه

اش بودم که ناگهان مرداب  به وجودش چشم دوخته بودم و محو زیبایی

 دند زیاد و زیاد و زیادتر شدند و منی کههاي فریاد ز را فرا گرفت، گل

سرآخر مرداب را فرا گرفتند، شدند،  زیادتر می ها زدم و گل پلک می

  این خاك گلستان شد، اب را به گلستان بدل کردند ومرد

  ي آدمیان گلستانی به وسعت تمام جهان و همه

ام را که  ام، خاك اجدادي دريدیدم، سرزمین ما رترها باز هم میدو

چگونه هزاران سال عذاب دید و رنج کشید و هیچ نگفت و باز هم 

دادند، باز هم  گرفتند و عذاب می مان قدرت میجهان در پیش بود، ظال

ن این همه مظالم دیوانه خاك اجدادي گریست، سرآخر از دید چشم بر

  شد، سر به بیابان گذاشت، دوست نداشت ببیند



 فریاد ٢٠٣

 

کشید، پس چشمانش بست، به خواب رفت  از رنج مردمانش عذاب می

ردمان که نه چیزي ببیند و نه چیزي بشنود، خاکمان در خواب بود و م

  هم به تبع از مادر چشم بستند و خوابیدند

شان جاري بود،  عذاب دیدند، هر روز عذابی به وجودشان به زندگی

 خود به خواب زدند، لب از لب نگشودند و در این عذاب مادر و فرزند

خوابیدند و به خواب رفتند تا سرآخر از ایران و ایرانیان همه و همه 

  ند خودشان برخاستندخواب برخیزند، خودشان خواست

را از خواب بیدار کند، پس خویشتن  زدگان خوابتوانست به  کسی نمی

  باشندو در جنگ خواستند که برخیزند و به پا 

مادر دید این همه هیجان و شور را این برخاستن و آزادگی را، حال 

  دیدم فرزندان می رخساري مادر را بر  هاي شاعرانه نوازش



 نی شهسواری ٢٠٤

 

بود،  جا نیهمدیدم، به یاد مادرم بودم، مادرم  ها را می به آغوش کشیدن

ي ما  تر از همیشه و حال زمین ایران همه و همه در قلبم، نزدیک

  بالد فرزندانش را به آغوش کشیده و به خود می

دیدم چگونه ایران سرزمینی شد زیبا به دور از هر گونه زشتی،  باز هم می

کردند، هر روز آرزو بر آرزوهایشان  ازي میکودکان آزاد بودند، ب

فرما بود، دیدم که چگونه قدرت و  شد، قانون و قضا حکم افزوده می

  تر شد تا سرآخر از بین رفت قدرتمند کوچک و کوچک

دیدم چگونه آزادگان هر روز هر کژي و  فقط عدالت باقی ماند، می

در راه عملی  جویند و چگونه همه ها می کنند و چاره زشتی را نقد می

کوشند و این کشور پویا در حال پیشرفت و  شدن این آرمان بیشتر می

ش گرفته و در ي خطیر را به دو ادگان این وظیفهدگرگونی است و آز

  کنند راهش تالش می



 فریاد ٢٠٥

 

  ي شیرین را ارزانی داده بود، حال مادر ما بود که به جهان این هدیه

همه و همه در این سرزمین باز در دورترها دیدم چگونه سرزمینی شدیم، 

ها و حیوانات و  گان انسانآزاد بودند، زنان و مردان، کودکان و آزاد

  نباتات، همه و همه آزاد بودیم

دید، قانون آزادي پابرجا بود، تمام  همه جان داشتند کسی آزار نمی

  دیدم و سرزمین مادري و جهانی که شاد بود ها را می این

روز از کردند و هر  هایی آزادانه زندگی میجاندارانی که همه در این ر

تر بودند و پیشرفت بخشی از وجود  یاتر و موفقپو ترشان شیپ

  شان شده بود زندگی

  روند، زنند و پیش می فریاد می صدا کیبینم، همه ایستاده و  همه را می



 نی شهسواری ٢٠٦

 

 رؤیاهایشرزوهایش را به چشم دیده، بینم که تمام آ میانشان دختري می

را به دنیایی واقع در بیداري و میان فریادهایش دیده و براي همان آرمان 

  زند فریاد می

ایم، همه یک  ام، همه از هم شده شوم در چندي از او شده نزدیک می

  روحیم، یک جانیم، یک آرمانیم

  میشمار یبهاي  همه یکی در جان

  و آرمانمان هم یکی است

  آزادي و فریادمان یکی است

  زنیم فریاد می صدا کیدر دختر و یا دختر در من همه و همه و حال من 

  آزادي آزادي آزادي
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