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دو ی. در آن دوران شمس 1320 ی این داستان سرگذشتی است از دهه

داری و سوسیالیسم در جهانِ سیاست، قد بر افراشته بودند و  نظام سرمایه

 "سوسیالیستی"ترین قطب  به معروف ویان،ج تخواهان و عدال آرمان
 بسته بودند.  شوروی دل   جماهیر  اتحاد جهان یعنی 

ی سوسیالیسم و باورمند حزب توده این داستان سرگذشت چند دلباخته
 شوروری پناه برده بودند.  جماهیر است که در زمان استالین به اتحاد

معیار سنجش نمی تواند رویدادهای ناگوار این داستان  از نگاه نویسنده، 
  باشد.کرد یک حزب یا یک نظام سیاسی  عمل

پر افت و خیزش در های کرد حزب توده در درازای فعالیتارزیابی عمل
شوروی به کاوش و جماهیرایران و شناخت انقالب سوسیالیستی در اتحاد

 ی تاریخی نیاز دارد.جانبهو همه  مطالعات گسترده

ی فنی دانشگاه تهران و محسن نجات حسینی، فارغ التحصیل دانشکده 
ساز از دانشگاه استکهلم در دارای تخصص در فیزیک پرتوهای یون

 سوئد است.

های آموزشی وی که در ها و فیلمها، مصاحبهبرای آشنایی با نوشته
توانید به های علمی، سیاسی و اجتماعی منتشر شده است میزمینه

 سر بزنید.  www.mnejat.comینترنتی سایت ا

http://www.mnejat.com/
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این داستان را در اختیار من گذاشت، از آقای  یدوست ارجمندی که اطالعات اولیهاز 

گردآوری  همسرم هنگامه که در از ، شاتابک فتح اهلل زاده بخاطر اطالعات ارزشمند

را ویرایش این نوشته با بردباری خرد که مینوداستان مرا یاری داد و از آقای محسن 

 م.گزار سپاس انجام داد
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 باغ دلگشا
 

 

 یسایه زیر شپرنفوذ و سیاه چشمان. بود اندامی خوش و قامت بلند مرد ارسالن

 او چارگوشی چانه و صافهای   گونه کشیده، صورت .درخشید   می او پشت پر ابروان

 رفتاری با که شتیز نگاه و خشن صدای .کرد   می تداعی را چموش اسبی یچهره

 را خورده روغن و صاف و سیاه موهای. افزود   می او جذابیت بر بود عجین روشنفکرانه

 پیراهن و سیاه کت تیز  نوک ییقه. خواباندمی بلندش پیشانی دوسوی به میانی خط از

 خورده اطو شلوار تیزهای   خط و کرد   می عوض رنگ روز هر که کراواتی و سفیدش

 که نازکی و سیاه استخوانی دسته عصای. گذاشت   می نمایش به را روز مد مردی ،اش

 پیشاپیش گاه و بود گرفته نشانه را ییجااش   آرنج امتداد در گاه ،داشت همراه همیشه

 . کرد   می چندان دو را اشمردانه وهیبت شدمی کوبیده زمین بر هاشقدم با همگام او

 دنیا به ثروتمند و مذهبی   یی ه  خانواد در خراسان بیرجند در ارسالن

 ،اقتصاددان عنوان با او. بود شده فرستاده فرنگ به تحصیل برای جوانی در و بود آمده

. کرد ازدواج مشهدی دختری با که نگذشت چیزی و برگشت مشهد به پاریس از

 را کاشانه و خانه چندی، از پس ،بود نشان و نام با شغلی وجوی تجس در که ارسالن

 گرفت. کار  گمرکات اداره در که نگذشت چیزی شد. تهران راهی و فروخت مشهد در
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 بارتحصیلی کوله  با کشید،   می یدک خود با را امیرارسالن استاد ن رکُدهن پُ لقب که او

 سالگی چهل در و کند ترقی سرعت به توانست داشت که شخصی خصوصیات و

 دولتی نهاد ترین نزدیک کهمقامی  ؛برسد انحصارات و گمرکات کلی مدیر به

 و بزرگ باغی. شد پولدار سرعت به ارسالن. بود آنها با بند و زد مرکز و بازرگانان به

. کرد خود آن از تهران نیاوران در  یمنطقه ترین هوا و آب خوش در مجلل ساختمانی

 باغ در را خود کودکی دوران فرهاد و فریدون. بود پسر دو صاحب هسمی همسرش از وا

 و نوکر چند کمک با هاآن خانوادگی آسایش و رفاه. گذراندند   می ارسالن دلگشای

  گرفت.     می سامانسر و  راننده و کلفت

 پس از درخت صدها. بود محله مردم زبانزد امیرارسالن بزرگ باغ  

 می انباشت و را باغ وحشی نیمههای   گل عطر بوی. بود برافراشته سرش بلندهای   دیوار

 درشکه دو پهنای به یی ه  درواز با باغ این. شد   میزیر سرا بیرون به دیوارها فراز از

 احاطه باغ دل در را شکوهی با ساختمان صبور، و آرامهای   سرو. گشود   می راه خیابان به

 که نسلی و آمد   که می نسلی تماشای به باز از دیر  پذیرناخستگیای بگونه و نددبو کرده

 طراوت پیرامون زندگی به سروها، همیشگی سبزینگی. ندبود نشسته رفت می

 ایستاده باغ دور دورتا یکدیگر با همدوش که یبلندهای   سپیداری هسای در .بخشید   می

ی  خانه. داشتند اختیار در آشیانی کدام هر راننده، و باغبان و کلفت و نوکر ،ندبود

 ،شبیدار همیشههای   فواره. گذاشت   می نمایش به را خصوصی کاخ یک نمای ارسالن

 از گونه مخمل نواری .یدبخش   می جان بود ساختمان روی فرا در که بزرگی نمای آب به

 و تمیز آنقدر ییهسما بستر این. بود پوشانده را خانه دور زمین لغزان، و ریزهای   ماسه

 خاکستری خارای سنگ از زیبایی فرشسنگ. رسید   می نظر به کپارچهی  هک بود همگن

 بیرونی نمای. کند کوتاه ساختمان از را سروها دست تا زد می دور را ساختمان رنگ،

 و سفید مرمر در گلگونیهای   رگه. بود شده پوشیده سفید مرمرسنگ  با ساختمان
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 جالی و روز درخشان نور وار آینه زمین، و یدمی دو سالنهای   دیوار ی خورده صیقل

. پاشید   می فرو ساختمان درون در نور از بارشی و تاباند   می باز را شبهای   چراغ

 دهان ورودی پلکان باالی در روزها بود ساختمان میانی بخش که بزرگی سرسرای

 با. بست   می را خود گلوگاه یی هشیش بزرگ پیکر دو آمدن بهم با هاشب و گشود   می

های   گل در می آمد و  نمایش به شفاف بستری از اهیگ جلوه ، یی هشیش در شدن بسته

 شبها سیاهی در که را اسراری  ندتنیده بود هم در عاشقانه تابی و پیچ با که وحشی

  .ندکرد می نجوا هم گوش به گذشت   می

 پسر دو. بود شکوه پر سرای این در رقیب بی فرمانروای سمیه

. کردند   می زندگی او دامن در و مادر مهری  سایهدر ،از مهر پدر نصیببی ،  خانواده

 با معاشرت و کار به خانوادگی زندگی از بیرون در را شب از پاسی تا بامداد از ارسالن

 چند دست به و ارسالن منال و پول با ها بچه و سمیه زندگی چرخ. گذراند   می دیگران

 وسائل ی ههم با ویال این در زندگی اما. چرخید   می مجلل ویالی آن در خدمتکار

 . بودتهی   همسری عشق و پدری محبت و مهر از ،اشرفاهی

 تداعی را روز مد و ییگرا تجدد ارسالن، یپوش شیک و آراسته ظاهر

 بود.  سنتی موهومات به آغشته رفتارش و اعتقادات کرد. اما   می

 در آمده اند و  جوش و نبجبه ها کلفت و نوکرها دید  سمیه روزی

 دستور به خانه کارکنان. نندک   می روب و فترُ را او مسکونی بخش روبروی آشیان

 جایگزین را نو اثاث و ریختند   می دور را زندگی ی هکهن و قدیمی وسائل ارسالن

 کارینظافت این علت جویای و رفت خانه کارکنان سراغ به کنجکاوانه سمیه. کردند   می

 داده دستوری چنین ارسالن چرا دانست   نمی کسی اما. شد روبرو واحد تحول و تغییر و

  است.
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 که این از پس ماند. جواب بی نیز ارسالن از سمیههای  پرسش

 ماشین در شامگاه یکی از روزها  ، شد آماده زندگی وسائل جور همه به مجهز   یی هخان

 دست ارسالن. کرد توقف بود شده آماده که ساختمانیبرابر  در و شد باغ وارد ارسالن

 از که سمیه ی هزد و حیرت منتظر چشمان برابر در و شد پیاده دست  به نیجوا دختر

. برد بود شده آماده تازه کهی ی هخان به خود همراهرا  دختر کرد،   می تماشا پنجره پشت

چشم دیده بود از  به آنچه که یتا در باره کرد میسمیه در انتظار ارسالن لحظه شماری 

 سمیه مقابل ورودی سرسرای در. آمد سمیه سراغ به ارسالن بعد ساعتیزبان او بشنود. 

 تابلو، این در. دوخت دیوار روی تابلو به و گرفت بر سمیه تلخ نگاه از را نگاهش ایستاد،

 سمیه آن که  از پیش  .کرد   می ریز لب را پیرمردی شراب جام جوانی ربای دل ساقی

 :گفت ارسالن بگشاید، اعتراضی به لب

 عقدیزن  چهار توانم   می مقدس، شرع ی هاجاز با و ن اممسلما نم  

 دراست،  من دوم همسر که فرشته حاال، از. باشم داشته  ی ی صیغه زن شماری بی و

 . بود خواهد تو شریک خانه این چیز همه در او. کرد خواهد زندگی روبرو آشیان

 خود  های    هشان بر را بزرگ تمیسِ رِبا. بود آمده بند زبانش سمیه

 بستر پس، آن از. پنداشت شده دود را ارسالنی  خانه در زندگی سالها. کرد احساس

 بامداد هر همیشه مثل ارسالن. شد   می عوض میان در شب یک ارسالن خواب

فرا  گاهی صبح نماز ادای به را همه خود خشن بانگ با و آمد   می خانه بزرگ سرسرای به

 صرف برای همه نماز از پس. بود شده افزوده نمازگزاران گروه به نیز فرشته می خواند.

 ی ههم از خانه ی هخدم نیز شام و ناهار هنگام به .شدند   می جمع میز یک دور صبحانه،

 . کردند   می ییپذیرا بودند جمع در اتاق غذاخوری که ارسالن ی هخانواد افراد

 با که بود مدارنا و ثروتمند خانواده یک از دختری جوان فرشته

او را در دل  جوانیش، جذابیت و خانوادگی هویت .داشت دوری خویشاوندی ارسالن
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 از ارسالن آمد،   می پیش همسران بین مشکلی گاه هر می داد. برتری جایگاهارسالن 

  .کرد   می جانبداری خود جوان زن

 سکوت با مدتی بود حاکم ارسالن ی هخان در که  ی ی ه شکنند صلح

 ارسالن زنان بین خانه امور مدیریت سررفته رفته  اما. افتی هادام سمیه ی هصبوران

 تاب دیگر سمیه. رسید خود اوج به زمان گذشت با و کرد پیدا کش گرفت، در اختالف 

 مادر از نیز فرهاد و فریدون. نداشت را خود ییزناشو زندگی رقیب با یزیست هم توان و

 مرتب تافت، برنمی را ش پسرهاهوو و  رفتار که فرشته. کردند   می جانبداری خود

 بین اختالف ارسالن، بود، گرفته باالبگو مگو  که بار یک. برد   می شکایت ارسالن به

 فرشته به را خانه مدیریت از آن پس  که کرد اعالم پروا بی و داد قرار بهانه را زنان

 . کند ترک را ارسالن ویالی باید دارد مشکل او ییفرمانروا با هرکس و کند   می واگذار

 خود سمیه این که  از پیش. بود شده روشن پسرها و سمیه حساب

 در که را نامه طالق از  ی ی هنسخ ارسالن کند، آماده خانه آن ترک کردن   برای را

 . داد او دست به بود شده صادر سمیه غیاب

 تعلق ارسالن به عرف، و شرع حکم بر بنا پسر دو نگهداری حق

 ارسالن بااش   زندگی سالها ی هنتیج که را اشرافی ی هخان خالی، دست با سمیه. گرفت

 با ،سرانجام. افتاد زندگی برایسرپناهی  دنبالو جدا از فرزندانش  تنها و کرد ترک بود

 اجارهاز زهره خانم  سرچشمه ی همنطق در   یه یخان یک اتاق در  قدیمی دوستی کمک

 فروشی لباس مغازه یک و مسکونی ی هخان که بود بازرگان یک ی هبیو زهره. کرد

 در نداشت، معاش امراری  وسیله هیچ که سمیه. بود برده ارث به همسرش از را بزرگ

 بازرگانی امور ی ههم زهره و او چندی از پس شد و  کار به دست  خانم زهره ی همغاز

  کردند. اداره می  را بزرگ فروشگاه آن
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 نا ی هدرسای و ارسالن ی هخان در را کودکی دوران فریدون و فرهاد

 ویالی از بخشی در بودند، شناخته را خود وقتی از آن دو . کردند سپری مادری،

 .شدند   می مند هبهر ویال در رایج خدمات از و کردند   می زندگی مجزا   یی هخان در ارسالن،

 با او. نداشت فرزندانش برای وقتی که بود خود ی  نام و آوازهو کار درگیر چنان ارسالن

 تا بود گرفته خدمت به را راننده و کلفت و نوکر و دایه چند خود هنگفت ثروت بر تکیه

 و فریدون چه گرا. کنند اداره را  فرشته شیر به شیر یهانوزاد و اشخانواده و او زندگی

 آمده دنیا به شهر باالی لطیف و پاک هوای در و ثروتمند زوج یک دامن در فرهاد

 یعنی زندگی باغبان ییاعتنا بی در وار و گیاه مادرشان، از دو آن کردن جدا با اما بودند

 و بود کرده دور مادرشان با تماس گونه هر از را پسرها ارسالن. کردند   می رشد پدر،

 دادن دست از معنای به مادرشان با تماس گونه هر که خواند   میشان  گوش به مرتب

هنگامی که  وجوانی،ن  رولی پسرها د. بود خواهد او مجلل ویالی در زندگی امکانات

 او گرفتند، را مادر سراغ ،دور از چشم ارسالنفرهاد ده ساله و فریدون هفده ساله بود، 

  .شد قرار بر شان   بین    هرابط و کردند پیدا را

 در را دمی و گرفتند   می تماس مادر با گاه چند هر فرهاد و فریدون

 . شد خبر با مادرشان با آنها تماس از ارسالن سرانجام. گذراندند   می او محبت ی ههال

 عاطفی ی هرابط فرهاد و فریدون اما. بردارند دست ارتباط این از که کرد نصیحت بارها

 تا گذراندند   می خانه بیرون راوقتشان  بیشتر . آن دو ندداد ادامه مادر با را خود طبیعی و

 . شوند روبرو مادری نا و ارسالن با کمتر

 از راه و روش زندگی  زمان گذشت با فریدون، خانواده، بزرگ پسر

 آموزش شهر اشرافی و خصوصی مدارس از یکی در اینکه با. شد زده دل اشرافی

 رنج از پر و بار مشقت زندگی با گذشت،   میشان  پیرامون در آنچهبا دیدن  اما دید   می

 . شد آشنا جامعه دستان تهی
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 خدمات و رنگین یی سفره کنار از گرم،ی  خانه از فریدون وقتی

 چهره بر که عدالتی بی هنجارهای نا  زخم گذاشت،   می بیرون قدم پدر، خانه در خانگی

 برای که کشانیزحمت عبوسی  ه چهر. آزرد   اورا می خاطر دبو بسته نقش خیابان

 دنبال سایه مثل را عابرین برهنه پا که سرگردانی کودکان زدند،   می پرسه نان یی هلقم

 یگراناز د ییگدا گرو در بودنش زنده که معلولی داشتند، کمک التماس و کردند   می

 که او. کرد باید چه که پرسید   می خود از  . داشت   می واخود   به ، همگی ذهنش را بود

 تا گشت،   می راهی یجو و جست در کرد،   می حس وجود تمام با را خود پیرامونهای   درد

 کسانی سالش با و سن هم دوستان بین در این بود که . کند آرام را وجدانش دغدغه

 کردند.   فکر می جامعه مسائل به که بود همدم

فضای سیاسی کشور و  سقوط کرد 1320رضا شاه در سال 

آزادی های اجتماعی و اطالع رسانی در سطح کشور بسرعت گسنرش  .دگرگون شد

بسیاری سر بر آوردند احزاب و گروههای سیاسی در فضایی که پدید آمده بود یافت. 

فریدونِ نو جوان نیز از جو سیاسی و  رونق گرفت.اطالع رسانی در سطح جامعه 

 خانه در فرهادو   او اینکه بامی افزود. اش  ر آگاهیاجتماعی موجود بهره می برد و ب

بود،  اشرافی ی زندگی  که شیفته ویهای   رهنمود و خواستها به ،کردند   می زندگی پدر

 . بودند اعتنا بی

فرهاد، تازه  و شد حقوق دانشکده وارد تحصیل ادامه برای فریدون 

 و فریدون که شد متوجه ارسالن زمستانی، شب یک در. دانش آموز دبیرستان شده بود

 کینه باشند رفته مادرشان سراغ به آنها کرد   می فکر که او. نیستند خود ی هخان در فرهاد

 را پسرانش لباس و رخت مقداری و برداشت را یچمدان  . شد آنها ی هخان وارد توزانه

 کشیکپشت در  پسرها آمدن انتظار در او. برد بام پشت به را چمدان و ریخت آن توی

 بینتندی  به زیر بارش شدید برف و بورانی که فرهاد و فریدون بعد ساعتی. کشید   می



 
11 

 

 ورودی به خود را سرعت به و شدند  باغ وارد ، کشید   می زوزهو پیچید    می درختان

 در کردن باز برای آنها تالش. شد   نمی باز آنها واحد به ورودی درِ. شان رساندند  هخان

 که رسید گوش به ارسالن صدای در یسو آن  از ناگهانجایی نرسیده بود که ب ورودی

 :گفت

 چیزی که پسران .مادرتان پیش بروید. بودید که همانجا بروید آمدید، جا این به خود یب

 پدر توزی کینه شایدامید که   این به لرزیدند می در پشت مانده در  نداشتند، گفتن برای

  ه دهد. .  ار خود آشیان گرمای به را رآنها و نشیند فرو

 و رفت بام پشت به .کرد دنبال را خودی  نقشه لجوجانه ارسالن

 وسائل فرهاد و فریدون. کرد پرتاب پسرانش سوی به بام روی از را لباسها چمدان

 بود شب نیمه. افتادند راه نیاوران از پیاده و ریختند چمدان در را برف روی شده پخش

 قطع پدر با آنها ی هرابط پس آن از. رسیدند سرچشمه ی همنطق در مادری  خانه به که

 بود کرده اجاره خانم زهره موروثی ی هخان در شان مادر که اجاری اتاق در دو آن و شد

 ماندگار شدند.
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 رؤیاهای جوانی
 

  

 جامعه در آنچه به او نگاه. بود برخوردار   یی ه ویژ فکری استقالل زحاال ا نفریدو

 دانشجویان، از بسیاری حتی و زادگان اشراف و پدر که بود نگاهی سوای گذشت   می

 شهر نشین اعیانهای   محله در حتا هاخیابان کنار و گوشه که آشکاری فقر. داشتند

. گشت   می حلی راه دنبال به که بود داده قرار تأثیر تحت را او چنان خورد   می چشم به

 سوی به را او ها، یعدالت بی و ها یهنجار نا علل به اندیشیدن و او ی هروزمر ی هتجرب

 پیرامون که دانشگاههای   درس کرد میاحساس . داد سوق سیاسی چپهای   گرایش

 دنیای برای زد،   می دور جنایت و جرم برابر در پاداش و کیفر و قانونمندی و قانون

 و جرم تعریف و قانون. بود شده تدوین   داشت وجود او اطراف در آنچه از غیر دیگری

 چنین درخود برخوردار باشند  شهروندی حقوقمردم از  که دارد معنی وقتی جنایت

 مجازاتی سزاوار و است جرم دیگران حقوق کردن پایمال و خواهی زیاده شرایطی،

 بی از پر داشت تعلق آن به فریدون که یی هعجام اما. کندمی تعیین قانون که است

 . بود طبقاتی فاحش اختالف و عدالتی
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برخاسته از  بود، شده تعریف قانون در که ییهاجرم از بسیاری  

بیش تر   دانست که    می فریدون بخوبی. بود حاکم عدالتی بی و طبقاتی اختالف

 گیرد،   میانجام  تبعیض و ستم با همراه و عادالنهنا روابط با   یی جامعه در که ییها جرم

 باشد، تقصیرکار  مجرم فرد اینکه بجایبنابراین . دارد ی جامعه ظالمانه روابط در ریشه

  اند. جرم بروز عامل و  مسئول ، آن مدیران و جامعه

 بود خوش سال و سن هم که ییدانشجو با دانشکده در فریدون

 حزب با رابطه این طریق از و گرفت شکل آنها بین صمیمانهی ی هرابط و شد همدم

 و عدالت به رسیدن برای راهی یجو و جست در که او. شد آشنااش   مشی خط و توده

 آنهای   فعالیت با را خود  و شد توده حزب تبلیغات یشیفته بود، اجتماعی برابری

 . کرد هنگآ هم حزب

 اوج در جماهیرشوروی،  اتحاد تاز یکه رهبر، استالین هنگام، آندر

شناخته می شد.  دوم جهانی جنگ درو پیروز  مؤثرهای   نیرو از یکی شوروی. بود قدرت

 کی هب را مانده عقب کشور، این شوروی مردمو تالش  رهبران دراز مدت وشیک تسخ

 . بود کرده تبدیل صنعتی قدرت ابر

 در سیاسیی  عرصه در رقابتدر دوران استالین، 

 کشیده پایین قدرتی  عرصه از استالین مخالفان. شد تنگ بسیار شوروی جماهیر اتحاد 

 نام با شوروی جماهیر اتحاد . شدند برداشته میان از دیگری از پس یکی نبایرق و شدند

 دشمنهای   توطئه و نفوذ از تا بود کشیده خود دور   یی ه گسترد امنیتی دیوار سوسیالیسم

 دیوار این پشت  در دیگر سوی از. باشد امان در غرب داری سرمایه یعنی خود اصلی

ی تأثیرگذار و نفوذ از تا بود کرده بنا را سختی و سفت یینامر دیوار غرب امنیتی،

 هامرزبندی این ینتیجه در. کند جلوگیری شورویهای   مرز از بیرون در "کمونیسم"

بسیار  مرزهایش بیرون به شوروی از و شوروی به غرب از اطالعات تبادل سو، دو از
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 بودند،سوسیالیستی  نظام ی باخته دل و شیفته که یینیروها و احزاب تنها. بود دشوار

 عمومی افکار بخورد جانبه، یک تبلیغات طریق از را خود تصورات یا و تصاویر

 ،شورویهای   مرز بیرون در آزادی و دموکراسی عدالت، شیفتگان از بسیاری. دادند   می

 از نظام سیاسی شوروی برداری لگوا یدراندیشه که بودند بسته دل تبلیغات  این به چنان

 . ندپروراند   می سر در را "زمین روی بهشت "آن به مهاجرت برخی نیز فکربودند و 

 که بود شورویحکومتی  نظام یباخته دل و شیفته نیز فریدون

 و سازد برقرار برابری و عدالتا شعار ب راسوسیالیستی  حکومت اولین بود توانسته

اما او نمی دانست که . باشد خاکی ی هکر سراسر در جویان عدالت ی همه برای الگویی

دولت ایدئولوژیک حاکم، نا کام مانده  یدر سایهانقالب پرولتری، آرمانهای بسیاری از 

سپرده اجتماعی های   بری و ستمانابر به جای خود رادر حکومت و برابری و عدالت بود 

 بود. 

 توده حزب اعضای از برخی با تنگاتنگی یرابطه رفته رفته فریدون

هرچه بیشتر با آن  ییاو با شوق آشنا شد..  توده حزب فعال هواداریاز  و کرد پیدا

  پرداخت و آن را بخوبی آموخت. روسی زبان فراگیری به ،ییسیستم رؤیا

 زندگی خانم زهره موروثی ی هخان در مادر، کنار در فرهاد و فریدون

 ازدواج سن به جاریهای   سنت روال به و بود دانشگاه آخر سال فریدون . کردند   می

 داشتند سراغ بخت دم دختری کدام هر آشنایان و دوستان خانواده،. بود رسیده

 و ساله هجده شان  کیی هک داشت دختر دو نیز خانم زهره. کردند   می معرفی فریدون به

. افتاد خانم زهره بزرگ دختر محبوبه، نام به ازدواج ی هقرع سرانجام. بود بخت دم

 ازدواج این زمینه بودند، کرده زندگی خانه یک در سالها که محبوبه، و فریدون ییآشنا

 . آمدند در یکدیگر عقد به ساده، و خانوادگی مراسمی در آنها و بود
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 وزارت به کار برای و گرفت را اشالتحصیلی فارغ دانشنامه فریدون

 توده حزب عضو و صمیمی رفیق مراد، با را خبر این فریدون. شد فراخوانده دادگستری

 مقامات گوش به دادگستری وزارت در کار امکان خبر هنگامی که . گذاشت درمیان

 باز نداشتند  این از را او تنها نه. کردند استقبال خبر این از اشتیاق با آنها رسید، حزبی

در این زمان که حزب توده غیر قانونی اعالم شده بود،  هم کردند.اش   تشویق بلکه

اجرا و تبلیغاتی ابعاد گسترشبرای یی  وجود طرفداران حزب در نهادهای دولتی وسیله

  بود. یی

 در که شغلیرفت تا از چند و چون   دادگستری وزارت به فریدون

 پدرش شد یادآور او به فریدون از استقبال با کارگزینی رئیس. شود خبر با بود انتظارش

 یزمینه تواند   می اعتماد همین و است دادگستری اعتماد مورد و مؤمن وارسته، مردی

 شوم ی هرابط از کسی. باشد دادگستری وزارت در او فرزند پیشرفت برای خوبی

 چشمه سر ارسالن خانوادگی نام از قضاوتها. نداشت خبر فرزندانش با ارسالن

 . کشید   می یدک خود با خواسته نا فریدون که نامی گرفت،   می

خشنود بود او. کرد شروع امالک دعاوی اداره در را خود کار فریدون

 ناحق از را حقی بتواند دادگستری طویل و عریض اداری سیستم از یی هگوش در که

 داد،   می نشان از خود  که اریک تپش و صداقت با وی. برساند آن صاحب به و دهد تمیز

 وزارت در حضورش از سال یک. پیمود    دیگری از پس یکی را ترقیهای   پله

 با بازهم. شد پیشنهاد او به امالک مدیریت در بخش امورمقام  ،گذشتهن دادگستری

به که نگذشت چیزی. کرد آمادگی اعالم ییاستثنا گرفتن این مقام برای حزب، روادید

 محیط این. نشست وزارتخانه کاری خاتم و سنگین میز پشت امالک، امور دیرم عنوان

 گذشت   می فریدون درون در آنچه باشد می  ه ویژ افرادبیشتر نصیب  که اشرافی شغلی

 ارزش با و برجسته شغل  این به را خود او که کرد   می ایجاب حزب منافع اما. بود بیگانه
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 اهدافش و توده حزب به می توانست  شغلی موقعیتاین  .دهد نشان وفادار اداری

 ه های موسس در توده حزب ی  شناخته نا اعضای از بسیاری دوران، آن در. کند کمک

اجرا  بخوبی را خود نقش راستا دراین فریدون ند.کرد میکار و نهادهای دولتی  نظامی

 کرد.   می

 وزارت در را او کارش، در فریدون کوشی سخت و درستکاری

 نیروی و دانش. بود کرده متمایز خانهوزارت آن سنتی کارمندان بسیاری از دادگستری

 او بین دوستانه و گرمی ی رابطه به پدرش، با دادگستری وزیرمعاون  ییآشنا و او جوانی

 یو گاهی که بود شده صمیمانه چنان معاون وزیر با او رابطه. انجامید معاون وزیر و

 و حل در و گذاشت   می میان درفریدون  با همکارانش برخی از را خودهای   ناخشنودی

  .کرد   می مشورت او با خانهوزارت آن در اداری مشکالت فصل

 محبوبهو  او . گرفت مرخصی عسل ماه به رفتن برای فریدونسه ماه بعد از عروسی، 

 و رسید پایان به زودشان  شیرین و انگیز خاطره مسافرترا گشتند. شمالهای   شهر

 . برگشت کار به فریدون

 بادی هیچ برابر در که سروی مانند  تقام بلند و اندام الغر فریدون،

 هیبتی با آرام، خاطری و آسوده خیالی با او. آمد   می نظر به مصمم و استوار باشد نلرزیده

 همین در. رفت می باال و پیمود   می را خانه وزارت  های    هپل بود، برده ارث به پدر از که

 گردش ذهنش در بودند کرده تماشا محبوبه همراه پیش روز که ییهاعکس یاد حال،

ند، بود کرده پر را عروسی آلبوم از بسیاری صفحات که هاعکس این. کرد   می

می لذت شانتماشای از زندگی طول در باید کهدند بو ماندگاری خاطرات از یی هنگنجی

 . بردند

 روی که ییهاپرونده به اش   چشم وزارتخانه، در کارش اتاق به ورود با
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 ها اینگریخت.  ذهنش از عسل های ماه  عکس یاد و شد خیره تلنبار شده بود  میز

 که بود گذشته اداری کار از ساعاتیگذشته بود.  ماه یک ی  شده های انباشته  ارک

 از گشاده  ی ی ه چهر با او طلبید. حضور به را او و کرد تلفن فریدون به معاون وزیر

 روزهای  بنشیند. از کنارش صندلی در که خواست او از و کرد استقبال فریدون

 تبریک فریدون به را محبوبه شدن شد. باردار جویا را همسرش پرسید. حال او مرخصی

 فریدون به را بست. خود نقش معاون وزیر ی چهره بر آمیزی محتاط لبخند گفت. بعد

 نفس گرمای که بود. فریدون دستش در مدارک مقداری بایی  کرد. پوشه نزدیک

 داد.  فرا گوش دقت به او نجوای به کرد   احساس می را معاون وزیر

ای در ردیف کاری شما به دستم رسیده پرونده سردارمنش، آقای-

 و بگیرید عهده به خودتان را پرونده این اداری مراحل همه که خواهم می شما از است. 

 خواهش. کنید گزارش من به را نهایی نتیجه شد، برطرف پرونده اشکاالت یهمه وقتی

  . نکنید بازگو کسی برای را پرونده محتویات کنممی

 و او بینی   پرده که بود بار اولین این. بود گوش سراپا فریدون

 و وزارتخانههای   مقام باالترین از کیی هب جهش. رفت می کنار به حد این تا اش رئیس

 احساس و برانگیخت فریدون در را آشنا نا غروری بودن، معاون وزیر اسرار محرم

ی حقوقی تنها به او معاون وزیر برای رسیدگی به یک مسئله . داد دست او به ینشین دل

 صبرانهبی. بود افتخارآمیز برایش معاون وزیر سوی از اعتماد همه آناعتماد کرده بود. 

 و کند حل را آن مشکالت آن، یک در و بداند را پرونده موضوعات همه خواست   می

 گشوده او مقابل در را اسرارش صندوق معاون وزیر که حاال. دهد تحویلاش رئیس به

 :گفت رویی گشاده با فریدون بود

  .کنم حل بخوبی را پرونده مشکل کنم می سعی خوب، بسیار-
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د بگوی "کنم   می سعی"ی بجا که داشت انتظار خود وفای با همکار از وزیرمعاون 

 شا رئیس تسلیم بسته دست که نبود آدمی چنین فریدون اما "ن.قربا شود   می اطاعت"

 :گفت باشد کرده کاری محکم اینکه برای معاون وزیر. باشد

 مطمئن خواهم   می بنده. شماست کاری ی هحوز در پرونده موضوع-

 . دهید   می انجام کمال و تمام آنرا که باشم

 و هرگونهجل قانون کمک با که کند   می ایجاب من وظیفه البته-

 . بگیرم را خالفی

  این دارم شما شخص به که اعتمادی با من !عزیز دوست-

 دیگری کس خواهمنمی که کنممی تأکید هم باز و گذارم اختیار شما می در را پرونده

بنده  توجه مورد شما زحمات که باشید داشته بخاطر. بگیرد قرار کار این جریان در

  هست. 

. کند کشف را پرونده محتویات زودتر چه هر داشت عجله فریدون

 جایش بر را او محترمانه وی دست که کند ترک را اش رئیس کنار صندلی خواست

  فریدون گفت: به با مهربانی و نشاند

 . نیست پاداش بی کاری هیچ که کنم یادآوری ضمن در

 :گفت معاون وزیر که شکافت   می ذهنش در را کلمات این معنی داشت فریدون

 ایشان نام. است بنده صمیمی دوستان از کیی هب متعلق پرونده این

  این به متعلقهای   زمین سروپا بی آدمی ی ه  عد که اینست مشکل. است صدرایی آقای

 من خواهش. اندکرده مختل را بزرگ مجتمع یک ساختن کار و اندکرده تصاحب را آقا

 باطل را مدعی سه آن مالکیت اسناد قانونی،های   راه از استفاده با که اینست شما از
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 این لطفا. . . . . هست پرونده این توی اسناد  این به مربوط اطالعات. . . . کنید اعالم

 . گردانید بر من به را نتیجه و کنید دنبال زودتر چه هر را کار

 آن به رسیدگی هستید، قائل جنابعالی که فوریتی با خوب، بسیار - 

 . است الویت در

 از روی. کرد تعظیم معمول روال به و برداشت را پرونده فریدون

 ممکن چگونه اینکه فکر. دهد انجام خوبی به را خود مأموریت تا برگرفت معاون وزیر

 خود به را فریدون ذهن باشند، کرده تصاحب را زمینی قالبیهای   سند با افرادی است

 اتاقش به . پنداشتگی خود تجربکم  نشان را خود ناباوری فریدون. کرد مشغول

 یک از نشان ،معاون وزیرهای   گفته. گذاشت میزش روی آرامی به را پرونده و  برگشت

 آن گشای گره باید فریدون حاال و بود نهفته پرونده این در که داشت آشکار عدالتیبی

 دوش بر را انسانی وظیفه یک. گرفت فرا را فریدون سراپای شگرفی احساس. باشد

 میز پشت که بود این مثل. برساند انجام به زودتر چه هر باید که کرد   می احساس خود

 از موادی برساند، اعمالشان سزای به را مجرمین قضاوت نشسته است تا  به  دادگاهی

. شدمی ردیف ذهنش در باشد اداری اسناد در تقلب و کالهبرداری کیفر که قانون

 کرد باز را پوشه گستر، عدالت نگاهی با بود پاک شغلی خطای هر از که فریدون ذهن

 و مهر همه که را مالکیت مدعیان اسناد. خواند دیگری از پس یکی را کاغذها و

 مالکیت اسناد بار چند. کرد بررسی دقت به بود بسته نقش آن بر امالک ثبت امضای

 سه که دنده   می نشان اسناد. سنجید معاون وزیری  خواسته با و کرد رو و زیر را موجود

 ییصدرا آقای به متعلق را آن ،معاون وزیر که هستند زمینی صاحب حقیقی فرد

 این در ییصدرا آقای سکونت محل و نشان و نام جز سندی هیچ اینکه ضمن. داند   می

. نداشت وجود پرونده در موجود مالکیت اسناد لغو برای دلیلی. شدنمی دیده پرونده
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 اتاق در ییصدرا آقای بنام سندی آیا پرسید و گرفت ماساش ت رئیس با تلفنی فریدون

 . خیر یا است مانده جا او

 مدعی نفر سه این که اینست مهم. دارند سند ایشان البته - 

 . کنید ثابت را این باید شما است جعلی اسنادشان مالکیت،

 اسناد دیگر بار. برد فرو فکر به را فریدون معاون وزیر مبهم گفتار

 عین در. نکرد پیدا قانونی ایراد هیچ و کرد  بررسیخوب  را "پاها و سر بی"ن آ مالکیت

 پرونده این در هرگز برساند اثبات به را ییصدرا آقای مالکیت ادعای که مدرکی حال،

 خاطر، اطمینان برایپس از ساعاتی کلنجار رفتن با محتویات این پرونده، . نشد دیده

 مامور. نبود دسترس در زمین، آن به مربوطهای   پرونده. شد امالک ثبت اداره راهی

 قول و ساخت رمقیبی صدایداد  می تریاک بوی که ییهانفس با اسناد، ثبت یی ه  شیر

 سردارمنش آقای دست به در روز های آینده  و کند پیدا را هاپرونده خودش که داد

 گفت درنگ بی ،کرد میی خواه باجکننده  مراجعه از کاری هر برای که او. برساند

ی  کله و سر تا کشید طول روزی چند. گیرم   می رسیدم خدمت وقتی را اششیرینی

 سوم طبقه به را خود زنان نفس او و شد پیدا دادگستری وزارت در مالک ا ثبت مأمور

 رو و رنگ قرمزِ یپوشه . شد مدیر امور امالک اتاق وارد فریدون ی هاجاز با . رسانید

 فریدون. سپرد فریدون دست به و کشید بیرون اشچروکیده چرمی کیف از را ییرفته

 و کشید بیرون پرونده از را آن مشخصات و بحث مورد زمین بر مالکیت اسناد شماره

 را اسناد همه بعد. شدنمی دیده پرونده در ییصدرا آقای بنام سندی هیچ. کرد یادداشت

 وزارت بایگانی به موقتا را آنها تا داد اسناد ثبت مأمور لرزان دست به و برگرداند پوشه به

های   پا روی که پیکری. دهد اطالع فریدون به را بایگانی شماره و بسپارد دادگستری

 شیرینی دریافت بدون و گذراند دادگستری وزارت در را هایی لحظه خورد   می لق ،لرزان

 ثبت اداره به و داد پایان پنداشت،   می بیهوده را آن که کاری به خوش، چنداننه اوقاتی با
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 قانونی مالکیت گویای اسناد،ی  همه که کرد پیدا یقین فریدون. برگشت امالک

 اساسبی ،معاون وزیر دوستِ ادعای تردیدبی و دعواست موردهای   زمین فعلی صاحبان

 . است قانونیی  پشتوانه هرگونه فاقد و

بایگانی شده  دادگستری وزارتکه در صاحبان زمین  قانونیِهای سند

فکر فریدون را چنان بخود مشغول کرده بود که هنگام بلند شدن از صندلی تعادلش بود 

هر چه زودتر معاون وزبر را باید "خود گفت:را از دست داد. لختی به میز تکیه کرد. به

 "اآگاه کنم. رسیدگی به این پرونده بیهوده است و چیزی قابل تغییر نیست.

 کار یک او از معاون وزیراین فکر در سرش پرکشید که نکند ناگهان 

 لب ها بر هم فشرده . درآورد لرزه به را او آشنا نا تنشید!  باش خواسته قانون خالف

 باالترین یکی از  که کند باور خواستنمی. بود شده خیره میز روی اوراق به نگاهش

 مالکیت پرونده، یک در دستکاری با که است خواسته او از عدالت کاخ در ها مقام

 از نشان رائنی قهمه". بسپارد معاون وزیر آشنای به و کند سلب افرادی از را قانونی

 همین به پس. است موجود مالکیت سنادی اههم شدن باطل خواستار یو که دارد آن

 " .نکند درز ییجا به پرونده این خبر داشت اصرار که بود دلیل

 :گفت تعارف و سالم بدون. برداشت را تلفن گوشی فریدون لرزان دست

 قانونی و درست کامال نفر سه آن مالکیت اسناد ، رئیس جناب

 . کند پیدا ادامه فریدونهای   صحبت نداد اجازه معاون وزیر. . . . است

. است همین کنید حل شما خواهم   می که مشکلی سردارمنش آقای-

 میز به و شدمی فصل و حل کالنتری یک در پرونده این مشکل بود این از غیر اگر

 است کافی. شود باز دادگستری وزارت در باید پرونده این گره. رسیدنمی وزارتخانه

 سه آن اسناد که کنید دییتاهستید  وزارتخانه این در امالک حقوقی کارشناس که شما

 . است جعلی زمین فروشنده امضای و شده امضا زمین اصلی مالک غیاب در تن
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 بوده امالک ثبت اداره در که مالکیت اسناد رونوشت ،رئیس جناب-

 هیچ. برسانم رؤیت به باشید مایل اگر. است دادگستری وزارت بایگانی در االن است

 . شودنمی دیده آنها در تردید و شک برای جایی

 توی برساند آخر به را اشگفته فریدون که این از قبل ،معاون وزیر

 گفت: و دوید حرفش

 . کرد شود   می چه ببینم تا بیاورید بردارید را پرونده

 با. برید بود شده خیره آنها به که ییکاغذها از را نگاهش فریدون

 صدا، بی ها،لب حرکت با که همچنان. ریخت پوشه الی و کردشان  جمع عصبانیت

  .شد باال طبقه راهی کرد   می نجوا را خود عصیان و اعتراض

 اعالم در بر آرام کوبشی با معاون وزیر اتاق به را خود ورود فریدون

 بی و ساکت و بود داده تکیه هادست بر را اشچانه معاون وزیر. شد وارد و کرد

 کرده گیر دل را فریدون ابهام، از آکنده فضای. کرد   می تماشا را فریدون ورود حرکت،

 بسته نقش معاون وزیر یچهره بر بود یینارضا نشان که آشکار چروکی و چین. بود

 باز معاونت میز روی را پرونده داشت فریدون. کرد   می نمایان را او خاطر آشفتگی و بود

 :گفت او. کرد متوقف را آن اشرئیس دست سنگینی که کرد   می

تان را بسازید. می خواهید زندگی و ایدجوان شما سردارمنش قایآ

 که مسکونی تجاری مجتمع در هم شما. باشم کرده کمکی شما به خواستم   می من

 فهمید   می .شد خواهید مدرن و بزرگ آپارتمان یک صاحب ساخت خواهد بنده دوست

  ؟گویم   می چه

  سنگینی فریدون گوشبه دشنام همچون معاون وزیر کلمات

. رسید شمشام به کرد   می آلوده را عدالت کاخ فضای که کالهبرداری یک بوی. کرد می

وعده. داد قورت بود کرده آماده پیش از معاون وزیر اقناع برای که را جمالتی فریدون
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 که بود بطالنی خط شد، خواهد ساخته کالهبرداری با که مجتمعی در آپارتمان یک ی

 و زالل روح که بود سیاهی یلکه. شدمی کشیده فریدون انسانیهای   ارزش یهمه بر

 شدمی چیره فریدون بر داشت عدالتیبی شدید سرمای. کردمی تیره را او شفاف روان

 گلوی داشت که پنداشت معاون وزیر دست در ییچاقو را خود. آمد بجوش خونش که

 :داد ادامه معاون وزیر. گذشت مطلق سکوت در هایی لحظه. برید   می را عدالت

 . . . . خواستم کمک شما از بنده که بود شخصی کار اولین این

 را حق که ما نشسته خانه وزارت این در من. متأسفم ،رئیس جناب-

 . نیست من کار اندزمین صاحب قانون طبق که افرادی مالکیت سلب. برسانم دار حق به

 شما از من که است کاری شما وظیفه سردارمنش،آقای -

 . خواهم   می

 کالهبرداری تزویر، عدالتی، بی صدای خواست   نمی دیگر که فریدون

 عدالتی بی این برابر در چگونه که دانستنمی و بود شده تاب بی بشنود را تقلب و

 از که کبوتری مانند و کرد پرتاب معاون وزیر سوی به را پرونده گهاننا. بایستد آشکار

 . گرفت پیش در را اتاق از خروج راه و کرد پشت او به بگریزد، صیاد دام

 شما با برگردید،. . . . است حرکتی چه این سردارمنش آقای-

 . دارم صحبت

 د اقلح تا نشاند فرو را فریدون عصیان خواست   می معاون وزیر

  .نکند درز بیرون به اش  قانون خالف یخواسته

 استوارهای   گام با. گرفت ناشنیده را اشرئیس مکرر کلمات فریدون

 .آورد در صدا به درها جفت کوبیدن هم به با را اعتراضش. شد خارج او دید میدان از

پله سرعت با و کشید بیرون میز کشو از را اش یشخص وسائل. رفت اتاقش به تندی به

 . پیمود بزیر را دادگستری وزارت عریضهای   
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 سوزشی. بود ایستاده خود میز پشت پریشان خاطری با ،معاون وزیر

 نشانده او صورت بر خراشی اعتمادش مورد کارمند عصیان. کرد احساس اشگونه بر

 باید. انداخت اطراف به تندی نگاه. کرد مشاهده انگشتش نوک در را اش خونابه که بود

 دست ،دوخت زمین به را نگاهش لختی. بجوید ننگ این پوشاندن برای گریزی راه

 از پیپ که ریخت   می تنباکو داشت. گرفتدست  به را اشپیپ برد، اش   جلیقه جیب به

 فرونشاند، تنباکو دود با بود بنا کهرا  خشمی. افتاد زمین به و گریخت لرزانش دست

 : برداشت را تلفن گوشی شد، افزون

 سردارمنش آقای الو

 . نشنید جوابی

 هستم معاون وزیر ی!نگهبان الو_

 . . . . قربان خدمتیم در-

 از خروج حال در است ممکن سردارمنش، بنام دیران،م از یکی-

 چه هر .بیاید بنده اتاق به فوری کار یک برای بگویید شانیا هب لطفا. باشد خانه توزار

 . کنید اقدام زودتر

 ییرسوا کوس توانست   می خانه وزارت از فریدون بهنگام نا خروج

 هاج، شناخت   نمی نام با دیران بخشها رام که نگهبان، اما. آورد در صدا به را معاون وزیر

یاد  به. دارد شمایلی و شکل چه و است کسی چه سردارمنش آقای که بود مانده واج و

 دادگستری از سراسیمه داشت سیاه چرمی کیف که جوانی ،پیش هایی لحظه که آورد

 ترک را محل سواری یک با و گذشته نگهبانی مقابل از شبحی مثل و بود شده خارج

  .کرد نقل معاون وزیر برای بود دیده را آنچه او. بود کرده
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 که را پولی فریدون. شد متوقف ارتش جستیکیل اداره جلو ،سواری

 تا راجستیکی ل ساختمانهای   پله. شد پیاده و گذاشت راننده دست در داشت مشت در

 . شد مُراد کار دفتر وارد و رفت باال تندی به دوم طبقه

 . خواهم   می کمک تو از. مراد سالم-

 حزب با ارتباطی پل و دانشگاه دوران همکالسی و دوست مراد،

 . گذراند   می اداره این در افسری درجه با را وظیفه خدمت دوران او. بود توده

 نا حضور علت جویای نگریست،   می فریدون به با تعجب که مراد

 . اوشد بهنگام

 افتاده؟ اتفاقی چه-

 ناحقبه خواست   می که را یی ه  پروند .شد دعوام معاون وزیر با-

  می کند. درست امنیتی پاپیچ برام حتما کردم پرتاب صورتش توی کنم دستکاری

 :گفت ماجرا شرح شنیدن از پس مراد

 مخفی وضعیت شدن روشن تا دست کم  که اینست راه بهترین

 اوضاع تا شوند   می مخفی مدتی  دارند مطمئنی نا وضعیت که رفقایی بیشتر. باشی

 خواهیم پیدا یی ه  چار و راه آنوقت باشد آنها متوجه خطری اگر و شود سنجیدهخوب 

 . کرد

 وقت از پس و کرد سپری را ساعاتی مراد کار دفتر در فریدون

 اتفاق که رویدادی یباره در هاآن .رفت حزب اعضای از یکی یخانه به او همراه اداری،

 مراداز جمله  کردند. وگو گفت  باشد روی پیش توانست   می که ییراهکارها و بود افتاده

 :گفت
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 ارزیابی شرایط تا باشند مخفی مدتی باید باشند داشته امنیتی ی  مسئله که ییرفقا

 فرستاده مرز یسو آن به نباشد، حل قابلشان  مسئله اگر حالت بدترین در. دشو

 .شوند   می

. بود شوروی جماهیر اتحاد  حزبی، رفقای اصطالح در "مرز یسو آن "

 فرو ابهام و سکوت از چاهی در ،"مرز یسو آن "و  "مخفی"ت کلما شنیدن با فریدون

 که مراد. کرد احساس را شدیدی سرمای بود. خاطر فریدون، محبوبه ی هغدغد. افتاد

 گفت: کرد   می تماشا را فریدونهای   لب لرزش

 . است زندانهای   چال سیاه از بهتر نیست یی ه  چار

. شوم مخفی توانم   می چطور. است حامله ماهه چند همسرم آخر-

 در که را یی هیگال نبود آگاه چندان فریدون خصوصی زندگی چند و چون  از که مراد

 :گفت و آورد بزبان بود داشته نگه دل

. شنیدم بورژوا یک دختر با را اتعروسی خبر که بود پیش ماه چند

 . بود بهتران ما از جای. نداشتیم دعوت که ما

 از اما است، گمرکات کل مدیر فریدون پدر که دانست   می فقط مراد

 یی ه  خانواد با فریدون ازدواج بود کرده فکر و بود اطالع بی فرزندانش با او رابطه قطع

 شده برگزار شکوه عروسی،با مراسم معمول، روال به و بوده ارسالن ی هخانواد همسنگ  

 . است

 :گفت گینانهشرم فریدون

 صاحب دختر هم عروس و بود خانوادگی فقط ما عروسی جشن

 زندگی کجا مگر گفت و شد زده شگفت خانه صاحب شنیدن از مراد. است مان هخان

 . کرد نقل او برای را مادرش و پدر جدایی ماجرای فریدون. کنید   می
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  ".شدید   نمی دار بچه زودی  این به کاش" گفت: مراد

 ".است گذاشته چهارم ماه به پا همسرم حال هر به" : گفت فریدون

زودی یک عضو  به فریدون پیش خود حساب کرده بود که  مراد

 فرد یک عضویت از تر آسان مراتب به مجرد فرد یک جذبوفادار حزب خواهد بود. 

 . بود متأهل

بچه چند دیگران داری راه توی نارس جنین یک تو اگر حال بهر-

 را راه هم بعد. رفتند و برداشتند را جانشان و گذاشتند را آنها ،قد داشتند نیم و قد ی

. کرد حل را مسئله شود   می تلفن یک با حاال. هاشان بچه و زن برای کردند هموار

 ماهی سه دو ماموریت، بروم خواهم   می ییگومی همسرت به داریمی بر را گوشی

 . اندکرده را کار همین دار مسئله رفقای همه. دورهستم

  :گفت فریدون

 با ایران از خروج من باید قبل از. نیست تلفن ما اجاری ی هخان در

 مأموران اینکه از قبل االن همین که است بهتر پس. مبگیر تماس ممادر و محبوبه

 . بزنم مان خانه به سری من شوند بکار دست امنیتی

 در یا باشند رفته سراغت به امنیت اداره مأموران است ممکن االن-

 . کنی صبر روزی چند است بهتر. باشند کمین در ات خانه حوش و حول

 بی شب یک اگر حتا. بگذارم خبر بی را حامله زن توانم   می مگر-

 . کند   می دق باشد خبر

 ات خانه به را آن پیک  با. بنویس خانمت برای یادداشت یک فعال-

 سیابآ ازکه  آبها . رویمی اصفهان به روزی چند مأموریت برای بنویس. رسانم   می

 . کنی خداحافظی و بزنی مادرت و همسر به سری توانی   می افتاد
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دست  به بود کرده پیشنهاد مراد که   یی ه  شیو به و شد نوشته یادداشتی

 یک ی هخان در را سردرگمی  دشوار لحظه های  صبرانه بی فریدون. رسید محبوبه

 خورد   می تکان شاشکم در که جنینی پدر انتظار رد محبوبه و گذراند   می حزبی رفیق

 . کرد   می شماری لحظه

 و سوسیالیستی نظام در زندگی باره در فراوانی اطالعات حزبی، رفیق ی هخان در

شوروی در  به سفر برنامه کم  کم .گرفت قرار فریدون اختیار در شوروی گستر عدالت

. رفت خواهد زمین روی موعودبهشت  به کرد. خوشحال بود که ذهن فریدون جا باز می

 خواهد آسان او برای را دیار آن در زندگی و کار روسی زبان دانستن گفت خود میهب

 یپرده در سفر چگونگی اما شدمی صحبت مرز یسو آن به سفر از مرتب اینکه با. کرد

 شکل ترین ساده به که شد گفته او به تنها .پرسید سفر چگونگی از فریدون . بود ابهام

 درست برایش که جعلی گذرنامه یک با البد که پنداشت فریدون .شود   می انجام ممکن

. فرستاد خواهند شوروی کشور به مستقیم غیر راه از و آباد مهر فرودگاه از را او کنندمی

 از که فراوانی امتیازات و بودند داده تن سفر  این به او از پیش که کسانی سرگذشت

 . بود کرده راضی  سفر این انجامهب را فریدون بودند آورده دست به شوروی در زندگی

 یرتبه عالی مامور دادگستری، معاون وزیریک روز پس از حادثه، 

 فراخواند.  خود اتاق به بود مستقر دادگستری وزارت در که را امنیت اداره

 اطالع سردارمنش ونفرید مورد در چقدر دانم   رستاری، نمی آقای-

 اتاقش دیوار از را شاهنشاه عکس وی بود رسیده بنده به که اطالعاتی اساس دارید. بر

 ایشان با صحبتی سوزی دل روی از بنده دیروز ،بود گذاشته میز زیر و کشیده پایین

 را خودش وفاداری خواستم اواز  کند ببینم چه جوری فکر می اینکه برای و داشتم

  این به پاسخ در آورد. وی زبان به ایشان فرمان تحت دولت و اعلیحضرت شخص به

 در صورتم روی کبودی این که کرد پرتاب من طرف به را یی ه  پروند پدرانه نصیحت
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 و فرد ییشناسا برای تحقیقاتی استخدام، از قبل است. مگرا خشونتآن  ینتیجه

  کنید.   او نمی روابط

انجام  تحقیقاتی چنین بدون وزارتخانه در استخدامی هیچ قربان-

 این دوستشاه و سرشناس مدیران از . ایشان اند حضورتان معرف ایشان شود. پدر   نمی

 است.  رسیده حساس شغل  این به پدر اعتبار به ایشان فرزند و هستند مملکت

 و کرده ترک را دادگستری کاخ گستاخی این از پس او حال هر به

 شاکی عنوان به دهید. بنده قرار پیگرد تحت را او است. بجاست برنگشته کارش به دیگر

 است.  بررسی جریان در که ام دهکر تهیه یی ه  پروند

 کرد.  خواهیم بازداشت را او قربان. بزودی شود   اطاعت می-

 اطمینان از پس شد بنا. بود گذشته فریدون شدن مخفی از روز چهار

 فریدون. بزند همسرش و مادر به سریشان خانه ی همحدود در دولتی مأموران نبود  از

 همراهی را فریدون امنیتی، موقعیت ارزیابی برای مراد. افتادند راه به مراد با همراه

 که آدرسی حوش و حول به ییتنها به مراد شوند، نزدیک خانه به اینکه از بلق. کرد   می

 با. خورد   نمی چشم به عادی غیر چیز هیچ که کرد احساس و رفت بود داده فریدون

 صدا به را در ی هکوب فریدون ،حوشوولح آن در امنیت اداره مأموران نبودن از اطمینان

 . آورد در

 شده تمام مأموریتت مگر":  گفت هیجان با دید در آستانه در را فریدونکه  محبوبه

 که را ادداشتیی هاینک با. داشتند چکار دانم   نمی دنبالت بودند آمده نظمیه طرف از. است

 ".گرفتند   می را سراغت و آمدند   چندبار  دیروز تا دادم، نشان آنها به بودی فرستاده

 او به نرم  بگذارد، بود افتاده که اتفاقی جریان در را محبوبه خواست   نمی که فریدون

 زد و  شلبان بر یی هسبو .آورد دست به را محبوبه جوری که دلشد.  نزدیک



 
30 

 

 خارج به را خودم زودتر چه هر باید من و آمده پیش فوری کار یک:  گفت میآرا به

 . برسانم

 این": گفت شکمش به اشاره با و "چی من پس ": گفت محبوبه

  " !چی بچه

 او یا و گردد   می بر بزودی ای هک کرد تأکید و داد  دلداری او به فریدون

 .برد خواهد خارج به هم را

دیگر  یی هرفته و خانموروثی زهره خانم  ی هخانبود از مدتی  سمیه

هر وارد شد. او  حیاط از درِسمیه وگو بودند که  در گفت فریدون و محبوبه گرفته بود. 

که فریدون در ساعت کاری در تعجب کرد . زد   میو فرهاد  فریدون ی هخان به روز سری

 تصویربرود،  شوروی به خواهد می گفت فریدون وقتیشد.  جویااش را  علتخانه بود و 

 کرده فکری پسرش آینده به بارها تر  یشسمیه پ. بست نقش مادر ذهن در ینشین دل

 . بود

 پیش از یعنی ؟خواندی   می روسی زبان همین برای پسرم پس-

  ؟یگفت مین من به اما داشتی برنامه

 شوروی در تحصیل ادامه از هم صحبتی فریدون، با وگو گفت در قبال

رور در ذهنش متحصیل او را  یداشت سفر فریدون و ادامه سمیه. بود آمده میان به

 :گفت و یادش آمد به محبوبه بارداری ناگهان که  کرد می

 محبوبه برایگرفتی.  را می دَرسَت دنبال جا همین کاش پسرم

 . کنی   می سرگردون غربت توی را حامله زن. است سخت

  :گفت فریدون
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تالش می  برسد شوروی به پام که همین. برم   نمی را محبوبه حاال

  ها می برمش. فراهم کنم. همین زودی  محبوبه برای را   زندگی امکانات کنم 

 توانست   نمی که فریدون و پرسید   می را سفر اتییجز محبوبه

 کالفه شده بود. سر انجام تاب نیاورد و  بدهد   یی ه  کنند قانع جواب اوهای    پرسش به

 :گفت

 نظمیه مأموران. کنند   می مدستگیر بمانم اینجا اگر که افتاده اتفاقی

  .شوم خارج ایران از زودتر چه هر باید .اند من دنبال همین برای هم

 ساکش در را آنها داشت. کرد   می جمع را شا شخصی وسایل فریدون

 :گفت سمیه که گذاشت   می

 او. ببر خودت با هم را فرهاد الاقل روی   می تحصیل برای که حاال

 . ناستاعت بی او به که هم پدرت ،گرفته که را دیپلمش

 را فرهاد تواندنمی مراد روادیدِ بدون دانست   می اینکه با فریدون

 :گفت مادر خاطر کردن آرام برای باشد، داشته همراه

 . بیاید من با تواند   می هم فرهاد بهتر، چه

 کمال و تمام مردی را خود سالگی هفده سن در اکنون که فرهاد

 در را پدر سایه پیش سال چند از که او. داشت زیادی توقعات مادر از پنداشت،   می

دیپلم  بود.اش   مالی منبع واء اتک نقطه رازدار، تنها، سمیه  بود ندیده اشروزمره زندگی

 وقت دیر تا صبح. نداشت کار یا تحصیل ادامه برای   یی هبرنام گرفته بود ولی هنوز

 ترانه سراغ  ها  به بیشتر وقت و گذراند   می خانه از بیرون در را ساعاتی بعدهم خوابید   می

 چندی پیش نامزد شده بود. از  ترانه بااو . رفت می

 :گفت سمیه
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 دست شایدکنی با تو بیاید.  یراض را فرهادسعی کن  جانم، فریدون 

 برای که نیست روزی کرده، نامزد وقتی از. ام شده ذله دستش از من. بردارد من سر از

 فرهاد. کند   می تَلَکه را من که دارم پول چقدر من مگر .نیاید من سراغ به گرفتن پول

 خارج در شاید ببر را او. خواندن درس اهل نه و است کار اهل نه بماند اینجا اگر

 . خارج بیاید دارد دوست حتما هم ترانه. برگردد بعد و شود   یی ه  کار

 از فرهاد. رفتند فرهاد اتاق به باهم و گرفت را فریدون دست سمیه

 موقعیت سمیه. کشید   می خمیازه رختخوابش در و بود شده بیدار اطرافیان وصدای سر

 کرد   می تماشا را آنها واج و هاج و بود آلود خواب هنوز که فرهاد به و شمرد غنیمت را

 :گفت

 شوروی رود   می فریدون. آمده سراغت به اقبال شاهین که پاشو پسرم

 . ببرد خود با هم را تو خواهد میو 

نجش تکیه داد و ربر آ خیز نیمه زدود، آنها از را خواب غبار و مالید را هاشچشم فرهاد،

  :گفت و کرد فریدون به رو فرهاد. شوروی رود   می گفت مادر رود؟   می کجا پرسید

 . بروی خواهی   می راستی

 . کرد تأیید سر دادن  تکان با فریدون

 . روی   می کی-

 . رفت زودتر چه هر باید-

 تنها و رفت طفره روشن پاسخ از فریدون که پرسید   می تبلی و گذرنامه از داشت فرهاد

 :گفت

 همین. شوی آماده زود باید هستی آمدنی اگر. شود   می جور چیز همه

 . رفت باید حاال
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 رفتمی کلنجار داشت ذهن در که شماری بیهای   پرسش با فرهاد

 :گفت کرد و محبوبهمادر و  به رو فریدون که

 درد باعث برام  تواند   می که افتاد اتفاقی دادگستری وزارت در ببینید،

 کسی هب را من سفر براین بنا. هستم سفر راهی وازرتخانه اطالع بدون من. شود سر

 ، ازبوسید را محبوبه فریدون. است اصفهان دییبگو پرسید من از کس هر و ییدنگو

 که فرهاد. کرد خداحافظی داد و عدهشوروی و به تشکر کرد، بردن او را تحملش و صبر

 گفت: بود، کرده آماده را هاش لباس ساک عجله با

 بگذار صبحانه بخوریم بعد راه بیفتیم  

  : فریدون گفت

 قرار دارم دیر می شود. د هر چه زودتر برویم. یبا

 و آورد زبان به را ترانه اسم بار چند فرهاد دنبال فریدون راه افتاد. او 

 و ترانه سفر ترتیب فرصت اولین در شوروی به رسیدن از پس که داد قول فریدون

 . داد خواهد را محبوبه

 از که ساکی و فرهاد بادیدن مراد. رفتند مراد کار محل به برادر دو

 فریدون ای؟ آورده همراه را برادرت پرسید. خورد یکهداد  می خبر سفر برای او آمادگی

 :گفت

 .باشدم همراه هم او باشد داشته امکان اگر 

 بست نقش اش  پیشانی بر که هایی چین. رفت فرو فکر در مراد 

 غیر یفرد پذیرش شاید. نبود حزبی رفیق فرهاد. بود کار این دشواری از حاکی

 باالترهای   رده با باره این در مراد شد بنا. نباشد آسانی کار مرز یسو آن  در تشکیالتی،

 هم فرهاد که گفت فریدون به آخر دست و زد تلفن جا چند به .کند وگو گفت  حزبی
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 تایید فریدون همراه را فرهاد اعزام حزبی مقامات. شود معرفی حزبی یرفیق تواند   می

 . بودند کرده

 پنداشت   می .برسد ایران از خارج به پاش که بود این مهم فرهاد برای

 که جاست آن در وفراهم است  پیشرفتهای    و زمینه خوشی وسائل یهمه آنجا در که

 تا او. بود خوب هم فریدون برای فرهاد همراهی نصیبش خواهد شد.  یبخت خوش 

 بزرگتر، برادر عنوان به اینکه ضمن. بود نکرده مسافرت ییتنها به هرگز بحال

کم کم .باشد داشته فرهاد برادرش تحصیل یا و کار به هم چشمی گوشه توانست   می

او گفت که با  به را که برایش اتفاق افتاده بود برای فرهاد تعریف کرد. ییماجرا فریدون

 کشور از او خروج از است داده دستور او و است افتاده در دادگستری معاون وزیر

 شوروی به ایران از مخفیانه  دوستاشان کمک با آنها خاطر بهمین. کنند جلوگیری

 . رفت خواهند

. شد منتقل امن ی هخان به فریدون همراه نیز فرهاد مراد، ی اجازه با

. شود فراهم سفرشان مقدمات تا بمانند پنهان آنجا در باید که کرد تأکید آنها به مراد

 هر توانست   می که بود   یی ه  بالقو خطر توده، حزب عضو یک یخانه در آنها حضور

ه و ار با آنها اینکه بویژه. بیندازد امنیت اداره یا و نظمیه مأموران دام به را آنها لحظه

 . نداشتند ییآشنا مخفی و تشکیالتی زندگیرسم 

 منزل به خود گاه مخفی منزل از فریدون با مشورت از پس فرهاد

. کرد خبر با شوروی به خود سفر از را او کوتاه و عجوالنه گفتاری در و زد تلفن ترانه

 در این دیدار صحبتی از سفرآخرین دیدار ترانه و فرهاد یک شب پیش از آن بود. 

تلفنی   های    هگفتفرهاد ی  زده شتابو شگفت زده از سفر شوروی نبود. ترانه با نا باوری  به

سفر خوشی  شوروی داد، به قولی که فرهاد برای بردن او به با شک و تردیدرا شنید و او 

  را برایش آرزوکرد.
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 بودند برده بسر حزبی رفیق یخانه در روز شبانه دو فرهاد و فریدون

 مراد. است شده ردیف سفر برای چیز همه که داد خبر و رفت آنها سراغ به مراد که

 زرد پاکتی و برد کتش جیب در دست گفت که    می ی مرزسو آن به سفری داشت در باره

 :گفت و داد فریدون دست به و وردآ در آرامی به را رنگ

 در  یقیرف به شما معرفی ی هنام. شماست عمر یشیشه پاکت این

. است پاکت این در شوروی کمونیست حزب دردو رفیق  آدرس و نام و مرز یسو آن

 فقط بیاید پیش مشکلی جا هر. است مرز  طرف آن آزادِ دنیای به شما عبور کارت این

 . است تمام کار دهید نشان را نامه این

،  "کمونیست حزب""، ارفق"گ گنهای   واژه شنیدن از فرهاد

 گیج ،آوردند   می زبان به فراوان تاب و آب با "رفقا"ه ک آشنا نا کلماتی و "عمر شیشه"

  در مندانه سخاوت جور این کمونیست حزب و رفقا چرا که دانست   نمی او. بود شده

 یسو آن  در گرم ییپذیرا یک از بود هرچه هاواژه این. اند شان انتظار در مرز یسو آن

های   رؤیا به بودگرم کننده ای  دل پاسخ. دادخبرمی پذیر دل و روشن آینده یک از و مرز

 . بود اجتماعی زندگی به ورود یآستانه در که نوجوانی

 را نامه و کرد باز آرامی به بود، خورده تا که را زرد پاکت درِ فریدون

 بود شده نگاشته آن در که را نشانی و نام چندقبل از هر چیز  او ژرف نگاه. آورد بیرون

ایرانی و روسی با نشانی آنها  نام چندد. دست دا او به ینشین دل احساس و کرد جاروب

 فریدون زبان روسی نوشته شده بود، از به که   یی هنام در. شدمی دیده آن در در شوروی

 آنها، تحصیالت میزان آوری یاد ضمن و بود شده یاد حزبی برادران نام  به همراهان، و

 از یک هر برای تحصیل ادامه امکان که کرد می، توصیه مرز یسو آن  حزبیِرفقای  به

 سازند.  مهیا دانشگاه در را ایشان 
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 در میزبانانی و است شده ردیف شوروی جماهیر اتحاد  به عزیمتهای   کار یهمه پس"

  ".کنندمی شماری لحظه خود میهمانان از ییپذیرا انتظار

 آرامش بر بود پیش در که ییآشنا نا راه توهم که ییدنپا دیری

 و نام این که معلوم کجا از". سپرد خاطر پریشانی به را خود جای و کرد غلبه فریدون

 سنگینی نوفرید دوش بر نیز فرهاد مسئولیت بار "؟!باشند دسترس در هانشان

 انگاشته فرهاد. بود   می فرهادهای   پرسش پاسخگوی لحظه هر بایست   می او. کرد   می

 شده تجربه بارها پیش از که گذارد   می ییجا به را خود مطمئنهای   گام فریدون که بود

  خواهد رساند.  یبخت خوش  آسانی بهاش او را به را  بهکرد همراهیفکر می .است

 سر بعد، روز 10 ساعت باید فرهاد و فریدون که شد آور یاد مراد

 :.کنند آغاز را سفر و کنند مالقات را کریم بنام رفیقی قرار، یک

 همه همسایه مرز به ورود یلحظه از. نیست نگرانی هیچگونه جای-

 قرار ارتاناختی در رفاهی امکانات جور همه آنجا در. شد خواهد انجام سادگی به کارها

 . گیرد   می

دانست چرا های مراد، برای فرهاد کسل کننده بود. نمی  شنیدن گفته

نامه و سفارش این و آن همراه باشد. اعتراض  و مدار و توصیه شوروی باید با قرار به سفر

 :گفت  فریدون به .کرد شروعخود را با نق زدن 

 سفر برای می توانستی . یی هکرد انتخاب که است راهی چه این

آن وقت . کرد   می فراهم را سفر مدارک همه یکروزه او. بگیری کمک بابا از خارج، به

 :گفت فریدون. ببریم خود با هم را محبوبه و ترانه توانستیم   می

 را اوهای    خلقی کج و لجاجت مگر. کن فراموش را پدر کمک فکر

 را ما سراغ هرگز و است خبر بی تو و من از که است سال چهار او. یی هکرد فراموش
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 سفر هم تو با که دهند   نمی اجازه اش   هخانواد. توست نامزد فقط  ترانه وانگهی ه، نگرفت

 را ترانه گردی،   می بر ایران هب کردی پا و دست کاری و رسیدیم شوروی به وقتی. باشد

 . دییآ   می شوروی به هم با و میکنی عقد

 آرزوی با پوزخندی زد وشاهد بگومگوهای دو برادر بود که  مراد

 . کرد خداحافظی آنها با خوش سفری

 تصور بود، شنیده ای هدید اخیر روز چند در آنچه اساس بر فرهاد

 کشور از خارج به مسافر بردن کارشان و هستند انسان قاچاقچی "رفقا" که کرد   می

 . است

 راهنمای تا شدند خارج خود گاه مخفی از فرهاد و فریدون سوم، روز

ی ی هکوچ در امیر یچایخانه به صبح ده ساعت. کنند مالقات قرار سر را خود سفر

 یی هصورمت ک و مشکی شلوار که جوانی دیدن با. شدند وارد العماره شمس نزدیک  

 جا او کنارهای   صندلی در اینکه از قبل. بودند کرده پیدا را مالقات طرف داشت تن به

خانه قرمز خودکاری با جوان، .کرد تایید را قرار ینشانه آخرین فریدون، نگاه بگیرند،

 و برخاست خود جای از جوان .کرد   می پر دیگری از پس یکی را روزنامه جدولهای   

 فریدون، سالم گفتن با ولبخندی در صورتش نقش بست . کرد معرفی کریم را خود

 . گذاشت صحه تشکیالتی قرار به فرهاد، است چطور حالت

 نجوا فریدون گوش کنار را خود پی در پیهای   پرسش فرهاد

 همه که فریدون .شود   می چه گذرنامه وضع داند   نمی هنوز که گفت جمله از . کرد   می

 داشت باور خود که را آنچه وداد  می دلداری او به پنداشت   می شده حل را سفر مسائل

 خالصه جمله یک در را چیز همه آخر دست. کرد   می بیان فرهاد خاطر آرامش برای

 :گفت و کرد
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 . است شده آماده پیش از سفر این وسایل تمام

 را خود خوشحالی توانستند   نمی کریم، دیدار با فرهاد و فریدون

 بود سفری راهگشای که دیدند   می خود برابر در را جسور و مصمم مردی. کنند پنهان

 . بالندگی و پیشرفت برای امکانات از پر و پربار زندگی یک راستای در

 عزیمت برای شان آمادگی از برادر دو این یگشادههای   چهره

 پا از سر کشور، از خارج به رسیدن شوق در فرهاد. داشت حکایت شوروی جماهیر اتحاد  به

 انقالب برکت به که پنداشت   می کشوری را شوروی فریدون، و شناختنمی

 چنان داران شوروی طرف نشین دل تبلیغات .بود زمین روی بهشت سوسیالیستی،

 رخت پهناور کشور آن از طبقاتی اختالف و عدالتی بی که داشت باور او که بود جذاب

 جو تعدال و نوهای   اندیشه پیروان ی همه از ییپذیرا برای کشور آن آغوش و بربسته

 در و کرد خواهد تجربه را آزادگی و آزادی شوروی، در که داشت باور او. است گشوده

 . شد خواهد کامیاب اجتماعی عدالت و برابری یسایه

 برای ییهاگذرنامه کریم که بودند این انتظار در فرهاد و فریدون

 سفر باره در مرادهای   گفته. باشد داشته همراه شوروی به ورودکشور و  از خروج

 چنین بودند، رفته سو آن به که کسانی یبخت خوش  و خاطر آسودگی و مرز یسو آن به

 را نگاهش کریم. بود ایشان انتظار خالف بر کریم گفتار اما. بود برانگیخته را انتظاری

 استکان را و دو نوشید خود استکان از   یی هجرع ،گرداند میز روی چایی ها استکان به

 همراهی مرز تا را فرهاد و فریدون او بود بنا که گفت و کرد جابجا برادر دو طرف به

 سفر تواند   نمی بنابراین بزاید، فردا و امروز همین شاید است ماه به پا خانمش اما کند

 تبریز در که است کرده یوسف بنام رفیقی به را آنها سفارش که شد آور یاد. کند

 آینده سفر و داد آنها به را مالقات قرار محل و یوسف مشخصات. بود خواهد منتظرشان

 :گفت کنان نجوا و طرف فریدون و فرهاد خم کرد به خود را کریم. گرفت نیک فال به را
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 فرقه شکست از بعد. ندرفت می  طرف آن به آستارا مرز از رفقا قبال

 که گریختند شوروی به مرز این از آنقدر. بود فرقه افراد نجات راه آستارا مرز دموکرات،

 ژاندارمری کنترل تحت مناطق آن ی ههم حاال و آمد مرزبانان کمک به ژاندارمری

 در درازی راه مرز یسو آن به رسیدن برای حاال ند.ا بسته سو را آنبه فرار راه و است

 کار آدم کنید. این رفیق،   می رفیق یوسف را مالقات رسیدید تبریز به وقتی دارید. پیش

 مطمئن راهی از را شما یوسفاست.  ارتباط در مرز طرف آن با است. دائم   یی هتشک

 را شوروی به ورود چاه و راه و بود خواهد شما همراه مرز تا او. رساند خواهد شوروی به

 نداشته دستگیری خطر که دهد   می عبور   یی هاز نقط را شما .داد خواهد نشان شما به

 مرز سوی آن رفقای به شوروی را به شما ورود زمان مرز، از شما عبور از پیش. باشد

 باید. باشد عادی شما حرکات باید مسیر تمام در که باشید داشته یاد هب. دهد   می اطالع

 تا. نگهدارید خود ی هسین در تنها یمده   می شما به یوسف یا و من که را اطالعاتی

های   ژاندارم ودولتی  ماموران چشم از شما حرکات یهمه باید، شمال مرز به رسیدن

 بر را فرهاد و فریدون نگران و زده حیرتهای   نگاه که کریم. باشد دور ایرانی

 دست در را برادر دوهای   دست داشت، چهره بر که لبخندی با خواند،   می شان  هچهر

 . برد نزدیکی آن در گاراژی به را آنها و آمد بیرون چایخانه از آرامهای   گام با و گرفت

 احساس بر مذاب سربی مانند "ماموران چشم از بودن دور"و  "دراز راه" ، "تبریز"

 . گیرد؟ صورت معتبر اسناد با سفر این نیست بنا مگر. شدمی ریخته فریدون و فرهاد

 :گفت فرهاد

 کنیم؟ سفر هواپیما با نیست بنا مگر

 که است راهی همان دارید پیش در که راهی. نیست الزم هواپیما-

  اند. رفته شورویبه راه آن از رفقا یهمه
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 :پرسید فریدون از اند کسانی چه رفقا از منظور دانست   نمی که فرهاد

 . اندرفته شوروی به دوستانت از یک کدام

 بگوید که کرد بسنده  این به فقط نداشت فرهاد برای جوابی فریدون

 . کنندمی زندگی مرز یسو آن  کریم آقا دوستان

 اش ذهن دلی دو و شد پا بر فریدون سر در تردید و شک از طوفانی

 پدر به باید ناچاری روی از شاید. شد سفری چنین راهیِ باید چرا اصال. کرد پریشان را

 زده نعصیا معاون وزیر چنگ از را او و بیندیشد یی ه  چار ارسالن شاید. شد متوسل

اروپا کشور یک راهی است استاد آن در پدر که بندی و زد با بتوان شاید. کند خالص

  در آنجا ماندگار شد. و شد یی

 راضی هرگز پدر که آورد یاد هب. گریخت ذهنش از تندی به فکر این

 اگر حتا. بیندازد رو معاون وزیر پیش است، کرده شانطرد که پسرانی خاطر هب نیست

 از که کند متقاعد را پدر امنیتی، اتهامات با یو بسا چه کند مراجعه معاون وزیر به پدر

گفته گوناگون، افکار ی هبیراه در. بردارد دست فرزندش کردن مبرا برای اقدامی هر

 را او فکر این ".تاس زندانهای   چال سیاه از بهتر آنجا "که آوردیاد  به را مرادهای   

 که حاال": گفتخود   به .اندیشید مرز یسو آن های   خوبی به .گرداند باز مرز یسو آن به

 که حاال. ببرم پناه انسانیت و عدالت پیشتازان دامن به که بهتر چهفرارکنم  ایران از باید

 که حاال. باشم تبعیض و ظلم از خالی کشوری راهی که بهتر چه نمک سفر باید

 خارجی ناراهواد استقبال به باز آغوش با که روم   می ییجا به کنم ترک را وطنم مجبورم

 از که شود گذاشته زمین بر کشوری در هجرت بار که بهتر چه. آمد خواهند خود

 شوروی جماهیر اتحاد  از بهتر کجا پس. باشد پاک طبقاتیهای   کینه و تبعیض

  ".است سوسیالیستی
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 مراد که است همان گزینه بهترین که قبوالندخود   به فریدون

 از سفرهای   سختی ی هبار در کریمهای   گفته اما. ستش اهمراه کریم و شطراح

ندارم چشم از خود داشتن نگه دور و کردن سفر مخفی جمله نی،های ژا یرا  ا

خود   به صدا بی بار چند. داد ارش میآز   و می چرخید ذهنش در لجوجانه

 و رفت خواهم و توانم   می که گفتخود   به ترسید، نباید که زد نهیب

. گوید   می آفرین او شهامت به شناخته نا ییصدا که پنداشت. رسید خواهم

 او بر چنان گرما احساس. دوید پوستش زیر شهامت و جرئت از یی ه  شرار

 نشین دل او برای هم آنجا یگزنده سرمای گفتخود   به که شد چیره

 نقص و  عیب تنها شوروی جماهیر اتحاد  شمالی مناطق سرمای. بود خواهد

 دور قهرمانی یهاله که کرد احساس وقتی رفت. شمار می هب دیار آن

 باور. کوبید زمین به زمانی هر از تر محکم را گامهاش چرخد،   می سرش

 را مانعی هر او بلند همت با که است راهی آماده وجودش یهمه که کرد

 باقی خستگی و ضعف و تردید و شک برای ییجا پس. کرد خواهد هموار

 است همراه برادرش با راه این در که آمد یادشبه وقتی. ماند   نمی

نتظار در که پیروزی و مندیتوانیرینی ش و شد چندان دو عزمش  این ا

ه، این که چرا. نشست بکامش بود، برادر دو  بستر و پیشرفت راه را

 برای هم  مادرش آرزوی که بود راه این از. ودب او یآیندههای   موفقیت

 . یافت   می تحقق عالی تحصیالت به فرهاد دستیابی
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 آنسو فر بهس

 
 

 بود خریده که را اتوبوس بلیط دو کریم. بود حرکت آماده مسافر از پر تبریز اتوبوس

 آرزوی برایشان و فشرد آغوش در یک هب یک را برادران سپرد، فریدون دست به

 و رفت بیرون فرهاد و فریدون دید میدان از کریم. افتاد راه به اتوبوس. کرد موفقیت

 . گرفتخود   به را شان  حواس اتوبوس سرنشینان صحبت از ناشی ی همه هم 

 ارمغان به روی پیش سفر که را امتیازاتی فریدون تبریز، راه در

 وانمود چنین بود، درونی تردید دچار خود که او. شمرد   می بر فرهاد برای آورد   می

 یبخت خوش  به رسیدن ابزار همه شد، خواهد شان نصیب سفر این در آنچه که کرد   می

 هر به آنجا از نندتوا   می ندنبود راضی شوروی در زندگی از اگر اینکه ضمن. است

 گونه آن از سفر این که کردمی احساس فریدون خود اما خواهند بروند. ی که میکشور

 این در. کند   می اشغال را جوانان از بسیاری ذهن آن به رسیدن رؤیای که نیست سفرها

 یاندیشه با فریدون که زمانی راه طول در. رسید   می نظر به مطمئن نا چیز همه سفر

 داشت پیش در که را دشواری راه کابوس فرهاد ،بود رفته خواب به شوروی به رسیدن

 اما بود خسته بسیار او اینکه با. شدمی بیشتر وحشتش لحظه هر و پروراند   می سر در

  .نگذاشت هم بر پلک هرگز
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 و کرد بیداربرادرش را  فرهاد، رسید، تبریز یحاشیه به اتوبوس 

 گفت:

 . مانممی ایران تو منترسم.  می سرگردانی و بالتکلیفی از این  من

 آمیز موفقیت و مراد  های    هگفت به که خاطری اطمینان با فریدون

  کرد: سرزنش را او داشت سفر این بودن

 پزشک خواندن درس سال دو با شوروی در. ای شده دیوانه مگر

 هزینه. رایگان آنهم. گیری   می دکترا مدرک دانشگاهی تحصیل چهارسال با و شوی   می

 گرد بر آنوقت. بگیر مدرک و بخوان درس توانی   می تا پردازد   می دولت را ات زندگی

 . کن ریروَسَ و ایران

 را فرهاد بود مرادهای   گفته از الهام با که فریدونهای   وعید وعده

 پس که دید را دوستانش. نشست ذهنش در سفر این از پیروزمندانه تصویری. کرد آرام

 سال چهار در او که تحصیلی مدارج از همه. اند آمده دیدارش به ایران هب او بازگشت از

تازه  هنوز دانشجو بودند و بعضی دوستانش از برخی اند. هزد شگفت بود آوردهدست  به

 بین در او پس. کار بودند بیهنوز و  بودند رسانده پایان به را شانسربازی ورهد

  این به او در ذهنش. است آوردهدست  به برادرش یاری هب را موقعیت بهترین دوستانش

 خواست   می اما گفت می آفرین بود، کرده ایجاد برایش فریدون که ییفرصت طال

 . بداند بیشتر سفر چون  و چند از بازهم

 ترتیب کندمی فداکاری قدر این که شوروی دولت این شدنمی آیا-

 هواپیما با آنجا از و ترکیه یمرفت می مثال. داد   می آنجا به دیگر کشور یک از را ما سفر

  شدیم؟می مسکو وارد راست یک

 بود شنیده مراد از خود که طور همان فریدون را پرسش این پاسخ

های   کشور. است شده تقسیم غرب و شرق بلوک دو به جهان". کرد بازگو فرهاد برای
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 کشورها این از پرواز و ندارند سیاسی یرابطه شرقیهای   کشور با غربی

 ممکن شوروی به شرقیهای   کشور از مسافرت فقط دشوار است. شوروی جماهیر اتحاد  به

 و نزدیکترین بنابراینهم کار آسانی نیست.  شرق بلوک یهاکشور به سفر ولی است

 ".است مرز یسو آن  میزبانان به خود معرفی و شمال مرز از عبور راه، ترین ساده

 که را آنچه او  و کرد قانع را فرهاد وچراچونبی فریدون سخن

 قدم زودی به که داد وعدهخود   به و گرفت آسان پنداشت   می راههای   دشواری

 . است فرزانگی و آسایش و رفاه نوع همه بستر که گذاشت خواهد کشوری به

 شدند پیاده اتوبوس از تبریز در تور میهن گاراژ در برادر دو وقتی

 قرمز سیگار پاکت یک و داشت سر به سیاههای   نوار با سفید پشمی کاله که را مردی

 . شدند یکنزد او به آنها. شناختند راحتی به بود گرفته چپ دست در وینستون

  .... اید  یوسف آقا شما سالم،

 شکل هاچهره در که گشایشی !فرهادچطوری  فریدون، خوبی بله

 عضو یوسف،. بود شده انجام درستی به قرار،. داشت همه خوشحالی از حکایت گرفت

 گاراژ نزدیکی در رستورانی به را رسیده تازه و تجربه کم میهمانان حزب، یکارکشته

 دستش کف مثل را کشور غرب و شمالهای   مرزبقول کریم،  که او. کرد دعوت

 راهگشای خواهد   می حاال است کرده تجربه را آنها از غیرمجاز عبور بارها و شناسد   می

 . باشد برادر دو این سفر

. ام فرستاده سو آن به را زیادی رفقای من. دارید پیش در خوبی سفر

 برکت به آنجا در. ماست باالسر کشور همین گفت باید باشد زمین روی بهشتی اگر

 و پیشرفت راه و داده هم دست به دست آسایش و امنیت کمونیست، حزب پیروزی

 برکت به شوروی جماهیر اتحاد  امروز که دانید   می .است کرده فراهم را مردمی  همه ترقی

 را هازمینه ی همه در سبقت گوی که است جهان در قدرتی ابر استالین رفیق رهبری
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 فقر رفتن میان از باعث تولید و صنعت و دانش و علم پیشرفت. است کرده خود نصیب

 حزبی ها سیاست   چارچوب در. است شده پهناور و ملیتی چند سرزمین این در

 . است کرده پیدا تحقق شهروندان حقوق و حق به احترام و برابریو  عدالت گارگری،

 یوسف، یحکیمانه سخنان و بودند گوش پا سرا فرهاد و فریدون

  آمد. گوارا میکه بر مذاقشان بتی بود شر

 را سفر رنج کمی. شودنمی میسر گنج رنج نابرده باک، چه پس

 . کرد خواهیم خود ازآن را گنج بسی و کنیممی تحمل

 بود خورده حزبی رفیق چند یشانه به اششانه ،یگدار و گاه فریدون

 سایر و توده حزب مشی خط و ها سیاست   باره در مراد از حزبی، درون خلوتگاه در و

 یینوا با را زندگی ساز چیز، همه از خبر بی فرهاد اما .بود شنیده ییچیزها برادر احزاب

 کمترین با آنهم بزرگ، امتیازات کسب دنبال به او. نوازند   می همگان که نواخت   می

 فرهاد. آورد شعف به را فرهاد و فریدون یوسف، یکننده گرمدلهای   گفته. بود هزینه

 خود با هم را جمشید و بهرام کاش". افتاد دوستانشیاد  به. رفت فرو فکر به هایی لحظه

  ".مدبو آورده

 را خودهای   رهنمود او. کرد   می شمال مرز راهی را غیرمجاز مسافران بایست   می یوسف

 . خواند   می جدید مسافران گوش به دعا مثل بارها

 پا که همین. اید ایران خاک در که است هنگامی تا فقط شما مشکل

 زیر دنیا همه وقت آن. کنیدمی پرواز عقاب یک مثل بگذارید بیرون قفس این از را

 شما بروی دانش و علم آغوش. است رایگان شما برای چیز همه آنجا در. شماست پای

 چیز همه و استاد دبیر، مهندس، پزشک، ،دانشگاهی فشرده درس سال دو با باز است. 

 . شوید   می
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 تازه پای به مرز یسو آن  که امتیازاتی و هاخوبی از ریز یک یوسف

 شور به را فرهاد و فریدون دل صدا بی یی هدلهراما . داشت سخن ریزند   می ناوارد

های   گفته یادامه. بود بسته ازاین بیش تبلیغات شنیدن برای را راه و بود انداخته

 و فریدون ذهن بر اثری که  و بی آن بود همراه باوری نا و تردید بااز آن پس  یوسف

 و فریدون تردیدآمیز و سردهای     نگاه متوجه یوسف. رفت می هوا باد به بگذارد فرهاد

 یسو آن به بیشتر را آزمند جوان دو دل تا پاشید هایش گفته بر نیز نمکی. شد فرهاد

 با .بگویم هم مرز یسو آن  مشکالت از بگذارید گفتم برایتان چیز همه از"بکشد.  مرز

 دست از بگذارید، مرز  طرف آن به را پایتان که همین دارید که   یی هستآرا قامت و قد این

 زیبا دست در دست وقتی باشد یادتانخواهید بود. ن امان در روسی روی زیبا دختران

  ".بکنید یوسف از هم یادی نوشید،   می جام روسی رویان

شرمنده شد  و افتاد ترانهیاد  به "روسی رویان زیبا"ن شنید با فرهاد

  و   است شده سفر راهی او با قبلی مشورت بدون که 

 سوی به را اشاشاره انگشت و ایستاده برابرش در که آوردیاد  به را محبوبه نیز فریدون

  !ها نکنی خطا پا از دست :گوید   میو ه رفته نشان او

 یی همسافرخان در فریدون و فرهاد و شد گذاشته بعد روز برای قراری

 . کردند بیتوته کرد معرفی وسفی هک  

 یدروازه بیرون در یی هخان قهوه به یوسف، با دیدار از پس بعد روز

 یک منتظر که گفت فریدون و فرهاد به و داد سفارش چای یوسف. رفتند تبریز شمالی

 . بود خواهد مسافر هم او که است دیگر رفیق

. آوردند   نمی زبان به کالمی که بودند شوریده چنان درون از برادر دو

 دو و بود ربوده کم کم بود شان یرو پیش که را ترکی پهلوی قند چای دو گرمای هوا،
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 ناگهان .بود مانده مصرف بی گواری نا داروی مثل خود، رنگ عنابی مایع با لیوان

. شد نمایان ویترین پشت داشت دوش بر خاکی سبزِ رنگ هب یی هکول که مردی پیکر

. چرخید سو آن به هم فریدون و فرهاد نگاه. شد جاری یوسف لبان بر "تاس خودش"

 و چرخید پاشنه بر رسید   می نظر هب اندوهگین مات، یی هشیش یپنجره با که چوبی در

  هکول مردِ این همراهی فریدون. رسید گوش هب خراشید   می جان که آهنی از یی هنال

 بلندبود  مردیکه  حمید. گرفت نیک فال هب بود، خواهد آنها سفر هم که را دوش به 

 خستگی از که   یی ه  چهر با زده جوانهای ه ریش پیوسته، ابروان با چهره سیه قامت،

 سر گرمی علیک و سالم. کرد پر را میز دور خالی صندلی بود، نشاط بی و عبوس

 در صبرانهبی فرهاد و فریدون شد. برقرار سفرانهم بین یی   دوستانه ی رابطه و گرفت

 حمید،. کرد معرفی را حمید یوسف .بودند معما پر سفر آن ییرمزگشا شنیدن انتظار

 توده، حزبی ها سیاست   راستای در بود، سیاسی فعال که او. بود نفت شرکت کارمند

 اکنون اما. کرد   می هدایت و سازماندهی را نفت شرکت کارگران واعتصابات اعتراضات

 . شدمی اعزام مرز یسو آن به حزب، توصیه به بود، امنیتیهای   نیرو تعقیب تحت که

 حمید همراه ،برادر دو و شد رها میز روی نخورده دست ،چای دو

 فورد اتومبیل یک ،ه خانهقهو قدمی چند در. کردند ترک را خانهچای یوسف دنبال به

 نشستند جلو صندلی دو در یوسف و فریدون. بود زده چمباتمه فرسوده و خسته قدیمی

 . گرفتند جای ماشین عقب در حمید و فرهاد و

 کسی اگر که باشد یادتان. هستیم راه در ساعت سه تقریبا جلفا تا

 گذار و گشت و برای  اید من میهماناند ییجا آمده اید بگو این به پرسید که برای چی

 آنجا از شب نیمه تا کنیم   می استراحت جلفا نزدیکی در را شب .ایم  هآمدجا  این به

  .کنیم حرکت مرز طرف به
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 را   یی هنام معرفی آیا که پرسید فریدون از راند   می تندی به که یوسف

 و  داد جواب سر حرکت با فریدون. دارد همراه است نوشته حزب مرکزی دفتر که

  .گفت بلی کرد لمس را زرد پاکت وقتی. برد جیب به دست

 این گرو در شما سرنوشت. کنید نگهداری بخوبی نامه این از باید

 . است نامه معرفی

 آمد و رفت. بود خلوت و آرام شهر. رسیدند مرند به ظهر هنگام

 ورودی خیابان کنار در. شدمی انجام راحتی به شهر خلوتِهای    شاهرگ در هااتومبیل

ند و پا کرد هخاکی خیابان خاک ب بستربر الستیکها کشید، یی ه  زوز سواری ترمز شهر، به

 شهر،  این به آشنا نا مسافران چشمان. شد پیاده یوسف از حرکت ایستاد و سواری 

 سکوت و بهت در هایی لحظه. رسید کوچکی فروشی خواربار به تا کرد دنبال را یوسف

  .برگشت ماشین به آذوقه از یی هکیس با یوسف تا شد سپری

 از پس. راند   می تندی به و بود شمرده غنیمت را شهر خلوت یوسف،

 وارد آرامی به و افتاد هیجان از سواری یی هکوچ یآستانه در خم و پیچ چند از عبور

 با شوروی جماهیر اتحاد  میهمانان. ایستادتر سوی آن قدم چند و شد باریکی یکوچه

 . شدند پیاده ماشین از وسفیی   هاشار

 و مطیع باید آنها. بود بیرون فریدون و فرهاد دست از کار یرشته

 . بود خواهند آنها با را راه ازیی  تکه کدام هر وار زنجیر که باشند افرادی فرمانبردار

 در آشنا نا و نشین فقیر یی همحل در محقری یخانه به را آنها یوسف

 را در میانسال خانمی فرسوده، و خورده سری تو درِ یک بر کوبش از پس. برد مرند

 را آنها ییگو آمد خوش با بود خبر با شب هنگام آن در میهمانان آمدن از که او. گشود

می پذیرایی میهمانان از پنیر و نان چای و با وقتی خانه، بانوی. کرد راهنمایی اتاقی به

 دستگیرتوسط او راهی شوروی شود  بود بنا که مسافری که داد اطالع وسفی هب کرد،
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 ترک رااش   خانه پیشروز  از، مأموران ترس از هم غالم خاطر همین هب است.شده 

 بردن پناه برای داشت امنیتی ی مسئله که حزبی رفقای از دیگر یکی بود بنا. بود کرده

 . باشد همراهانش و یوسف منتظر خانه این در شوروی، به

 را چای یجرعه آخرین . بود گوار نا بسیار یوسف برای خبر این

  :گفت همراهان به نوشیدهن

 . برویم اینجا از زودتر چه هر باید کنید عجله

 و خود باید مجاز، غیر مسافران راهنمای و بلدچی ،یوسف

 . داشت   می نگه دور هاژاندارم چشم از را میهمانانش

 هفته یک گوناگون سفر برایش معما شده بود،  های    ه، که صحنفرهاد

 گونه هر از خالی ییدنیا. کرد   می زندگی دیگری دنیای در که آورد ادی هب را آن از پیش

 گلویش در بغضی ناگهان ،بود عذاب در دردسر پر سفر این از که او. ترس و دلهره

 :گفت فریدون به لرزان ییصدا با و ترکید

  .برگردم تهران به کن کمک. بیام شوروی به خواهم   نمی من

 که فهماند او به بود رنج در ناروشن مسیر این از نیز خود که فریدون

 مشکوک او به برگردد، تنها اگر. برد نخواهد ییجا به راه ناآشنا و غریب شهر این در

 با بعد و بیاید آنها با مرز تا که اینست در او صالح پس. کنند   می دستگیرش و شوند   می

  .نداشت راهی این جز فرهاد. برگردد یوسف

. گرفت پیش در را جلفا راه بسرعت سرنشین چهار با یوسف ماشین

 گرفتار از ترس با و بود دوخته چشم جاده به فرهاد ینومیدانه گفتار به اعتنا بی یوسف

تا هر چه زودتر از  فشرد   می را گاز پدال بشدت ها، ژاندارم دام و امنیتی تور در شدن

. رسیدند جلفا شهر یحاشیه به که رفت می تاریکی هب رو هوامرند خارج شود.  یمحدوده

 حاشیه بیابانی و خاکی یجاده از شهر، به ورود بجای امنیتی مشکالت از پرهیز برای
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 در را  یی  خاکی راه کوره علمدار یحومه در. کرد حرکت علمدار طرف به و گذشت شهر

 . گرفت پیش

 را آشنا نا سفر این غم بیابانی باریک یجاده دلگیر و تنگ فضای

 بودند افتاده فرو خود سکوت خلوت در کدام هر مجاز، غیر مسافران. کرد   می چندان دو

 ماشین حرکت راه کوره به کرد   می تراوش شانپرسشگرهای     چشم از که نگاهی و

 میان در هم به پیوسته یفرسوده یکلبه چند یا و تنها یی هکلب گاه. بود شده دوخته

 اما. بود حوالی آن در یی هدهکد یا و روستا از نشانی که خورد   می چشم به درختان

 دور کنجکاو انییروستا توقفی، هر با که دانست   می یوسف. ایستاد   نمی حرکت از ماشین

 با و بود خواهند آشنا نا مسافران حرکت سوی و سمت جویای و شوند   می جمع ماشین

 از عبور قصد که مسافرانی پنهان راز به مسیر، این در شهرنشینانهای   چهره دیدن

 دیگران چشم از باید شوروی مرز تا شانعبور بنابراین. برد خواهند پی دارند را ارس

ی خاکی  جاده که بود گذشته راه کوره این در حرکت ی ادامه از ساعاتی. ماند   می مخفی

. کرد   می موزون نا و کند را ماشین حرکت که رسید سنگالخی و باریکهای انت به

شدند.    می جابجا هاصندلی روی جاده، هموارینا از ناشی لرزش با ماشین سرنشینان

 در ماشینآرام نشست و  ناموزون و پی  رد پیهای   تکان راه، تنگ چند از عبور از پس

 ییصدا با او. شوند پیاده خواست مسافران از یوسف. ایستاد حرکت از   یی هکوچ کمرگاه

 :گفت بود چیره درختانهای   شاخه با باد نجوای بر که

 . برویم پیاده سپس و قاطر با باید راه یبقیه. شد تمام رو ماشین راه

 تداعی غیرمجاز مسافران برای را سختی و دشوار راه یوسف گفتار

  این به را خود اعتراض نگاهش تلخی با و انداخت نگاه فریدون به زده بهت فرهاد. کرد

 . داد نشان آمیز توهم سفر
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 و برگرداند روی رفت می راه تندی به پیشاپیش که حالی در یوسف 

 :گفت

 ساعتی چند آنجا در رسیم به یک روستا ها می همین نزدیکی

  افتیم. راه می قاطر با شب نیمه و کنیممی استراحت

 میان از گاه و گذشت   می زارها علف میان از گاه ،خم و پیچ پر راه

 نگه دور برای یوسف .بود باد دستخوش ماهورهاتپه شیبفراز و ندر که خاشاکی و خار

 مورد روستای سوی هب بیابان راه از را آنها ییان،روستا چشم از غیرمجاز مسافران داشتن

 و یوسف شدندمی سیراب کوچکی یچشمه از که درختی چند جوار در. بردمی نظرش

خانه به باغداران و کشاورزان تا ماندند می منتظر باید . پرداختند استراحت به مسافران

 دلها بر غروب آلود غم غبار. شوند روستا وارد شامگاه خلوت در آنگاه و برگردند هاشان

. رفت می سیاهی دام به و شدمی تیره مککَ کم شامگاه، خاکستری رنگ و بود نشسته

 کرد،   می پنهان خود در را مجاز غیر مسافران حرکت که رسید حدی به تاریکی وقتی

 سیاه ماه با ذرات باریک کم سوی هالل نور. بود سنگالخ ،مسیر. افتاد راه به کاروان

 زمین به درختانهای   شاخه میان ازبی رمق نور  یهارگهآمیخته بود.  هم در شب

 ساعتی روان بود.دنبال مسافران  به می ساخت کهرا  کمرنگیهای   سایهو  تابید می

 چپ به یوسف دیوار، نبش در. رسیدند لیگِکاه دیوار یک یحاشیهبه که بود گذشته

 یی هکلب هر به و کرد   می نگاه راست و چپ به دقت با . شد باریکیی  هکوچ وارد و پیچید

 یی هخان ی هفرسود و محقر درِ پشت "جاست همین" گفتن با اینکه تا انداخت   می نظر

 قواره بی دری به نگران، و خسته مسافران نگاه کوچه، آلود وهم تاریکی در ایستاد.

 مانده محروم همیشگی آسایش و خواب از گذشته روز شبانه دو در که آنها. شد دوخته

 پایی صدای. کوبید در به بار چند یوسف. دادند   می آرامش دمی یوعده خود به ،بودند

 کمی در،. رسید گوش هب شدمی جابجا که بندی و چفت صدای بعد و شد شنیده
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 و گفت آمد خوش او. آمد چشم هب نفتیچراغ  یک لرزان نور در مردی شبح. چرخید

 فرا خواند. بود، گشوده دهان کوچکش حیاط کنار در که یی هکلب درون به را میهمانان

 چای سینی که نپایید دیری. نشستند اتاقک یباخته روی و رنگ زیلویِ روی مسافران

. گرفت جان نعمت و یوسف بین وگو گفت  از کلبه آلودغم فضای. رسید کلبه به پهلو قند

 جلو را جوششیرین  چای کمرباریکهای   استکان نعمت. بودند گوش سراپا مسافران

 :گفت و گذاشت    میهمانان

 را شما تواند   می او. شناسد   می دستش کف مثل را منطقه یوسف

 طرف آن به و داده نجات بحال تا را هاخیلی که گرم دَمَش. برساند مرز به بسته چشم

 راه ادامه از حمید بعد .شوید   می بخت خوش  و روید   می هم شما انشاهلل. فرستاده مرز

 :گفت نعمت. پرسید

. کنید   می عبور رود از قاطر با بعد. روید   می پیاده یا قاطر با رود کنار تا

 ماشین با آنجا از .رسید   می جلفای شوروی ی هجاد به روی پیاده ساعت نیم از پس

  .روید   می جلفای شوروی به

 :گفت و دوخت وسفی هب را نگاهش نعمت

 شوقَ را قاطرها داشتم که عصری راستی .کردم فضولی بخشی   می

 حساب این با. ببرید همراه را او نتوانید شاید است مریض "مونس"م فهمید کردم   می

 . ندارم بیشتر قاطر تا دو

 هایی لحظه. رفتند بیرون کلبه از قاطرها دیدن برای نعمت و یوسف

 غیرمجاز سفر اسرار شاید. رسید گوش بهشنودشان و گفت  از مفهومی نا و گنگ صدای

 انتظار در مسافران . بود میان در قاطرها یکرایه سر زدن چانه یا و شدمی نجوا
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 یک با نعمت و یوسفکه  کردند   می شماری لحظه راهشانی  ادامه چگونگی شنیدن

 . برگشتند اتاق به تنوری نان و رونیم مرغ تخم سینی

 مسافران از یک کدام که پرسید نعمت غذا خوردن حین در

 آن در پدرشان که باشگاهی در این از پیش فریدون و فرهاد. دانند   می سوارکاری

. بودند کرده سوارکاری داد،می شرکت مسابقات در را آنها و بود اسب چندین صاحب

 از تن دو اینکه از خوشحالی با  نعمت. بود نکرده سوارکاری بحال تا سوم مسافر

 :گفت حمید به خطاب دارند، یکارسوار تجربه مسافران

 نیست که تاز و  تاخت و یورتمه. گیریمی یاد هم تو نیست مهم

 . است معمولی سواری

 و گفت بخیر شب سفر، ادامه برای خوشی و خیر آرزوی با نعمت

 هک بود گذشته شب از پاسی. برد خواب به را مسافران مفرط خستگی. کرد ترک را کلبه

 که خواست آلود خواب و خسته مسافران از و شکست را کلبه آلود وهم سکوت وسفی 

 سوار نوبت به مسافران شد بنا. ندبود در پشت کرده زین قاطر دو. بیفتند راه او دنبال به

 ساعاتی. افتاد راه به قافله. پیمود پیاده هم و قاطر با هم بایست  می را راه بنابراین. شوند

 نور. رسیدند ارس ساحل به آباد احمد در تا دادند ادامه راه به پیاده یا سوار گاه نوبت، به

 در کهداد  می نشان را ارس اندود قیر پیکر از شبحی پاشید   می زمین بر افق که ضعیفی

 . جنبید   می بلندهای    کوه دامن در و سیاههای   دره عمق

 جلودارِ ،مسافر سه پیشاپیش یوسف .شد دنبال ،رود ساحل باریک راه

 و چشم و جهیدمی یی ه  صخر بر قاطر سم سایش از یی هجرق گاه. بود قاطرها از یکی

 سکوت. گرفت   میخود   به بودند غرق خود تلخ تخیالت در که را مسافرانی گوش

 پیکر در که بادی نسیم و آب غلتیدن آلودوهم صدای شب، سنگین تاریکی با مسافران

 سه. کرد   می تیره را دلها آلودش ترس فضای و بود آمیخته هم در چرخید،   می شب
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 از بود سرابیتنها، . بود پیدا نا پایانش که بودند گذاشته گام راهی در دانسته نا ،رهگذر

 . حزبی رفقایدهای وعی و وعده

 کرد پیاده قاطرها از را مسافران یوسف خاکی، یپهکَ یک قفای در

 تا را آنها که گفت. کرد   می آماده سفر بعدی ی پرده برای را مسافران او بیارامند. دمی تا

 دهد   می شان نشان  که باید دنبال کنند را یراه . کندمی همراهی ارس یسو آن به عبور

 یوسفهای    صحبت هنوز شد. دنخواه  یشورو جماهیر اتحاد  کشور راهی (خدا امان به) و

 وحشت را همه شب پیدای ناهای   گوشه از گرگی یزوزه صدای که بود نرسیده آخر به

 نیز یوسف. داد   می خبر دشت و کوه به را خود بَرتر حضور گرسنه گرگی. کرد زده

 حرکتی هر بدون و صدا بی که خواست مسافران از. کند پنهان را خود ترس نتوانست

 خاک یکپه مرتفع یحاشیه به را آنها و گرفت دست در را قاطرها افسار او. باشند آرام

 گانه چند بازتابی رود، پیرامون ارتفاعات یدامنه در گرگهای   زوزه پژواک. کشاند

 نشست فرو تدریج به اینکه تا داشت ادامه هایی لحظه آفرین وحشت صدای این. داشت

 در آنها. گرفت جان دوباره کاروان یوسف صدای با. شد گم شب سنگین تاریکی در و

 را خود عمق باشد، که کم   آب از یی ه  گستر از تا ندرفت می پیش غرب سوی به رود امتداد

  .برسانند رود سوی آن به

 ورود ی هآستان در اما بود شده ساخته پلی ارس روی از عبور برای

. داشتند نظر زیر را مسافران خروج و ورود روزشبانه گمرک و ژاندارمری پاسگاه پل، به

 سیاه رنگ و شد   می دمیده شب قیراندود تنِ در سحرگاهی نور رمق بیهای   رگهوقتی 

 یوسف دستور به غیرمجاز مسافران کاروان داد،   می خاکستری رنگ به را خود جای شب

 خود عمق از آب. بود دیگر جای هر از تر پهن ارس رود سیمای اینجا. شد متوقف

 قاطرها زانوی حوشوحول تا آب یوسف، یبگفته .بود گسترده را دامنش و کاسته

 . نمود   می آسان و سهل را رود از عبور بنابراین،. نبود بیش
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 سوار و تاریکی در رود از عبور ترس. زد   می تندی به مسافران، نبض

 چه"... آورد زبان به را یی ه  برید های مهکل فرهاد شان کرده بود.یپر را دلها قاطر، بر

 گلو در صدای که فرهاد آلود ترسهای   گفته" م...رسی   می کی پس. کجاییم. ..جور

 زمان توانست   نمی یوسف حتا هیچکس. ماند جواب بی بود نیز دیگر مسافر دو ی مانده

 . کند بینی پیش را مقصد به رسیدن

 در ،جلفای شوروی یجاده یا و آبادی کی هب رسیدن و رود از عبور

 مشغولی دل رود  طرف آن به رسیدن سالم. بود روی پیش یبرنامه ،میزبان خاک

 و انداخت خواهد رود به را مسافر لیز، یی ه  صخر بر قاطر سم لغزش فقط" .بود مسافران

 خواهد خود با و کرد خواهد خود خشونت طعمه را افتاده فرو مسافر آب، تند جریان

  "د.بر

 فرهاد. زد آب به باید درنگ بی که گفت بلند صدای با یوسف

 بود خبر با فرهاد از بیش ماجرا از که فریدون. چه یعنی زد آب به باید پرسید هراسان

 را اینجا یوسف گفت آهسته و گرفت دست در را او دست برادرش نگرانی رفع برای

 را قاطر یک رکاب یوسف. گذریمنمی رود از پیاده ما نترس. شناسد   می دست کف مثل

 عبور ئتجر فرهاد کند. رکاب در پا که خواست او از فرهاد به اشاره با و گرفت دست در

 و فریدون زد،   می پرسه مسافر سه هر ذهن در ترس از موجی اینکه با. نداشت را آب از

 :گفت فریدون. دهند دلداری را فرهاد کوشیدند   می حمید

را پشت سر  آن یوسف کمک با که ماست راه در مانع آخرین این

  گذاریم. می

که  او .بود زده شگفت غریب و عجیب سفر این چگونگی از فرهاد

فهمیده  حاال بود کرده تصور خود پیش را معمولی رسم و راه با مسافرتیدر آغاز سفر، 
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 پل روی از عبور بجای خاطر همین به .میسر نیستشان  از مرز برای مجاز  عبوربود که 

 محترمانه و آرام سفر یک فکر. بگذرند رود از  غیر مجاز ،آناز دوری یفاصله در باید

 و تیره تصویری. بود شده پر دلی دو و ابهام با آن جای و بود گریخته فرهاد ذهن از

  هک دید   می خطری در را خود جان دیگر حاال. ییدرو ذهنش در خطر پر سفری از تار

 یک دست به را آرزوهاش یهمه و خود تواند   می چگونه". زد   می رقم را آن وسفی

 رها آید، پیش چه هر امید به و برساند آب یسو آن تا فقط را آنها که بسپارد قاچاقچی

 بر سردرگمی یواهمه. بود ریخته فرو ارس کنار در فرهادهای   آرزو برج آخرین "!دکن

 وهم شبح بشدت او را فرسوده بود.  سرما و گرسنگی خوابی، بی شب سه. شد چیره او

 سخت را او جنبید   می پایان بیای ه ه  در ته و توی در که ارس رود سیاه پیکر آلود

 کام به را آنها درگم سر کاروان تا بود گشوده دهن جنبان، هیوالی این ییگو. برآشفت

 من! نه"د ز فریاد ناگهان که بود شده چیره او بر چنان نومیدی و وحشت. بَرَد فرو خود

 درون در نیز خود که فریدون "م.گرد برمی جا همین از من .بیام شما با خوام   نمی

 آورد زبان بر چیزی اینکه بدون. بردمی رنج آشنا نا یغم از و بود سردرگم خویش

 عزم پروا بی چنین کهداد  می حق او به .کرد حس استخوان مغز تا را فرهاد عصیان

 بود، شده سفر این راهی زندان، و دستگیری ترس از فریدون اگر. باشد داشته بازگشت

 خفته تهران در نرم و گرم بستری در بایست   می االن او. نداشت مشکلی که فرهاد اما

 فریدون. کند مرور شیرین خوابی در را رؤیاهاش و بغلتد دیگر شانه به یی هشان از باشد،

 خطر پر سفر این دردسر که کرد احساس یی هلحظ د.بو شده نقیضی و ضد افکار درگیر

 را زندان. است زندان و دستگیری از ناشی رنج از ترسنگین بود، معلوم نا پایانش که

 سفر، این درخشانهای   وعید و وعده اما. رسد   می آزادی به که است پایانی سرانجام،

 . دسترس از دور است سرابی تنها
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 همه که یوسف،های   دلداری کریم،های   وعده مراد،های   گفته ناگهان

 را امید از   یی هروزن و ندشد بیدار ذهنش در دادند،می مژده را راه این شکوفای پایان

 و گرفتدست  به بود گذاشته خاک یکپه کنج در که را کوچکی ساک فرهاد .ندگشود

 تهران به تو همراه از رود،  آنهاپس از عبور  تا مانم   می جا همین من گفت وسفی هب

 . برگردم

 تر روشن با شاید تا انداخت تأخیر به لختی را آب از عبور یوسف

 برای هرگز مرز یسو آن به رفقا انتقال این، از پیش. فرونشیند فرهاد ترس هوا، شدن

 بریده که دید   می را "رفیقی"ف وسی ه ک بود بار اولین این. بود نداشته دردسری یوسف

 امنیتی ماموران پیگرد مورد که کسانی و سیاسی فراریان برای مرز یسو آن به سفر. بود

 :گفت فرهاد به یی هتجرب چنین با یوسف. بود ناپذیر برگشت بودند،

 مرزبیهای   زاربیشه در و باشی شیر مانند باید تو. باش مرد !پسرم

 پستی کارسیاسی !من رفیق. نترسی روزگار خشک و تر از و کنی غرش ،زندگی بیابانِ

 . دارد بلندی و

 دلداری ضمن بود اطالع بی فرهاد پیشینه و موقعیت از که یوسف

 گفت:   تحقیرآمیزی لحن با بود شده مبارزاتی ضعف دچار که  "حزبی رفیق"این  هب

 دریای به دل وقتی که اند یباک بی و جسورهای     انسان حزبی رفقای

 نباش بزدل من، رفیق باش گگر. ندارند هراس چیزی هیچ از دیگر زنند،   می سیاست

  !!قرفی

 ، "رفیق"های    هواژ. نشستنمی فرهاد گوشبه یوسفهای   گفته

 سن این در او آنچه. بود بیگانه فرهاد برای ،"زدن سیاست دریای به دل" و "سیاست"

 رفیق و سرگرمی و تفریح و گردش شناخت   می اشخانوادگی موقعیت در و سال و
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 آغاز از که ییوعیدها وعده. بود دختران  با معاشرت و سال و سن هم پسران با بازی

 . نبود بیش یاؤر جز بود شنیده سفر این

 میزبان کشور از نشانی هیچ و بود شده لبریزی فرهاد  حوصله و توان

 دیدرس در کنند ییپذیرا آنها از مندانهسخاوت قرار بود که دریغش بی نوازانمیهمان با

 تمام راه سختی:  گفت فریدون. داشت بازگشت زمزمه فریدون گوش کنار فرهاد .نبود

 چیز همه آنجا و هستیم شوروی خاک در برسیم، که رود طرف آن به فقط است شده

 . است آماده ما برای

 را فرهاد بازهم فریدون. بود پیدا رود یسو آن . زد   می روشنی به هوا

 ییروشنا به راه که سحرگاهی شفق نوید نه ، فریدونهای   گفته نه اما. داد   می دلداری

گونه بر که خنکی نسیم نه ،در فضای بامدادی رود نشین دل و آرام یزمزمه نه داشت،

 دار طلیعه که قاطرها استوار قامت نه زد،   می لیسه خسته مسافران یگداختههای   

 . نداشت فرهاد برای کننده امیدوار پیامی هیچکدام بود، پایداری و مقاومت

 یافسرده نگاه آب، وحشی جریان آلود وهم صدای ،آن بجای

 در هنوز که شب ی هپراکند و سیاه ذرات کردند،   می تازه نفس که یی هخستهای   قاطر

 فرهاد برای نومیدی و ترس از شناخته نا پیامی همه، بود، معلق صبحگاهی فضای

 . داشت

 و دیده آنچه از حاال بود پرورانده سر در را رفاهی امکانات همه با سفری خیال که او

. پیش در خطری بی راه نه دست، در یی هگذرنام نه. بود خشنودنا سخت بود شنیده

 آنقدر. زد نهیب بود فراخوانده سفر  این به را او که فکری بر و کرد سرزنش را خود بارها

 "ن.برگردا را من فریدون" زد داد .جهید بیرون اعتراضش صدای ناگهان که زد نهیب

 القا غیرمجاز مسافران به را خودهای   رهنمود آخرین فرهاد، اعتراض به اعتنا بی یوسف

 ی رود را نشانه گرفته بود، گفت: سو آن در حالی که دستش . کرد   می
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 شاهین، طرفآن  به با رسیدن. استتان  نمیزبا خاک آب،  طرف آن 

که  دی راافرا نشان و نامی حزب و  نامه هاتان می نشیند. معرفی روی شانه یبخت خوش 

 را آن ازتان چیزی پرسیدند  ییجا اگر تا باشید داشته تان کنند با خودتان  کمک بناست 

 د.نیای پیش مشکلی و دهید نشان

 از را خود صبحگاهی شفق و بود شده میشی و گرگ کم کم هوا

 ترس هوا، ییروشنا با بود امیدوار چنان هم یوسف. کشید   می باال آرام آرام بلندیها پشت

  .شود اجرا برنامه مطابق غیرمجاز مسافران سفر و کند فروکش فرهاد

 بود شده راه ادامه برای دودلی گریبانِ هب دست خود که فریدون

 خود با را فرهاد تواند   می او آیا پرسید مطمئن نا لحنی با و شد نزدیک وسفی هب

هوا رها کرد  به دود را از دهانش ی ه، حلق گرفت بر لب از را سیگارش یوسف .برگرداند

 :گفت او به داشت خشن پیامی که نگاهی با و

 حزبی رفقای طیف در. بودی آورده خودت با سرگرمی برای را او

 . کنممی فکری یک حاال. نداریم سوسول بچه

 دوم قاطر با کدام هر دیگر نفر دو و قاطر یک با یوسف شد بنا

 گویی که صالبتی با و سپرد رکاب به پا حمید اول بروند. ارس یسو آن به نوبت به

 اشآمادگی و کرد جابجا قاطر روی را خود کند خود آن از را پیروزی گوی خواهد می

 دست در را حمید قاطر افسار سر که حالی در یوسف بعد لختی. نمود اعالم وسفی هب را

 بستر بر قاطرها. گرفت پیش در را آب بُرِ میان راه خود، قاطر شکم بر کوبش با داشت،

 هموار خود بدن کشدارهای     حرکت با را ها لغزش آرامی، به و کوبیدند   می سُم رود سنگیِ

 عرض که را سوار دو پیکر، صبحگاهی روشن درسایه فرهاد، و فریدون نگاه. کردند   می

 خورد   می پیچ قاطرها زانوان به آب خشن جریان. کرد   می دنبال پیمودند،   می را رود پهناور

 راه به و وزید   می سوارکاران بر بود روان رود سطح بر که تندی باد. گریخت   می آن از و
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 تا شدمی سرشکن و رفت می باال قاطرها ران کشاله تا گاه موج،. داد   می ادامه خود

 بود مانده ساحل در که هراسان چشم چهار نگاهِ. پیوندد به رود پایان بی جریان به

 عبور صدا بی وحشت و ترس از یی ههالدر فرهاد و فریدون. بود بسته سواران حرکتِ به

 رود، بسترهای   صخره بر قاطر پای لغزش بار چند. کردند   می تماشا را یوسف و حمید

 چسبیده زین تاج به سخت که حمید یکبار حتا و کرد بجا جا زین روی را سوارکاران

 ترین عمیق در گویی. برآوردند فریاد فرهاد و فریدون که شد خم سو کی هب چنان بود

 . افتاد   می فرو آب به رود جای

 فرهاد و فریدون نبض. رسیدند رود یسو آن به سوارکاران سرانجام 

 قدم چند سرسبزی زار بیشه در اینکه از پس و شد پیاده حمید. گرفت آرام کمی

 تا افتادند راه به حمید و یوسف وقتی از. شد پدید نا ساحلی نیزار پشت رفت پیش به

. نگفتند سخن هم با یی هکلم فرهاد و فریدون برگشت سو  این به وسفی هک زمانی

 راه قاطر دو همراه یوسف. بود بسته را شان  ها  زبان ارس از عبور تماشای وحشتِ

 دست در با و نشاند قاطر بر را فریدون رسیدکه  ساحل به. گرفت پیش در را بازگشت

 هایی لحظه تماشای به فرهاد. کشید خود دنبال به را فریدون قاطر افسار، سر داشتن

 در لحظه هر و گرفت   می گاز را خود لب. بود نشسته غیرمجاز سفر این از سنگین

نیز  سو آن به فریدون سفر. بسپارد رود خشن امواج به را فریدون که بود یی هفاجع انتظار

 گفت: و برگشت قاطر دو با یوسف و گذشت خطر بی

 کنند صبر ساعت نیم ام گفته آنها به .رفتند راحتی به دو هر که دیدی

 فریدون خطر بی عبور تماشای با که فرهاد. کنی همراهی را آنها بخواهی هم تو شاید

 :گفت بود آمده شعف به

 آغاز فرهاد با بار این رود سوی آن بهرفتن . برسان آنها به هم را من

 نگران گرفت جای قاطر زین بر که همین بود پاییده  را برادرش عبور دور از که او. شد
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 بود، گرفته بغل در را زین تاج فرهاد. بردند فرو آب در گام قاطرها. شد خاطر آشفته و

 جریان به فقط جلو، به رو خمیده و بود فشرده قاطر شکم به محکم را خودهای   زانو

 که دیگر موجی بر سوار بود موجی دید   می چه هر. بود دوخته چشم آب خروشان

. . . . . داد   می دلداری او به و گرداند   میبر روی مرتب یوسف .رفت می پیش به و غلتید   می

 . . 

 داریم. . . بگیر محکم را زین تاج. . . . بچسبان قاطر به خوب را خود

  .رسیم می ساحل به

 اما نبود بیش قاطرها زانوی تا آب. ندرفت می پیش آرامی به قاطرها

 تا فشردند می زمین به محکم را خود سُم قاطرها و کوبید   می قاطرها پای به آب خروش

 در را او ترس، تاداد  می دلگرمی فرهاد به بازهم یوسف. باشند داشته محکمی پای جای

  "م.رسی   می ساحل به داریم. ..". نیندازد آب

 و برگرفت آب از را فرهاد نگاه ساحل، به نزدیکی و یوسفهای   گفته

 زودتر هرچه تا اندکرده دراز آنها سوی به دست آب نزدیک که دید را حمید و فریدون

 و ایستاد پا بر قاطر ،یدسُر شدید لغزشی در قاطر دست ناگهان. ندانبکششان   خشکی به

 فریادی او کرد، رها را زین تاج فرهاد لرزان دستان در آمد. ایستاده نیمه حال هب قامتش

. خاست هوا به بودند ماجرا شاهد که فریدون و حمید فریاد .افتاد فرو آب در و کشید

 انداخت چنگ شود ارس یطعمه فرهاد که  از آن شپی و پرید پایین رنگد یب یوسف

 بود آن از تر سنگین هم روی یوسف و فرهاد وزن را دور کمر او قالب کرد. شدستهاو

 آرامی به یوسف. بود یوسف دست در چنان هم قاطرها افسار. برباید آنرا رود جریان که

 حالی در را یوسف بودند، کرده قالب دست که حمید و فریدون. شد نزدیک ساحل به

 . کشیدند ساحل به کرد   می حمل را فرهاد که
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 ارس از عبور خوشحالی اما. بودند گذشته مرز از غیرمجاز مسافر سه

 گمداد  می نشان تار و تیره را راه ادامه که ابهامی و آب در فرهاد افتادن ی هدلهر در

نمی دیده ها آن در امید و خرسندی از نمودی هیچ. بود غمگین و افسرده هاچهره. شد

 را خود زودتر وهرچه کرد   می ترک را شوروی جماهیر اتحاد  میهمانان باید یوسف. شد

 که ییسرما و فرهاد خیسهای     لباس. رساند   می ایران خاک یعنی ارس یسو آن به

 توی ژاکت که آوردیاد  به او. بود انداخته لرزه به را او دمید،   می آن در صبحگاهی نسیم

 خود اطراف به نگاهی. باشد لحظه آن در گرمی پوشش تواند   میاش   دستی ساک

 ساک یوسف بود، شده قاطر سوار رود از عبور برای وقتی. نبود خبری ساک از انداخت،

 از اثری اکنون. بود کرده مهار زین تاج و خود بین را ساک او و بود داده دستش به را

 ناپدید. بود شده رود جریان یطعمه ساک آب، در او افتادن هنگام پس. نبود ساک

 و فریدون و فرهادهای   شناسنامه و پول مقداری دادن دست از معنای به ساک شدن

 .بود شده آب طعمه نیز او کفش لنگه یک آن بر عالوه. بود شان اضافی لباس

 خواست که مسافراناز  بود شده خیس کمر تاخود نیز  که یوسف

 را فرهادهای    لباس تا ندبساز کوچکی آتش و ندکن جمع خشک برگ و هیزم کمی

 از یی هکپ ،دور و برهای   بوته و هاشاخه آوری جمع با حمید و فریدون ند.کن خشک

 یوسف. افروخت بر را آتشکبریتی که همراه داشت،  از   یی هشعل با حمید. انباشتند هیزم

می فرو طوالنی دمی با اش را ظغلی دود و گداخت را سیگارش شد، نزدیک آتش به

 آویخت شعله دور دیواری چون بود، چالنده بار چند که را خیسی پیراهن فرهاد. کشید

 دستی زد   می پک را سیگارش پیاپی  که یوسف. کند خشک را آن آتش گرم یهاله تا

 این باید او. بود گرفته فرا را وجودش ی همه آتش یگرما لذت و داشت آتش بر هم

 اگر که بود" قاچاقچی"ک ی او. کرد   می رها هاش لباس شدن خشک از پیش را لذت
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 شده خیسهای     لباس فرهاد. شدمی تباه عمرش یهمه افتاد   می شوروی مأموران بدام

          . کند میسر را راه ادامه و شود خشک تا سپرد آتش گرمای به دیگری از پس یکی را

 :گفت یوسف

 جا این در را تانحضور دود. کنید خاموش زودتر چه هر را آتش باید

های   گشتی اما دندار فاصله رود با شوروی جماهیر اتحاد  مرزیهای   پست. دهد لو می

 را خود تان کنند مو جی سین آنکه از پیش است بهتر. کشند   می سر جا همه پلیس مرزی

 روی پیاده شمال طرف به ساعت نیم اگر . برسانیدجلفای شوروی  درمان  رفیق حزبی به

 کامیونها جاده این در. است جلفای شوروی مسیر در که رسید   می یی ه  جاد به کنید

 . برسانید جلفای شوروی به را خود توانید   می کمی پول با .کنندمی مسافرکشی

 :گفت فریدون

 . نداریم را اینجا پول ما

  مسافران برای که را روبلیهای     اسکناس از برگه چند یوسف

. باشند داشته را شهر به رسیدن هزینه تا داد مسافران به داشت، همراه مرز یسو آن

 سپس گفت: یوسف

 جیمی و سین از پس و کند تان متوقف است ممکن مرزیپلیس 

 این در. باشید نداشته هراس. دهد تحویلشهری  پلیس مرکز ترین نزدیک به را شما

 شویدپلیس  گرفتار خواهیدنمی اگر. رسیدمی حزبی رفقای به تأخیر کمی با فقط صورت

 که معموال با اسب حرکتها  پلیس دیدن محض به .بمانید پنهان آنها دید از باید

خیال دور از تابروید   راه پا و چهاردست بعد و بنشینید زمین به هستید جا هرکنند    می

 دارید همراه که نشانی و نام دادن نشان با تان کردنددستگیر هم اگر. اید کنند حیوان

 . داشت نخواهید مشکلی
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 از را خود فاصله باید مجاز غیر مسافران که شد یادآور بار چند او

 . شوند نزدیک جاده به کامیون دیدن صورت در فقط و کنند حفظ جاده

های   شاخه باد که گرفت صورت حالی در خداحافظی و وداع آخرین

 بر سوار یوسف. انداخت   می فاصله آنها بین وداد  می تکان را ساحلیهای   نیزار نرم

 مسافران آمیز تردید نگاه. زد آب به کشید   می یدک را دیگر قاطر که حالی در قاطری

 مسافران برای یوسف. بود بسته او به رسید ساحل یسو آن به یوسف وقتی تا غیرمجاز

. کرد شانسی خوش آرزوی شانسفر ادامه برای نمادین حرکتی با و داد تکان دست

 پس این از که بود این پرسش. خورد گره هم هب هایی لحظه مسافر سه پرسشگر نگاه

 . نداشت پاسخی کسی. گذشت خواهد چگونه

 گفت فریدون که نشست   می فرو داشت آتش. بود خیس فرهادهای    لباس از نیمی هنوز

 را راه ی هادام به اطمینان یوسف، نداشتن همراه. کنیم جمع هیزم سرعت به باید

 آزادی سرزمین به رسیدن از که پنهانی خوشحالی. بود کرده پیش از تر دشوار شان برای

 سه. سپرد آشنا نا یدلهره به را خود جای یوسف، رفتن بازده بود،  جوانه دلها در

 شانخاطر آشفتگی از حکایت که از اکراه حالتی با شوروی، سوسیالیستی کشور میهمان

 آتش و شد آوری جمع نی، و چوب خرده مقداری. پرداختند هیزم آوری جمع به داشت،

های ی هیزمشعلههوا بر میخاست و  به های مرطوب    هیزم سیاه دود. گرفت جان دوباره

 د.کر   می پخشخود  اطراف به را گرما ذرات و کشید   می زبانه باال به گرانه عشوه ،خشک

 :گفت کرد   می خشک آتش گرمای با را شا پیراهن که فرهاد

 را ژاکتم که دیدم خواب خوابیدیم قاچاقچی ی هخان در که پریشب

 . برد آب را ژاکتم شد، تعبیر خوابم راستی. ام کرده گم

 :گفت طنزآمیز لحنی با و شمرد غنیمت را فرصت حمید
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 که اینست تعبیرش کرده گم را لباسش که ببیند خواب کسی وقتی

 رسوا که یی هداشت پنهانی عشق چه ببینم بگو حاال. شود   می رسوا اش پنهانی عشق

 . شد خواهد

 یاد. افتاد ترانهیاد  به یکباره شد، ناراحت طنز این از یی هلحظ فرهاد

 عشقآخرین . برد تهرانهای    هکوچ پس کوچه به ارس کنار از را افکارش یرشته ترانه،

 : گفتخود   به .است بوده ترانه او پنهان

 نشینیهم از فریدون و شمادر جز کسی بحال تا "ی.تعبیر عجب"

 . نداشت خبر دو آن یعاشقانه

 و بود باخته دل او به و بود دیده مدرسه به آمدش و رفت در را ترانه

 او گوش به را اشعاشقانههای   نجوا و بود کرده همراه او با را خود مسیر این در بارها

 نداشت،  نارضایی یا و خشنودی نشانی از  هیچبا سکوتی که  ترانه اماخوانده بود. 

از او  "سکوت عالمت رضایت است"هوای  به . فرهاده بوددنبال خود  کشید به فرهاد را

کرد و  با او هماهنگ میهایش را  گامشد،    می نزدیک ترانه به دست بر نداشت. هر بار

عشوه ،خود آمیزغرورژست  با بی اعتنا،گوشش می خواند ولی دخترک  هرا ب ینجوای

 این دیدار بارهافرهاد را نا شنیده می انگاشت. گفته های  وداد  می ادامه شراه به  گرانه

 هر می شد. او اشیفته و خاطرخواههربار بیشتر از پیش ش فرهاد اما شد تکرار چنینی

. بخواند ترانه گوش کنار بعد روز تا کرد   می حفظ خانه در را عاشقانهی   ترانهچند شب 

 روی او کرد،   می دنبال سایه مثل را ترانه وقتی ،یی هکوچ خلوت در روز، یک سرانجام،

 من از پرسید اش لطیف ییصدا با معصومانه، و رام نگاهی زیر نرم لبخندی با برگرداند،

 کرده  پنهان اسرارش صندوق در گفته نا مدتها که را یی هجمل فرهاد. خواهی می چه

 :تگف ریا بی و کرد نمایان بود

  "م.خواه   می ترا" 
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 کردند می هماهنگ جوری را شانآمد و رفت زمان آنها پس آن از

 همراه عشق گذرگاه در که هربار و افتی هادام آنها دوستی. باشند هم با دمی بار هر که

 . یافت   می کاهش آنها بین یفاصله شدندمی

 رفت خواستگاری به شد خبر با پسرش زودرس عشق از سمیه وقتی

عالوه بر در مراسم نامزدی، . شد منجر خصوصی نامزدی مراسم کی هب خواستگاری و

قول و قراری شکل . حضور داشتندپدر و مادر ترانه و ترانه، سمیه و فریدون و فرهاد 

تا پس از شناخت در آمدند. بنا شد یکدیگر  ینامزد به دو نوجوان گرفت که بر اساس آن

عقد این بود که فرهاد کاری  دیگرِ پیش شرط عقدی در کار نباشد.کامل از یکدیگر 

 . برای امرار معاش و تشکیل خانواده پیدا کرده باشد

های   دیدار بود و نشسته دو هر کام به نامزدی روزهای  شیرینی

 بودند روزی انتظار در آنها در هم آمیخت. زندگیهای   رؤیا بهترین با دو آن ی هعاشقان

 شیرین جامدر هم عجین شوند و  ،عرف و سنت ی اجازه با و آیند در یکدیگر عقد به که

 تکرار ترانهی خانواده منزل در اغلب نامزدی، دورانهای   دیدار با هم بنوشند. را عشق

 پیش در را شوروی به ناگهانی سفر راه فرهاد اینکه از پیش روز سه درست .شد   می

 ومسافرت بودند  ترانه مادر و پدر. برود آنها یخانه به ترانه دیدار برای خواستمی گیرد،

در نزدیکی پارکی با هم به رو این از. ماندب تنها فرهاد با آنها غیاب در نداشت اجازه ترانه

 اما شد حالش جویای فرهاد. بود غمگین و افسرده بشدت ترانهی ترانه رفتند. خانه

 فرهاد کنار در کوتاههای   گام با و بود دوخته زمین به را نگاهش مطلق، سکوت در ترانه

سکوت معنی دار ترانه، فرهاد را کالفه کرده بود و علت آن را جویا بود. . کرد   می حرکت

 شیر طرف به ترانه رسیدند،ب آ شیریک  کنار به که این ادامه داشت تا ترانه سکوت

 جریان صدای باکه  آمد از گلویش بر ییصدا شست   می را خود صورت حالیکه در رفت،
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 آب شرشر صدای البالی از" ام حاملهفرهاد، من "ی  هجمل و آمیخت هم در آب

 . رسید فرهاد گوش به

 !گفتی چی

. نگاهش به کبوتر چاهی نری دوخته شد که  بست را آب شیر ترانه

 فقط که ییصدا باکرد. کنان کبوتر ماده ای را دنبال می "بغ بغو"که روی زمین 

 :گفت برسد فرهاد گوش به

 . ام حاملهگفتم 

 نیز او نگاه. شد میخکوب خود جای در جمله این شنیدن با فرهاد

رسیده  فرهاد گوش هب ترانه تلخ کام از که خبریروی زمین را دنبال کرد. های   کبوتر

 فرهاد با ارتباط در توانست   نمی ترانه که بود آشکار دو هر برای . آزرد را او بشدت بود

 . شد   می روشن باید ترانه شدن باردار معمای پس. باشد شده حامله

ترانه این بار خالی از هیجانات عاشقانه و پر از تردید و  دیدار فرهاد و

ترانه شرم گینانه و های     لب. ، نگاه تلخ آندو بهم گره خوردهایی لحظهپس از . بودابهام 

 . بود اومله شدن احاز  ییو فرهاد کنجکاوانه در انتظار رمز گشا ندخورد   می بی صدا تکان

 . بگو، حرف بزن، چطوری حامله شدی

. اشک فرهاد را هم جاری کردو ق اصدای هِق ه. گریست   می ترانه

 . نجوا کرد اش او گذاشت و گریان کنار گوش ی هر شانفرهاد نزدیک شد سر ب به ترانه

 .من تجاوز کرد به مردی

 .آخر بگو چی شد ،کی، کجا

. و چیزی نگفت او مدتی گریست. ماجرا را نداشت ییترانه توان بازگو

انه بارها تصمیم گرفته بود که آنچه را تر .از لختی کاغذی را از کیفش بیرون آورد پس
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تواند چشم در چشم فرهاد    نمی دیگرکه کرد    می احساساما بگوید فرهاد  هاتفاق افتاده ب

 تا آنچه را که ه بودبرای فرهاد نوشت   یی هشرح ماجرا را در نام او. داشته باشد

 نامه رااو منتقل کند.  به زبان آورد با نیش قلم روی کاغذی بنشاند و به توانست   نمی

 . سپردفرهاد  دست  به آرامی به

شرمنده ام که باید  !عشق همیشگی من، نامزد نازنینم، مفرهاد عزیز"

 هخاطر داری ک به حتما. شده است بی پروا با تو صحبت کنم مگیر که دامن   یی هفاجعاز 

عروسی در یک . هایم شرکت کردم سی یکی از همکالسیعروک ماه پیش در مراسم ی 

که میهمانان برای همراهی با کاروان عروس  پاسی از شب گذشته بود. دباغ بزرگ بو

در    یی هکلب به ییدستشو به برای رفتنکاروان،  به قبل از پیوستنمن آماده شده بودند. 

را قفل  ییدستشو درِ. دش ییبا زور وارد دستشو جوانیمرد  ناگهانم. باغ رفت ی هگوش

هوش آمدم  به وقتی. مقدر دست و پا زدم که از حال رفت آن. ترا گرفنم کرد، جلو ده

 سمن با احسا. میهمانان همراه کاروان عروس رفته بودند یهمه. نبود  جاکسی در آن 

همان شب مادرم تشخیص  .گشتمربخانه  به با بدنی که آلوده شده بوددرد و سر گیجه 

که خاطر تو عزیزم را آزرده نکرده باشم،  من برای اینام.  که مورد تجاوز قرار گرفته داد

 با گذشت ،نشسته بود ملکه ننگی که بر دامنکه  این به تو نگفتم. با امید به این فاجعه را

شوربختی من همین جا اما زمان محو شود و پیمانی که با تو بسته بودم آسیب نبیند. 

فرهاد . ه استناشی از حاملگی در من پیدا شد وارضهفته پیش ع از یک. تمام نشد

پس از تأیید حاملگی دیگر از جسم خودم متنفرم . این نگون بخدا من بی گناهم. عزیز 

 تو و خانواده ام به من را تا مرزخودکشی پیش برد. زنده بودنم را در گرو عشق ،بختی

دردی را که نصیبم شده اجازه بده، من  به هر حال اتفاقی است که رخ داده. به دانم.   می

آوار ناشی از بگذار برسانم. زندگی تو  به تحمل کنم بدون اینکه آسیبی ییتنها به است

تو . کرده باشماین فاجعه تو را درگیر خواهم    نمی ریزد. خودم فروسر بر ام  نگون بختی
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ت تصمیم بگیری. ا زندگیباید آزادانه برای تو هستی که . ات را داری حق انتخاب زندگی

پاکی و صداقتش  به که   یی هآن ترانداشته باش که یاد  بهسعی کن من را فراموش کنی. 

ری یتصمیمی که بگهر دارد.  شکمدر   ی از مردی ناشناس جنینکردی، اکنون    می افتخار

  "م.راهی را که انتخاب کنی بازهم ترا دوست دارو هر 

توانست آنچه را در نامه    نمی کرد.پریشان شدت  به فرهاد رااین نامه 

خوانده بود در باور خود بگنجاند. با صدای لرزانی که از یأس و نومیدی بر میخاست، 

 گفت:

 ؟شناختی   می آن مرد را

 نه-

 ؟چه جور آدمی بود-

یادم او  ی هقیاف قامت و که چیزی از قد وداشتم من چنان وحشت -

فشار  وباقی است در ذهنم هولناکش  خشن با رفتاری از یک مرد حتنها شبنیست. 

 پنجه هاش روی گلوم ... 

 ؟دانند   می خانواده ات-

 . گفتم اما پدرم هنوز بی خبر است ممادر به همان شب-

 ؟.کاری کردبرای حاملگی توان    نمی-

تا بحال پیش چند . اما نیفتاد رسید کرد   می شا عقل به هر کار ممادر-

 . سقط جنین هم خالف شرع است و هم خالف قانونگویند    می ایم. هماما هم رفت

  ترانه ترک برداشته بود. فرهاد که فرهاد کالفه شده بود. عشق او به

بود.  های گوناگون سرگردان   ترانه دلباخته بود اکنون در میان گزینش پارچه به یک

خواست    اش باشد. نمی در رحم پاک همسر آینده  یی  ه  ی ناپاک هرز خواست نطفه   نمی
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خواست ترانه را    ی رؤیاهایش بود از دست داده باشد. نمی دختری را که تبلور همه

  ه و خانه نشین کرده باشد.  خاطر یک رویداد تبهکارانه، برای همیشه، بیو هب

تحقیر اطرافیان نیش زبان و باید  ها نخواستن این ی هاما در کنار هم

همه مشکل در توان جوان  برای این ییجو چارهکرد.    می بر خود همواررا دور یا نزدیک 

با اینکه  .شدت کالفه بود و دمی آرام نداشت به او. گنجید   نمی چون فرهاد   یی هبی تجرب

چنان  فرهاد هم، دو تار کرده بو زالل بین او و ترانه را تیرهعشق  ،این فاجعه ی هسای

ی راهی جو و جستبعدی همراه با او در  هایدانست و در دیدار   می ترانه وفادار به خود را

 . برای پاک کردن این لکه ننگ بود

 سفرِ از پیش شب یکو  ترانه ی خانه در فرهاد و ترانه دیدار آخرین

دو  بینناپاکی،  سند آن بردن بین از برای طوالنی بحثی و رّجَ .دبو فرهاد بهنگام نا

کرد، نا مشروع    سنت و عُرف، جنینی را که در دل ترانه رشد می .درگرفت گناه جوان بی

 جنین بودند اما راهی برای انجامش هر دو موافق سقطشناخت.    بی هویت می  و 

هم چنان  مشروع نانبرد و معمای جنین  ییجا به آن شب راههای   وگو گفت  شناختند.   نمی

بیندیشند.    یی ه  قرار شد روز بعد هم یکدیگر را ببینند و چارباقی ماند.  کالفی سر در گم

ترانه، غم زده در  .شدند جدا هم ازخداحافظی،  بدون سنگین، یی ه  دلشور باآنشب آن دو 

 . گرفت پیش در را مادر یخانه راهاتاقش باقی ماند و فرهاد 

 وقتی. بود مشکل این از گریز فرصت فرهاد برای شوروی به سفر

 با فرهاد بود، بردهبسترش  کنار به خود با را فریدون تحصیلی مسافرت خبر مادرش

 خود با که یی ه  دلشور از را او که بود کرده پیدا را گریزی راه خبر، این شنیدن

. داد   می نجات بود، شسته چشمانش از را  خواب ها ساعت آنشب و بود برده رختخواب به

. شد سفر آماده و انداخت چنگ بود نجاتش ریسمان که سفری به درنگ بی که بود این

چه . کند فراهم کشور آن به نیز را ترانه آوردن ی لهوسی توانست   می شوروی به سفر با
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فرزند خود  همچون  بسا در شوروی آنها می توانستند از جنینی که در دل ترانه بود

 نگهداری کنند. 

*** 

ارس بر گرداند. امواج خروشان آب را  به نگاه خود را. رفت فرو فکر در عمیقا فرهاد

پیکر لرزان ارس اکنون مرزی  .ندرفتو پیش می ندکرد که در هم می غلتیدتماشا می

آرزویی دیگر ترانه وصال از این پس، کشیده بود که راه بازگشت نداشت. بین او و ترانه 

  بیش نبود.

 فرهاد به .بود آورده زبان به را یینابجا طنز که کرد احساس حمید

 :گفت

 . گفتم را خوابت تعبیر فقط نداشتم غرضی

در آن شرایط  را ترانهخود را سرزنش کرد که چرا  یی هلحظ فرهاد

  .بود سپرده ابهام پر   یی ه  آیند دست به را خود وبود  کرده رها تنها

 انبان فریدون. شد خشک فرهادهای    لباس آتش گرمای یهاله در

 زمین روی همراهان روی پیش را یوسف خرید یمانده باقی و کشید جلو را آذوقه

 ی  زماندهبا این خشک، خرمای و چندتایی تبریز پنیرو  بیات نان تکه چند. کرد خالی

 از که چرا باشد خودی میهمانی آخرین این شایدبرای ته بندی بس بود.  ها  خوراکی

 . بود خواهند شوروی جماهیر اتحاد  و حزبی رفقای میهمان پس این

 ی ادامه برای را خود امیدواری، اندکی با راه، از خسته مسافر سه

 از را خودبود  بهتر جلفای شوروی به رسیدن اییوسف بر یگفته به بنا. کردند آماده سفر

آنها را  امانظر می رسید،  هبدشوار  ،کار این چه اگر. دارند نگه دور شوروی مأموران دید

 جلفای شوروی به رسیدن از قبل هم اگرانید. رس    می میزبانان باز آغوش به راست یک

 بدی اتفاق شان کنند  بازجویی دولتی مأموران و شود برمال شان غیرقانونی حضور
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 فقط شود گره کارشان باز می حزبی مقامات نشانو نام دادن نشان با. افتاد نخواهد

 . شد خواهد تر طوالنی کمی حزبی رفقای به رسیدن زمان

 پیش چه هر و گیریم   می پیش در را جلفای شوروی راه ،باد بادا پس

 . آید خوش آید

 ساک در که را پیراهنی حمید. بود کفش بدون فرهاد پای یک

 رساندن برای بود پوششی. زد گرهپیچید و  فرهاد پای دور ،آورد بیرون داشت دستی

. گذشتند رود ساحلهای   زار بیشه از آرامی به اما استوارهای     گام با. آبادی کی هب خود

 شکافته را آسمان زالل یسینه که آفتابی. بود گشوده ایشان به روی پهناوری دشت

جلفای  سوی به سر که ندگشت   می یی ه  جاد دنبال چشمها. بود پهن زمین روی بود،

 تر سنگین را قدمها و شدمی سبزه از تهی و تر سفت زمین کممک. داشت شوروی

 بیهوده ییگو. گذشت   می کندی به آشنا نا و سرگردان مسافرانِ برای زمان. کرد   می

 و بردنمی رو ماشین جاده به راهی نگاه،. بودند حرکت در نشان و نام بی هدفی دنبال هب

گرفته  جدی دیگر یوسفهای   پند. رسیدنمی گوش به باشد یی ه  جاد از نشان که ییصدا

 سپرده فراموشی هب راه رفتن  پا و چهاردست و مأموران دید از شدن پنهاننمی شد. 

 چنان را ناآشنا غربتی رنج و درد اخته،اشنن و پهناور دشت دراین ییتنها. بود شده

 تسلی شان برای شمایلی و شکل هر با دیگر انسان یک دیدن که بود نشانده دلها به

  می بود. مرزی مأموران ردای در انسان این اگر حتا. بود بخش

 دیدن انتظار در خاطر آشفته و دل شوریده غیرمجاز، مسافر سه

 ناآشنا راهی در تردیدآمیزهای   گام با و بودند دوخته چشم اطراف به خیره دیگر، انسانی

 هر. کنند پیدا را درست راه و بیاید سراغشان به یی ه  جنبند شاید. ندرفت می پیش  آهسته

 دست که چرا ،بودند بسته دل شدمی نگهداری فریدون جیب در که زردی پاکت به سه

 گفت راست سمت به اشاره با حمید ناگهان. بود خواهد سفر این معمای گشای گره آخر
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 کاله. ندچرخید سو آن به هاچشم. است حرکت در ماهور تپه پشت سواری اسب آنجا

 مسافران و نا پدید می شد. پیدا موجی فراز مانند یی هپت پس در گاه گه سوارکار، چند

 جام در یکجا شادی و غم و امید و ترس. بودند شده میخکوب خود جای در غیرمجاز

 و باشد دردسرساز شانغیرمجاز ورود اینکه از ترس. بود آمیخته هم در شان احساس

 کشور در بار پر و آرام زندگی یک و گیرد   می پایان مخاطره پر سفر این اینکه از شادی

  شد. خواهدشان نصیب شوروی جماهیر اتحاد  یعنی آزادگان

 زین رویآنها با حرکتی موزون  .گذاشتند سر پشت را تپه سوارکاران

 چه هر. تاختند   می غیر مجاز مسافرانِ سوی به شتابان وشدند می جابجا های خود اسب

 با ، سوار بر اسبهای تنومند و چابک مأمورانِ صالبت و هیبت شدندمی تر نزدیک

 نبض. شدمی تر عیانقد،  تمامهای   پالتو و بلندهای   چکمه روسی، قزاقیهای     کاله

 سم کوبش صدای با را خود که نگذشت چیزی و شد تند شده میخکوب مسافران

 با کرد،   می حرکت جوخه پیشاپیش که نگهبانی سگ. کرد هماهنگ زمین بر اسبها

 و ایستاد جای در ایشان از کمی یفاصله در و دوید بیگانگان سوی به تهاجمی جهشی

 . کرد   می پارس یکریز

 سوار ها،بلشویک خاکستری یونیفورم با مسلح و خشن سوارکار سه

 غیرمجاز که ایرانی جوان سه یزده خشک پیکر برابر در قامت، بلند و فرزهای     اسب بر

 خشن ییصدا با سپس و کرد آرام را سگ آنها از یکی. ایستادند بودند، گذشته مرز از

 اعتراض رنگ که سرجوخه گفتار نفهمیدند. که گفت چیزی غیرمجاز مسافران به خطاب

 فریدون. بود مفهوم نا و گنگ دانست   می روسی که فریدون برای حتا داشت، تهدید و

 را حزبی رفقای نشان و نام تا برد   می جیب طرف به را خود دست آرامی به که حالی در

 :گفت روسی به دهد نشان آنها به
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 شما برادر حزب یعنی ایران، کمونیست حزب عضو سه هر ما

 . هستیم

 بلند ییصدا با فریدون، گفتار به دادن گوش بجای، پلیس ی هسرجوخ

 را خودهای     دست که فهماند مسافران به خودهای     دست بردن باال با و زد نهیب

 باشد مسلح ناشناس مرد این اگر که بود پنداشته جوخه سر. برند باال تسلیم عالمت به

 . اندازد خطر به را مرزبانان جان تواند   می او دست حرکت

اشاره با. رفت باال شوروی جماهیر اتحاد  میهمان سه لرزانهای     دست

 از و برداشتند خود خورجین از زنجیری و قفل کدام هر دیگر مأمور دو سرجوخه، ی

. بخوابند زمین روی شکم با شد داده دستور غیرمجاز مسافران به .پریدند پایین اسبها

 سه هر. کرد اجرا چرا و چون بی باید را میزبان کشور مأموران فرمان که بود بدیهی

 خطرناکی یوسیله اگر تا گشتند را آنهاهای     بدن مأمور دو و خوابیدند زمین روی

 آنها ندارند همراه سالحی آنها که شدند مطمئن وقتی .کنند مصادره باشند داشته همراه

 قفل  این به که زنجیری. شد مهار قفلی در فریدونهای     دست. کردند بلند زمین از را

 دیگری زنجیر و قفل. شد وصل داشت خود در را حمید دست که قفلی به بود پیوسته

 و غل با دستگیرشدگان، سرجوخه، دستور به .کرد وصل دو آن به را فرهاد دست نیز

 پشت دیگر سوارِ و سرجوخه. افتادند راه به سواراناسب از یکی دنبال پیاده زنجیر،

 اسیران به را نگاهش خشن، نگهبانی همچون مرزبانی سگ. کردند حرکت رشانس

 فرو ،شوروی جماهیر اتحاد  میهمانان کرد،   می حرکت آنها همپای کنان پارس و بود بسته

 صدای که سرجوخه. رفتندمی پیش به پیاده دار،جلو سرِ پشت حیرت، و بهت در افتاده

 اسب کرد، تنگ را افسار کوبید، اسبش شکم به مِهمیز با تافت،   نمی بر را فرهاد گریه

 دو را سوارکار بهتاُ وشیهه کشید  کرد، بلند را خودهای     دست،  چرخید خود بدور

 مسافران گونه دشنام کلماتی با و نگریست فرهاد به زده لزُ سرجوخه .کرد چندان
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 نا اینکه از و گریستند   می خود درون در نیز حمید و فریدون. کرد سرزنش را غیرمجاز

 ذهنشان در امید از   یی هبارق گاه. بودند پشیمان سخت اندداده تن سفری چنین به دانسته

 و رفقا نشانی. کند دگرگون را شان سرنوشت و اقبال توانست   می که زد   می جرقه

 بسا چه. بود خواهد آنها نجات یوسیله فریدون جیب در چنانهم حزب، مقامات

 میهمانان دانسته نا که باشد مرزی مأموران شرمندگی یوسیلهمحتوای پاکت زرد 

 و آزادی به رسیدن آرزوی پس. ده بودندآزر را سوسیالیستی جمهوری کمونیست حزب

 . بود جاری اسیران روان و جسم در چنان هم آزادگان، کشور در ییجو کام

پیش  پهناور  دشت در گستردههای   زارکشت برمطبوعی و  نرم باد

 ییزنجیرها موزون نانوای . کرد   می زمزمه آرامرا  تابستان رسیدن فرا و کشید   می پر رو 

 ی های خسته  پا حرکت با هماهنگ ند بود گرفته اسارت به را ییهادست ناروا که

رفتار حقیرانه با اسیران و از  از که فرهاد یگریه قهِق رسید. هِمی گوش به مسافران

که بر هر  سرجوخهمکرر های   تشر و خاست   می بر آلودش زخم یرهنهسوزش پای ب

 کممک غشته بود.غمی سنگین آ به چیره بود آن فضای پر طراوت طبیعت را ییصدا

 یک فراز بر رنگیسرخ پرچم .رسید آبادی یک یحاشیه به دستگیرشدگان صف

 و چکش و داس گشود،   می دامن باد مسیر در پرچم هرگاه .بود اهتزاز در چاردیواری

 کشوری نمایشگر و کشان زحمت پیروزمندی نمودکه  شدمی دیده آن بر ماه از هاللی

 . بود برابری و عدالت با

 ها قفلحیاط پاسگاه بردند.   به بود پرچم زیر که داالنی از را  اسیران

 بازرسی را دستگیرشدگان جیب و بدن که داد دستور یسرباز به سرجوخه .شد گشوده

 .پرداخت بدنی تفتیش به سرباز .دهد تحویل بازداشتگاه به دارند همراه را آنچه و کرده

 و ایرانی پول هرچه با را پولهای     کیف. رفت بغلهای     جیب سراغ به چیز هر از قبل

 کیف با ،بود شدگان دستگیر عمر شیشه که زردی پاکت. آورد در هاجیب از بود روسی
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 همراه و زد چنگپاکت را  سرباز. افتاد زمین به بیرون آمد و جیبش از فریدون پول

 زرد پاکت به بار چند فریدون. انداختدست داشت  هب که برزنتی سطل در پول های کیف

 پاکت این "گفت روسی زبان به بود افتاده لرزه به ترس از که ییصدا با و کرد اشاره

های     جیب. شد انگاشته ناشنیده او گفتار "د.داخل آن را بخوانی ی ه، لطفا ناماست مهم

 داد تکان هوا در را وارونههای   جیب سرباز،. شد خالی ته تا یک هب یک دستگیرشدگان

 تا انداخت چنگ زندانیان بدن جای هر به بعد. باشد مانده پنهان کوچکی چیز مبادا تا

 حتا و بندکفش ساعت، کمربند،. شود کشف باشد مانده گاهی نهان در چیزی اگر

. شد مصادره غیرمجاز اشیاء عنوان به نیز حمید سیگار پاکت یک و کبریت عینک،

 از را کفش ی لنگه کی هک فرهاد. کردند هدایت اتاقکی به را شده پاس و آس مسافرانِ

 تلنگری نگهبانی مأمور که رفت می اتاق طرف به لنگان و یزخم پای با بود داده دست

 از نیمی. ماند   می چارپایان یطویله به اتاقک .شود اتاقک وارد زودتر تا کرد وارد او به

 اینفکر عاقبت . ودب تشک و انداز زیر معنای به که بود شده پوشانده کاه با آن کف

 هایی لحظه. بود مرزبانی پست بازداشتگاه اینجا .زد   می پرسه اسیران ذهن در شوم سفر

 دو همکارش همراه بالید،   میخود   به غیرمجاز مسافر چند شکار از که سرجوخه بعد

 کند و با دانستن چند کلمه فارسی ییهنر نما خواست   می او. آمد بازداشتگاه به

 اینکه باکند.    می زبان خودشان صحبت به ها یا ایرانبنشان دهد که همکارانش  به

 ترکی و فارسی یکلمه چند او، به اعتنا بی بود کرده صحبت روسی به بار چند فریدون

 که سرجوخههای   گفته میان در. برد کار هب اشروسی گویش در بود گرفته ادی  هک را

 و قاچاق دزد، فارسیهای   واژه بود، آمیز تحقیر و خشن لحنی با و روسی زبان به

 کسی .گفت سخن آتش و دود از یی هپراکند کلمات با هم یکبار. شد شنیده جاسوس

 آتش از ناشی دود شاید. بود چه کلمات این از روسی مرزبان این منظور که دانست   نمی

 . بود داده لو را غیرمجاز مسافران حضور رود، کنار در
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 گوش به آن بست و قفل صدای و چرخید پاشنه بر اتاق سنگین درِ

 نزدیک و در باالی کوچکی یروزنه از تنها نور، و رفت فرو تاریکی در اتاق رسید

های   شیار بود، شده پخش دیوار روی که نوریروشن  هسای. کرد   می رخنه اتاق به سقف

 این در قبال که بود کسانی عصیان یا و هنر آثار اینها. داد   می نشان را بسیاری

 موازی که کوتاهی پرشمار خطوط. بودند کشیده را بودن دربند رنج بازداشتگاه،

 قبال که بود کسانی روزشمار بود، شده حک دیوار روی گوناگونهای   جا در دیگر یک

 زنجیر و قفل اثر. بود نشسته دلها بر سنگین غربتی رنج. بودند زندانی بیغوله این در

 کبودی به که سرخهای هحلق شکل به جوان، سه یپرورده ناز و نازکهای   دست روی

 و مأموران تحقیرآمیز رفتار. آزرد   می را دستها آن از ناشی درد و بود مانده بجا زد   می

 در امید از یی هبارق هنوز اینها ی همه با. بود کرده کالفه را سه هر تشنگی و گرسنگی

 و نام وقتی سرانجام"ه ک کرد   می نجوا همراهانش گوش در. بود باقی فریدون دل

 پاکت اگر اما "د.کر خواهند آزاد را ما بخوانند است زرد پاکتدر  که را مقامات نشان

 یدلهره این. بود خواهد انتظارشان در یی هفاجع نباشد اختیارشان در دلیلی هر به زرد

 سه و کرد کِز اندود، کاه بستر از یی هگوش در. انداخت پا از را فریدون رفته  رفته سنگین

 پر را دلها چنان سنگینی نگرانیِ. افتادند فرو ترس، و ابهام از پر سکوتی در مسافر،

 زرد پاکت سرنوشت. بود کرده فراموش را پاش زخم از ناشی درد فرهاد که بود کرده

 هیچ شود ناپدید نامه این اگر. بود معلوم نا رفت می شمار به تن سه این عمر شیشه که

 تهمتی هر آنگاه و نیست دست در "آزادگان سرزمین"ر د کسی از نشانی و نام

 .باشد غیرمجاز و هویت بی مسافران نصیب تواند   می

 سپری بازداشتگاه اتاق آلودزهر فضای و مطلق سکوت در ساعاتی

 هوای تاریکی از بتدریج و افتاد رمق از تابید   می در باالی یروزنه از که نوری. شد
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 بازداشتگاه در شدن باز آن پی در و در روی بست و بند صدای ناگهان. داد خبر بیرون

 اشاره فریدون به سرباز،. درآورد خیز نیمه حالت به و داد تکان خود جای از را مسافران

 حرکت دو از پس. نداشت ایستادن توان فریدون کند.دنبال او را  و برخیزد جا از تا کرد

 کشانکشان و گرفت رااش لبغ زیر شد، نزدیک او به سرباز انجامید، افتادنش به که

 . شد قفل دوباره بازداشتگاه درِ. برد بیرون

 گفتارش با او که بودند امیدوار فرهاد و حمید فریدون، رفتن با

ای که در پاکت زرد  خواندن نامهبا و باشد شان  سفر معمای گشای هگر روسی زبان به

با خبری   فریدون که کردند   میشماری  لحظه آنها. دهد پایان ها سوءظن ی ههم به بود 

 بشدت فرهاد. نشد خبری فریدون از و ندکشید درازا بهها  هلحظ. برگردد اتاق به خوش

 را او کوشید   می بود شدید نگرانی و نومیدی درگیر خود که حمید و کرد   می تابی بی

 . کند آرام

 شده مچاله انسانی با را ییپتو سرباز دو که بود شب نیمه شاید

بشدت لت و پار  ییکشاندند. فریدون که در اثر چند ساعت بازجو بازداشتگاه درون به

دیدن  کرد.   می ناله شد،   می شنیده بسختی که ییصدا باشده بود، بیهوش افتاده بود و 

لرزه انداخت.  به شرایط رقت باری که فریدون دچارش شده بود حمید و فرهاد را

دیدن پیکر را که با  حمیداتاق بازداشتگاه رها کردند و  ی فریدون را در گوشه، سربازها

 شکنجه از حکایت چیز همهبا خود بردند.  ودشده و نیمه جان فریدون در تشنج بمچاله 

 نقش بسته بودند  صورتش روی ی کهکبود  های    هبا لک الشو آش فریدون .داشت

  کشید.   می نفس سختی به

 کوشید او را   می کشید و   می ین فریدون عاجزانه فریادفرهاد در کنار بال

  هوش آورد. به
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رنگ پریده و  ی ه، چهرشداتاق سرجوخه وارد  به حمیدوقتی 

 نشسته سرجوخه کنار که داد. مردی   می لرزانش آشفتگی درونی او را نمایشهای   دست

 :گفت فارسی به بود

 کنم.    می ترجمه را سرجوخه و شما  های    ههستم. گفت مترجم من

 فرصت را غنیمت شمرد و با دیدن حمید گفت:سرجوخه 

 اگر جاسوس نبودی که ترس نداشتی. حاال که دستتان رو شده

 !یی هلرزه افتاد به

وقتی فریدون با دانستن زبان روسی . بود باخته پاک را خود حمید

 سوءظن جاسوسی اعتراض کند یا به تواند   می نتوانسته سرجوخه را قانع کند، او چگونه

با دیدن آنچه بر سر ساز درون آن باشد.  سرنوشتی  گیر پیدا شدن پاکت زرد و نامه پی

  باد رفته بود. ربی امیدها  فریدون آمده بود همه

 خطاباو  که بود گذشته سرجوخه آلودِ وهم سکوت با هایی  هلحظ

 :گفت حمید به

 خیلی روسی به او. دهد فریب را ما چرب زبانتان سعی کرد رئیس

 اگر همتو  .کرد اعتراف جاسوسی به که زدیم کتک را او آنقدر .کرد درازی زبان

 فریب ما که بدان هستی، ایران کمونیست حزب عضو که ییبگو او مثل خواهی   می

 نخواهی بیرون اتاق این از زنده نکنی، اعتراف جاسوسی به که زمانی تاخوریم.    نمی

  .رفت

داشت تسلیم سرجوخه می شد که  در اوج نومیدی و نا توانیحمید 

او نهیب زد  به و در درونش جوشید ییناگهان نیرو .فتاداپاکت زرد روی میز  به شنگاه

د ی توان خود را جمع کرد، قد. حمید همهشمار به که آخرین فرصت را غنیمت

رسا، انگار که  ییصدا اش کشید، آنرا صاف کرد و با لباس چروکیده به دستی، برافراشت
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کرد یاد آور شد که آنها جاسوس نیستند. برادران حزبی  در بارگاه عدالت از خود دفاع می

گفت و  طرف پاکت زرد نشانه گرفت دستش را بهآنگاه از حزب کمونیست ایران هستند. 

 ور داشت که با در آن پاکت زرد است. با شانکه نام و نشان برادران حزبی و معرفی نامه

 می رفت.گره خورده بود از میان  شان گشودن نامه، سوء نیتی که بر سرنوشت

روسی برگرداند. سرجوخه سری تکان  به مترجم گفته های حمید را

وارونه باز بود، آن را درِ پاکت داد، ابرو در هم کشید، پاکت زرد را از روی میز برداشت، 

بس  ییهذیان گو"نشان داد که چیزی در آن نیست و گفت : ،تکان داددر هوا  و گرفت

  "است.

 ایران، در نشانی و خانوادگی نام. شد شروع حمید از ییبازجو  

 بود اطالعاتی شوروی، به آمدن از هدف و ارس از عبور چگونگی اشتغال، تحصیالت،

 لو را آنها که چیزی همان یعنی کردن، پا هب دود و کردن آتش علتازش پرسیدند.  که

و در پی هر ، گفت می پاسخ لرزان ییصدا با حمید. شد پرسیده تفصیل به بود داده

 نوشته بازپرسیهای   برگه روی اطالعات ی همه. کرد میپاسخی سرجوخه به او پرخاش 

 سفر این راهی را او کسی چه که کرد مطرح را پرسش این بارها سرجوخه. شدمی

 . داشت جاسوسی برای شدید سرجوخه سوءظن از نشان سؤال این. است کرده

 لجوجانه گفت:دست آخر، سرجوخه 

 جا این به جاسوسی برای نفری سه شما که هستم مطمئن من

برای چی روسی یاد شوروی رسیده باشد،  به پاشقبل از اینکه گروهتان  رئیس. دیی هآمد

یالیستی روی او مایه گذاشته اند و او رامپهای   مگر غیر از اینست که آژانس .گرفته است

  این به آماده کرده اند و شما دو نفر را هم برای کمکرا از هر نظر برای کار جاسوسی 

همه چیز اعتراف  به را تلف نکن. رهبرتان موقت طرف مرز فرستاده اند. این به جاسوس

 هست. اش  کرد و اثر انگشتش هم پای اعتراف نامه
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شد، حمید را با بلند  خود جای از سرجوخه. بود فایده بی حمید انکار

 توان دیگر  که حمید. کوبید او روی و سر به لگد با و انداخت زمین به یک مشت محکم

 و پیچیدخود   به روی زمین هایی لحظه داشتن را ییبازجو یادامه ارایی  و مقاومت

 سرجوخه و برگرداند روسی به بود گفته حمید را آنچه مترجم،. رفت فرو اغما در سپس

تا اینکه  گذشت بیهوشی در مدتی .کردپُر  را بازپرسی برگهخواست جور که دلش میآن

 چشمش. رسید بیداری به بود گرفته فرا را بدنش همه که دردی احساس با میدح

 پایاو  انگشت اثر ناخواسته، بنابراین،. بود آغشته بنفش جوهر به که افتاد انگشتش به

 . بود بسته نقش بازپرسی برگه

 پیدا رویش و سر بر کبودهای   لکه که را حمید سرجوخه، دستوربه

 از فریدون، دیدن با که او. بود رسیده فرا فرهاد نوبت. برگرداندند بازداشتگاه اتاق به بود،

بر سر و روی حمید  کتک آثار  دیدن با بود، داده تکیه دیوار به رمق بی و رفته حال

 اتاق به سربازی فرهاد را کشان کشان. افتاد کار از زبانش که شد خود بی خود از چنان

 رد.کترجمه  به مترجم شروع برد. سرجوخه

 فرستاده جا این به جاسوسی برای و یی ه  خوردفریب تو که دانم می

 . است آورده همراه و فریفته ترا که گفت برادرت. یی هشد

مال  غذا این کنی اعتراف اگر گفت بود میز روی که ییغذا ظرف به اشاره با سرجوخه

 . مرد خواهی گرسنگی از توست و گرنه 

 اما رسید   می شگوش به سرجوخههای   گفته مبهوت و گیج فرهاد  

 همه کند امضا را بازپرسی برگه پای اگر که فهماند او به مترجم. بگوید چه دانست   نمی

 . شد خواهد نصیبش برادرش سرنوشت صورت، این غیر در گذشت، خواهد بخوبی چیز
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بود که    یی هحرکت در انتظار فاجعفرهاد که زبانش بند آمده بود بی 

از   بود، گرفتهخود   به طرفانه بی   یی ه  چهر که مترجم نصیب فریدون و حمید شده بود.

 ت:گف نجواکنان گوشش کنار و آمد فرهاد نزدیک آرامی به جای برخاست،

 آدم پوست اینجا اال و کن راحت را خودت و بکن امضا یک پسرم،

 . کَنَند   می را

 بازپرسی ی هبرگ. کرد اعالم را خود موافقت سر ی هاشار با فرهاد

 شرح و بود شده تنظیم فریدونهای   گفته اساس بر او نشان و نام. بود آماده فرهاد

. بود شده نوشته دانست   می الزم سرجوخه که شکلی به شوروی به ورودش ماجرای

 کرده فروروی میز  رنگینِ بالشتک در را سبابه انگشت که خواست فرهاد از سرجوخه

 میزش روی غذای سینی از را نان   یی هتک سرجوخه کار این از پس. بگذارد کاغذ روی

 با فرهاد او بدهد. به هم آب لیوان یک داد دستور سرباز به .داد فرهاددست  به و برداشت

  گشت.رب بازداشتگاه اتاق به نان   یی هتک و آب فلزی لیوان

دو  آن .بود معنا تمام به کابوسیبرای حمید و فرهاد  لعنتی شب آن

هیچ داد فریدون برسد اما  به کسیتا شاید بارها فریاد برآوردند و عاجزانه التماس کردند 

طرف به بار در بازداشتگاه باز شد و سربازی دو پتوی متعفن راتنها یکجوابی نگرفتند. 

پر ماجرا،  شبدر طول آن  ای نداشت.شنوندهزبان فارسی  به گفتار آنهاپرتاب کرد.  شان

کنار جسم در برد،    می سرهدر شوک ب ییکه پس از بازجوحمید فرهاد با چشم گریان، و 

 یهروزن هیچدیگر سرنوشت شوم و موهوم خود نشستند. تماشای  به بی حرکت فریدون

  پاسخ بود.بی ییمعما شان افتاده بود سرنوشتگرهی که بر شد. نمی دیدهی دامی

 صدایو  تابید درون به  در باالی یروزنه از صبحگاهی نور از یی ه  شرارشت. ذپاسی گ

 بازداشتگاه اتاق .گرفتخود   به را زده بهت اسیر دو حواس خورده زنگ لوالی ناهنجار

. شد پیدا در قاب در داشت دست در نان تکه دو که سربازی الغر پیکر و گشود دهان
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 سرعت به را نان. بود غنیمت اسیران گرسنگی رفع برای خالی و خشک یصبحانه این

باید هر چه  که ندفهما اشاره با سرباز. بود مانده باز همچنان اتاق درِ. گرفتند دندان به

 از سرباز دستور به حمید و فرهاد. شد بلعیده تندی به صبحانهزودتر آنها را با خود ببرد.  

 با آنها یشده قفلهای   بند دست مرزی، پاسگاه حیاط کنار در. رفتند بیرون اتاق

می یک هر که گوناگونی افکار پاسگاه، آلود وهم سکوت در. ندپیوست همهب زنجیری

 و تلخی و نومیدی و امید. کرد   می گذر زندانی دو ذهن از بزند رقم را آینده توانست

 جریان در که بود ییناروا اتهامات بود، لمس قابل آنچه اما بود آمیخته درهم شیرینی

 همه جاسوس، قاچاقچی، مرز، از غیرمجاز عبور. بودند شنیده مترجم زبان از بازپرسی

 . کردمی سنگینی گناه بیهای   انسان این ضعیف دوش بر که بود ییناروا بار

 در مقابل در اسب بر سوار مرزی پلیس دو. ندگذشت خاطر پریشانی با هایی لحظه

 پلیس دو به زنجیر، و قفل درهای   دست با حمید و فرهاد. شدند ظاهر پاسگاه ورودی

 زندانی دو گرفتن تحویل ،یی هبرگ بر انگشت اثر گذاشتن با دو آن و شدند داده تحویل

 . کردند تأیید را

 آن، سر و شد قالب حمید و فرهاد بین زنجیر به بلندی زنجیر

 سوار بر اسب، سبیلو پلیس. شد وصل داشت کلفتی والروس سبیل که یپلیس کمربند به

به برهنه پای یک با فرهاد. کشید   می خود دنبال به را پیاده زندانی اسیر دو و افتاد راههب

 دقایقی. رفت می پیش به و گذاشت   می پا ریزه سنگ و خاشاک و خس روی ناچار

 با کوشید حمید. ایستادند سوار اسب دو. آمد فریاد به پاش کف زخم از او که بود گذشته

. دارد شکایت پاش کف درد از و است برهنه پا زنجیرش هم که فهماندب آنها به اشاره

 اسب از سبیلو پلیس. بدهد فرهاد به و درآوردرا اش کفشاز  یی لنگه تا شد خم حمید

که  را فرهاد و افتاد زمین به پشت از او که زد حمید یچانه زیر چنان و پرید پایین

 که حالی در پلیس دو. ماند تمام نا کفش تقسیم. انداخت زمین به نیززنجیرش بود  هم
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 .دهند ادامه راهشان به تا کردند بلند زمین از را آنها دادندمی دشنام خود اسیران به

 او پای کف مدتی از پس. داد   می سر دلخراش یی هنال داشتمی بر که قدمی هر فرهاد

 تا کشید درازا به ساعتی اسیران رویِپیاده نداشت. احساسی دیگر و بود شده کِرِخت

 . رسیدند آشنا نا ییروستا در پاسگاه پلیس کی هب

 پاسگاه به را زندانیان. بود رسیده پایان به مأموریتش ،مرزی پلیس

 جوان دو و شد گشوده دری. برگشت مأموریتش محل به و داد تحویلشهری  پلیس

و  فرهاد. شدند سپرده پاسگاه این در زندان اتاق به زنجیر، و غل در چنان هم اسیر

 ازچندین بار . ندگرفت   می را فریدون سراغ مرتب فهمید   نمی هیچکس که زبانی باحمید 

از که  مأموران. ندپرسید فریدون ی در بارهپلیس  پاسگاه نامأمور و همراهپلیس 

، بی سرتکان دادن و یا وواج جاههای   با نگاهفهمیدند    نمیچیزی اسیران   های    هگفت

و بی خبر از  پریشان خاطری با تشنه و گرسنه زندانی دو تفاوتی خود را نشان می دادند.

 در بعد ساعتی. گذراندند   میرا  اسارت شوم و سنگین  های لحظه سرنوشت فریدون 

 کی هب را زندانی دو. فراخواند بیرون به را آنها پلیس و چرخید پاشنه بر بازداشتگاه

 . درآمد حرکت به معلوم نا مقصدی سوی به ماشین و کردند سوار پلیس جیپ ماشین

 فلزی صندلی روی را اسیر دو شدید،های   تـکان. بود ناهموار جاده

 حمید و فرهاد ذهن. بود ایستاده از حرکت  زمان ییگو. ندکرد   می جابجا ماشین عقب

 نام پاکت زرد و به امیدی  هبارق. بردنمی راه آینده  به دیگر حیرت و بهت در افتاده فرو

 یبوته به اتهامات، باتالق از خروجانتظار و بود شده خاموش ،حزبی رفقای ونشان

 فقط یی هآین مانندزنی  باز ایستاده از هر گونه گمانه اسیران  ذهن. بود رفته فراموشی

 که بود جانکاهی درد فریدون نبودن همراه کرد.   می مجسمرا مجرد آنی و های   رویداد

در  ماشین ناهنجار صدای و سر و بود غمآنچه بود . آزرد   می را شاننروا و جان

 . ی ناپیداسرنوشتسوی  به مسیری ناهموار
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 نیمههای   آجر با قدیمی ساختمان یک برابر در پلیس جیپ که تابید   می عمود آفتاب

را در دست  فرهاد و حمید بین زنجیر همراه، پلیسِ. کرد توقف رنگ یی ه  قهو یسوخته

 اتاق، دور صندلیِ چند. برد ساختمان ورودی در یآستانه در اتاقی به را آنهاگرفت و 

دستبندها اینکه تا نشستند اتاق این در مدتی دو آن. کرد   می تداعی را اداری مرکز یک

که جلو سرش  فربهی قدِ کوتاه مرد. بردند دیگری اتاق  بهنها را آ و کردند باز را شان

و مقامش ن أش  لپهای گوشت آلود، چشمان پف کرده و لباس مرتبی که از طاس بود با

 حمید نشاندن از بعد پلیس مأمور. بود نشسته بزرگی رنگ تیره میز پشت سخن داشت،

. گذاشت میز روی داشت بغل زیر که را یی ه  پروند میز، مقابلهای   صندلی روی فرهاد و

 بازداشت  به نیز نگاهی خواند   میهنگام که هم و گشود را پرونده میز، پشت مأمور

 که رسید گوش به دارجهله فارسی کلمات با مرد صدای ناگهان .انداختمی شدگان

 پاسخی زده بهت فرهاد و حمید. فرستاد جا این به جاسوسی برای را شما کی گفت،

 ما هستیم شما میهمان ما آقا گفت لرزان ییصدا با حمید کوتاه مکثی از پس. نداشتند

. هستم ایران در شما برادر حزب عضو من. میی هآورد پناه شما به ما. نیستیم جاسوس

 با هابعضی تازه. زنند   می را حرفها همین هاجاسوس یهمه گفت و زد پوزخندی بازجو

. ندارید هم عضویت کارت که شما هستند جاسوس اما آیند   می حزبی عضویت کارت

 گفت: بازجو. نگشود صحبت به لب هرگز و کرد   می نگاه واج و هاج فرهاد

 شد کامل وقت هر. شود کامل تان پرونده تا اعتراف کنید باید شما

  .کرد خواهد روشن راتان تکلیف دادگاه

دوخته بود از آنها می به حمید و فرهاد که  یینگاه خیرهبا باز پرس 

حمید چند بار با صدای  کرده بود امضا کنند.آماده او که را  یی هاعتراف نامخواست که 

بازپرس که از کلنجار رفتن با  "ما جاسوس نیستیم."بلند اعتراض کرد. فریاد کشید که 
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یردستگزندان بفرستد.  به اسیران خسته شده بود نگهبانی را صدا زد تا متهمان لجوج را

 . فرستادند زندان ترین نزدیک به و کردندجیپ  یک سوار را شدگان

از  زندان حیاط در جیپ  و شد باز بزرگیی زنگ خورده آهنی در

 زندانکشیک  افسر رفتار. شدند داده تحویل زندان دفتر به فرهاد و حمیدحرکت ایستاد. 

 و  کرد باز اسیران دست از را هاقفل سربازی. بود تحقیرآمیز شدتهب هارسیده تازه با

چون وچندچه بسا او از نمایش گذاشت. غرولند بهبازندانیان خشم خود را نسبت به افسر

زندان  به که زندانی را در بدو ورود کرد میایجاب  شجرم متهمان بی خبر بود اما شغل

ت ابراز وجود نداشته باشد و تمام و کمال مطیع باشد. ئچنان خرد و خمیر کند که جر

لحنی تحقیر آمیز . پوزخندان با ی اسیران را به سخره گرفتافسر، سر و وضع ژولیده

 پناهجو و برادر کشور و حزب از صحبت دیگررا بیازارد. چیزی گفت که حمید و فرهاد 

های   لکه با کثیف زیلوی. فرستادند کوچک چوبی اتاق کی هب را زندانیان. بود معنا بی

 پر را اتاق فضای کهتعفنی  بوی و ندکرد   می تداعی را شده خشک خون که یی ه  قهو

 . داد   می بار مصیبت بازداشتگاهی از خبر ،بود کرده

های   میله پشت که پنجره یک از. کشید درازا به زندان این درماندن 

 کهی یها  هپرند دیدن. شدمی دیده بود برهوت بیابانی که زندان بیرون فضای بود آهنی

 بودن بند در درد ،ندکرد   می پرواز سو هر به آزادانه و ندبود ور غوطه بیکران آسمان در

 یا خوراکی هیچ زندان غذای جز. نبود خبری خوری هوا از. کرد   می افزون بشدت را

 روز شبانه در وعده دو در نان دوقرص تنها زندان، غذای. نبود دسترس در آشامیدنی

و گاه سیاه های   نانشد. پر آب می ی اتاق  گوشهی برزنت سطل هم یکبار روزی. بود

 حاجت قضای برای را زندانی. شدمی جویده سختی به بود فطیر و سفت که زدهکپک

 دو مسلح سرباز چهار بار هر. بردندمی زندان بیرون به شامگاه در یکبار و صبح در یکبار

 زندانییی گذاشته بودند. ی سوراخ دار روی چالهچند تخته. کردند   می همراهی را زندانی
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 کوتاهی مدت در و نشست   می سوراخ این روی همراهان و سربازان دید برابر درباید 

  کرد.میخالی خود را 

حمید و فرهاد را پیش  یک روز در میان، . افتی هادام ییبازجو

یی در شب انجام می شد. بازجو بردند. را انجام داده بود میپرسی که اولین بازجویی باز

خوابیدن زندانی تا از زندان مرتب سرک می کشیدند  مأموران، ییروز قبل از بازجو

شروع می شد  ییبازجو کرد میشب هنگام که خستگی بر زندانی غلبه  کنند.جلوگیری 

 یا خوردن نوع هر از زندانی یی،بازجو طول و گاه تا بامداد روز بعد ادامه داشت. در

 چشمان برابر در اغذ خوردن و چای مرتب با نوشیدن بازجوو  بود محروم آشامیدن

 باید زندانی بازجویی، طول زندانی، او را آزار می داد. در یگرسنه شکم و زده حسرت

بازجو شام  اینکه از ایستاد. بعد   بازجو می برابر در باشد داشته تکیه جایی به آنکه بدون

بر  زندان به را زندانی کند استراحت اتاقش تخت روی خواست   و می خورد   خود را می

 سازی پرونده جز کاری که بازجوکند.  پیدا ادامه ییبازجو بعد ساعتی تا گرداندند   می

گرفت که جاسوس اعتراف می شده دستگیر فرد از باید شغلی امتیاز کسب برای نداشت

 ها است. تامپریالیس

یاد داشت که در روزهای اول دستگیری بازجو به او گفته بود بهفرهاد 

اگر به جاسوسی اعتراف کند شاید آزاد شود. این بار نومیدانه آخرین تیر آرزو را به 

 :گفت ییدر دومین شب بازجوتاریکی انداخت و 

  .دارم قبول بنویسید چه هر

 و نشاند بود کرده آماده بازجو کهی یها  برگ پای را انگشتش اثر او

 ییبازجو. داد نشان او به پیروزمندانه لبخندی و گشاده یی هچهر با را خود رضایت بازجو

 ییبازجو به او همراه نیز را فرهاد حمید، یروحیه کردن خرد برای. یافتادامه حمید از

 اما "ی.شو راحت تا کن قبول گوید   می آقا چه هر"د بگوی حمید به نیز او تا بردندمی
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 دیگر که کرد مقاومت قدر آن او. زد باز سر دروغین اعتراف از رمق آخرین تا حمید

 مگو کند.او بگو با بخواهد آنکه به رسد چه نداشت را بازجو برابر در ایستادن توان و تاب

 و سیلی چند با. شد زمین نقش بازجو برابر در حمید که بود گذشته ییبازجو از هفته دو

 وقتی. بود شده شکسته دیگر حمید. آوردند هوش به را او شصورت و سر به آب ریختن

 او روی پیش را شده آماده پیش از اعترافهای   برگه بازجو باردیگر، شد، بلند زمین از

. بپذیرد را اتهامش گذاشتن اثر انگشت خود روی آن  با که خواست ش از و گذاشت

 میزش کنار به را او که گفت اشاره با بود گرفته را حمید بغل زیر که سربازی به بازجو

 او انگشت اثر و رفت فرو رنگین بالشتک دربا کمک سرباز،  حمید لرزان انگشت. یاوردب

 .بست نقشیی دیگر هنام اعتراف پایین در

 ی پنجره بی ماشیندر حمید و فرهاد را  یی،بازجو از بعد روز

 یبدنه روی سبزیجات و نان عکس دادند. جای بود زندانی از ازپر  رنگی که سیاه

 ماشین، ناموزون حرکتماشین نقش بسته بود تا نقل و انتقال زندانیان مخفی بماند. 

 کوبید   میآن  فلزی دیوار درو به را زندانیان نشستن، برای ییجا نبودن و اتاقک تاریکی

 توان اتاقک تنگنای در زندانیان. ه بودکشید درازا به حرکت ماشینزمان . آزرد   می و

سنگینی می دیگری زندانی پشت یا و دوش بر برخی یخسته پیکر. نداشتند ایستادن

لبریز پر و   زندانیانزار  یهانالهاعتراضی و های دفریااز  ماشین کوچک اتاقککرد. 

. رفت می پیش و خورد   می تکانگذشت  آنچه در اتاقک می به اعتنا بی ماشینبود. 

 و کردند پیاده را زندانیان. ایستاد جایی در زندانیان حامل ماشین گذشت و  ها ساعت

 آلونک این در. نددفرستا آجری بلندهای   دیوار حصار در تاریک و تنگ آلونکی به

 .بودندسر در گریبان خود فرو برده مباتمه زده و چُخمود و خاموش  زندانیهاده کوچک

 داده زندانیان به بود زده کپک سیاه نان قرصی که روز آن ییغذا ی جیره خواب از قبل

 ،ندسایید   می های سقف چوب به که دندانهاشان غِژغژ و موشها آمد و رفت صدای. شد
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 پر و آرامش از خالی پیشهای   شب مانند نیز آنشب و بود برده اسیران چشم زا خواب

 سوراخ از ی از آن پرتو و نشست سحر بام بر گاهی نورصبح سرانجام. بود کابوس از

 روز از مدتی. داد    خبر را دیگر روز یک فرارسیدن راه یافت و  اتاق درون به در باالی

 با سربازی در، گشودن با و شد شنیده آلونک در بند و چفت صدای که بود گذشته

 در و کرد دریافت صبحانه یهجیر نان قرص یک زندانی هر. شد ظاهر نان سطلی

 کلنجار خود با فطیر و سفتهای   نان جویدن برای گرسنه زندانیان هنوز .شد بسته

 یاتاقی در محوطه به آنها را. شدند فراخوانده اتاق بیرون به حمید و فرهاد که ندرفت می

پشت میز سنگینی نشسته بود.  نظامی یونیفورم پیر مردی با بیرونی هدایت کردند. 

نگاهش را به زندانیان  پیرمرد داد.و را خسته نشان میا اش  بر دستهاش چانهی تکیه

 :گفت آمیز ترحم لحنی با و  ییقشقا یلهجه باسالم کرد.  فارسی به دوخت. 

 حکم. فرستم   می دادگاه به را شما حاال. است شده کامل تانپرونده 

 کنید، اقرار دیا هکرد اعتراف که جرمی به اگر. دارد تان در آنجا رفتار به بستگی دادگاه

 انکار راودتان  خ اعترافات بخواهید اگر حالتان به وای اما بود خواهد سبکتان کمح

 . کنید

. بود آمده بند شانزبان. بود گرفته را فرهاد و حمید گلوی بغض

 فرهاد و حمید دستان به بندها دست. خورد   می گره بیشتر لحظه هرشان  مشو سرنوشت

 زندان خیابانهای انت در ینوساز ساختمان به پیاده ،مسلح سرباز دو در حصار ت.نش

 چشم به عدالت درگاه از نشانی هیچ. بفرستند دادگاه به را آنها بود بنا. شدند برده

 حروفافراشته باشد، دیده نمی شد.  بر را عدالت ترازویکه  یی هفرشت هیچ. خورد   نمی

 جمهوری زبان فارسی میهمان دو برای ،بود شده ردیف ورودی ردر س باالی که روسی

 رد ورودی، که در پاگنگهبان مسلحِ سرباز دو. نداشت ییمعنا هیچ سوسیالیستی،

 ورانداز را وارد تازهان مجرم خود تفاوت بیهای  نگاه باساختمان ایستاده بودند،  به
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 در اتاقی به شان پرونده همراه ،"جاسوس"وددستها از دستبندها آزاد شد و . کردند   می

 یی ه  قهوهای   صندلی و میز با اتاق این هوای و حال. شدند هدایت دراز داالن یک آخر

 صندلی سه. بود متفاوت بود خورده چشم به حالهب تا آنچه با اشبراق و خورده صیقل

 و بود نشسته میز راست یگوشه در مردی. داشت قرار اتاق، باالی بزرگ میز پشت

 دری بزرگ میز این پشت  در. کرد   می پیش و پس بود مقابلش در که را کاغذی انبوه

 . شدمی دیده تند یی ه  قهو رنگ با رگستُ

 سربازِ دو. نشاندند بزرگ میز مقابل صندلی دو در را فرهاد و حمید

و  دشدن جور و جمعکاغذها پس از لختی،  .دادند   می کشیک آنها سر پشت همراه،

 زندانی دو ذهن .کرد پر را اتاق مرگباری آرامش و  پایان یافتشان، خشخش صدای

 .کشت   میشان لد در را امیدهای   بارقه آخرین که بود تلخی و شوم افکار از آکنده

 مرد و شد گشوده زندانی دو یزدهحیرت چشمان برابر در میز پشت رگستُ رِد ناگهان

 پا سربازها. شد پدیدار در ی آستانه در داشت بینی روی پنسی عینکی که تنومندی

 نیز زندانی دو به دست یاشاره با میز پشت مرد. ایستادند قرَ و شق و کوبیدند زمین به

 چند با داشت نشستن عزم که تنومند مرد .کردند چنین آنها و بایستند که داد فرمان

 و نگریست وراست چپ به کمی. داد جای میز وسط صندلی در را خود کوچک حرکت

 را ییکاال که سوداگری مثل صدا بی دوخت. او ایرانی مجرم دوبه  را نگاهش بعد

 . کرد   می گذاری ارزش کندمی ورانداز

، با جماهیرشوروی اتحاد رقیب بیرهبر در این دوران که استالین 

 خوبی ی وسیله او ی محاکمه و جاسوس یک کشفکرد،  آهنین حکومت می یمشت

می پیدا را جاسوسی که مأمورانی. بود پاداش دریافت و شغلی امتیازات کسب برای

توانست می که بازپرسی رفت.می باال آنها شغلی رتبه و گرفتند.می افتخار نشانکردند 

 جایگاه آن استناد به که آورد   میدست  به یی ه  برند برگ بگیرد، جاسوسی اعتراف فردی از
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یک  برای که قاضیهر در انتظارش بود. بهتری زندگی و یافت می ارتقا مش مقا و

 این با. بود باالتر مقامات از پاداش و تشویق خور در کردمی جاری حکم جاسوس

دانی پر رونقی برای دست نان چه جاسوسی اَنگ با یی ه  پروند که است آشکار حساب

  اندرکاران دستگاه امنیتی بود.

 جایگاه ِازکه  قاضیمنتظر  نگاه. بود مانده خالی بزرگ میز چپ سمت صندلی هنوز

 دقایقی از پس. نشانه گرفته بودپشت سر آنها را  ورودی در ، می گذشت فرهاد و حمید

 آن پی در و شد چیره دادگاه آلود وهم سکوت بر  در نِشد بسته و باز صدای انتظار،

 خانم. رسید گوش به شدمی نزدیک خاصی ریتم با که یی هزنان کفش قِتَ قتَ صدای

قاضی   چپ سمت خالی صندلی در و گذشت فرهاد کنار از پوشی شیک و آراسته جوان

 . نشست میز تپش

 چشمان از بود ندیده را زنی پیش ماه یک از که زندانی دو نگاه

 لبهایش سرخ رنگ منشی، زیبایی چهره. شد رها دادگاه منشی سوی به آنها یگشاده

 لبخند وی  ی و دهخور شانه و صاف بلوندهای   مو برق بود، دامنش و کت رنگ به که

 کشید.خود  به را اسیران نگاه داد،   می وام دادگاه رئیس به آمدنش دیر بخاطر کهنرمی 

 آخرین در که آمد یادشهب. افروخت فرهاد دل در آتشی ،بارتحسر نگاه اینهای   شراره

 جام روسی زیبارویان دست در دست وقتی"ت گف وی مراد، با دیدار های لحظه

  "د.بکنی مراد از هم یادی نوشید،   می

 دست تنها نه. بود نشسته او قدمی چند در روسی زیباروی یک حاال

 سرنوشت ستخوا   می که شتدا دادگاهی دست در دست بلکه بودن فرهاد دست در او

 لبان بلکه بود،ن کار در نوشیدن برای جامی تنها نه. بزند رقم جاسوس نام  به را فرهاد
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به  روسی، زیباروی اولین دیدن با فرهاد سوخت.می آب یی ه  قطر حسرت در او خشک

 . کرد احساس بود بحال تا آنچه از بیش را خود ناکامی تلخییاد ترانه افتاد و 

 چیزی روسی زبان به بود، نشسته میز راست یگوشه در که مردی

. کرد قرائت را کیفرخواست دادستان، نقش در آنگاه. داد پاسخی لب زیر قاضی و گفت

 بر دادستان. بودند سپرده گوش او معنای بیهای   گفته به واج و هاج فرهاد و حمید

 حمید اعتراف و دستگیری جریان بازجو،ی پاسگاه مرزی و سرجوخههای   نوشته اساس

 عهده به خود هم را ترجمه یوظیفه که قاضی. رسانید   می دادگاه گوش به را فرهاد و

 خانم. کرد   می بیان انمتهم برای فارسی گویش با را اوهای   گفته از برخی داشت،

 . داشتبرمی یادداشت تندی به منشی

 ت:گف زندانی دو به خطاب کرد،   میتلفظ  یگرج ی لهجه با را فارسی که دادگاه رئیس

. است موجود پرونده در هم شماهای اعتراف. است کامل شما پرونده

 کشور به جاسوسی برای و هستید امپریالیستها خوار جیره که دیی هپذیرفت شما

 اعدام شوروی جماهیر اتحاد  قانون در جاسوس حکم. دیا هشد فرستاده ما سوسیالیستی

 با که کندمی ایجاب شما جوانی نیروی به توجه و ما جمهوری نظام مصلحت اما است

 محکوم کشور شمال در کارهای   اردوگاه در اجباری کار سال 25 به تخفیف درجه یک

 . شوید

، محکومیت بهاستالین دوران ییهای پرولتاریا سیاست   قاموس در

از بایست جای زندان، میبهجایی نداشت. بلکه  هامیله پشت باقی ماندن معنای بهزندان 

 . کشید کار ،"خلق "به خدمت برای هایشرمق آخرین تاشد هر متهمی که محکوم می

 ایرانی یورزیده جوان دو اعدام با که کردمی درک درستی به قاضی

 شانکردن نابود جایهب که بهتر چه پس. شد نخواهد سوسیالیستی کشور عاید سودی



 
93 

 

 سوسیالیسی کشور خدمت در شانیجوان یبالقوه نیروی و شود کشی بهره آنها از

 . شود گرفته کار به

 عبور برایعالوه بر حکم جاسوسی،  گفت و داد ادامه مجرمین احکام بیان به قاضی

 مجموع از بنابراین. شوید   می محکوم اجباری کار سال سه به هریک مرز از غیرمجاز

 . شود   می گذاشته اجرا به اجباری کار سال 25 یعنی حکم بیشترین ،زندان سال 28

 امیدی در ژرفای نایی از امید در روزنهتا پیش از دادگاه، گاه و بیگاه، 

وعید بازجو را و وعده بود آمده ها کوتاه در بازجوییاو که کرد. مینمایی خود فرهادذهن 

او را از  ،در بازپرسی یچه بسا همکار"ای از امید در دل داشت. شنیده بود هنوز بارقه

 ".رهاندمصیبتی که گرفتارش بود به

 شنیدن و او خشنهای   گفته قاضی، رحم بی نگاه دادگاه، فضای اما

قطره های امید را در دل او  آخرین اجباری، کار سال 25 اعدام، جاسوس، کلمات

 دردی ،امیدی نا. بود آمده بند زبانش. لرزاند را وجودش اعماق تا یی هزلزل و خشکاند

 از که دندانهاش صدای و کشید   می تیر پشتش ی رهتی. بود انداخته او جان به را جانکاه

 . شدمی شنیده خوردندمی هم به ترس

 سکوت دستور او به عصبانیت با قاضی. گشود اعتراض به زبان حمید

. کوبید میز بر خود حکم نشاندن کرسی بر نشان به را چوبی چکش درنگ بی و داد

 فرجام وکیل، داشتن. شدمی تشکیل دادگاه یکبار تنها جاسوسی به متهمان برای

 حکم. نداشت ییجا جاسوسان برای قضاوت روند در نظر تجدید تقاضای و خواهی

 بیرون بود آمده درون به که دری از و برخاست خود جای از قاضی. بود شده جاری

 کردند. حمید با صدای بلند  جور  و جمع را خود کار یک هر دادستان و منشی. رفت
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 و زده بند دسترا  انمحکوم نگهبان، سرباز دو کهکرد می تکرار را خود اعتراض

 . بردند دادگاه بیرون به کشان کشان

 دوش بر را اجباری کار سال 25 سنگین حکم که زندانی دو

 . شدند بازگردانده بازداشتگاه اتاق به کشیدند   می

 ترین مایه پر و ترین ارزان جاسوسی، احکام تولید با ییقضا دستگاه

 . کرد   می فراهم استالینی سوسیالیسم تحقق برای را کار نیروی

کم  کم زندانیان. شد سپری یی ه  تاز رویداد هیچ بدون روز چندین

 که یی ه  پدید تنها. بودند گرفته خو حرکتی بی و بالتکلیفی و بازداشتگاه اتاق تاریکی به

 نوبت، دو در نان قرص دو دریافت داشتمی وا حرکت به را زندانی مدتی روز هر

 . بود حاجت قضای نوبت دو و برزنتی سطل از آب آشامیدن

 و تاریکی اثر در بود پوشانده را بازداشتگاه کف که کاه از بستری

 گرسنگی. کرد   می نارسا و سخت را تنفس آن از ناشی بوی. بود زده کپک رطوبت

 گرسنه زندانیان. کرد   می چندان دو را بازداشتگاه دشوار شرایط از ناشی رنج دائم،

 . کردند   می شماری لحظه روز،شبانه در نان قرص دو انتظار در همواره

 تنفس و گرسنگی خبری، بی سکوت، روز، پنج و سی فرهاد و حمید

 اردوگاه بهشان لانتقا نوبت که بودند کرده تجربه را بازداشتگاه بویناک  هوای

 بازداشتگاه بیرون به خود بندانهم از دیگر تن شش با همراه آنها. رسید فرا کاراجباری

شان در رویبه زندان  حیاط درپر از زندانی  رنگ سیاه ماشین عقب اتاق  برده شدند.

 میان درو در بسته شد.  چپاندند  اتاقک داخل به زور با را آنها گشوده بود. سربازان 

 طوالنی مسیر ناهموار، راه .افتاد راه به ماشین فشرده، درهم زندانیانِ اعتراضی هیاهوی

 حرکت بی مدتی و شدمی متوقف ماشین چندگاه هر. بود سنجش غیرقابل زمان و

 ماشینپس از لختی . کردند   می استراحت شاید. شدندمی پیاده همراه، مأموران. ماند   می
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چند . داد   می ادامه راه به بود معلومنا زندانیان برای که مقصدی به و افتاد   می راه به دوباره

پیکر  .افتاد پا از نداشت ایستادن رمق دیگر که زندانی کی  هک بود گذشتهساعتی 

 زندانیان دادمال می شد. گیر افتاده بود و لگدزندانیان دیگر او الی پای  ی هتاخورد

 اتاقک دیوار به لگد و بامشت زندانیان. گرفت   نمی گوش به آنرا کسی اما رفت هوا به

 .شد گشوده ماشین درِعقب. ایستاد حرکت از ماشین باالخره تا کوبیدند   می ماشین

 و  همه هم بودند، رفته نشانه زندانیان سوی به را خودهای   تفنگ که سرباز چهار هیبت

 له پاو دست زیر کیی  هک فهماندند سربازان به زندانیان. خواباند را اتاقک داخلهای   صدا

بیرون پریدند.  فرهاد و حمید جمله از زندانیان، از برخی مأموران، دستور به .است شده

. بودشده  خونی و زخمی بشدت شدن، لگدمال اثر ری فرهاد ددیده زخم و برهنه پای

 کشیده بیرون ماشین از بود، شده له پا و دست زیر که بختی نگون مرد جان بی جسد

 را جسدو با کمک سربازی دیگر  کرد یادداشت را زندانی شماره سربازی،. شد

 شده پیاده زندانیان انسرباز دستور به آنجا رها کردند. و  ندکشید جاده از یی هگوش به

 . درآمد حرکت به ماشین و شد بسته در. برگشتند اتاقک به

 و گرفت جان دوباره اتاقک، در شده انباشته زندانیان فریاد و ناله

 بار این. شد متوقف ماشین دیگربار نامعلوم زمانی از پس. داد ادامه خود راه به ماشین

 میان در. داد   می خبر نزدیکی آن در جمعیتی حضور از ماشین اطراف آلود وهم هیاهوی

. بود دلگیر و تیره آسمان و غروب دَم هوا. شدند پیاده زندانیان ماشین،شلوغی اطراف 

 قطار ، خاطر آشفتهپوش و  ژنده زندانیانِ و مورانأم از انبوهی جمعیت میان در

 خشنهای   فرمان وزندانیان  قال و داد. بود برافراشته قددرازی  رنگ خاکستری

 زندانیان سایر همراه فرهاد و حمیدکرده بود.  ترسناک و آلود غمرا  فضا مأموران،

 و شد آزاد زنجیر از شان ها  دست واگن به ورود از قبل. شدند هدایت ها واگن طرف به

. تقسیم زندانیان بین کرد دریافت بود نان قرص کی هک را روزشنیم ی هجیر نفر هر
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در یک واگن قرار  بود که زندانیان هم بند و آشنا با یکدیگرجوری های گوناگون  واگن

یا جای  و کابین ازهای دور از هم فرستاده شدند. به واکن نگیرند. حمید و فرهاد 

 تنها واگن هر زندانیانِی حمل و نقل زندانیان خبری نبود. ی ویژهها واگننشستن در 

 دیگر واگن به راه و ندرفت می پیش و پس بودند شده سوار که واگنی یمحدوده در

یی جعبهو  ادرار برای سطل یک واگن، ورودی در  به نزدیک یگوشه در. نداشتند

 یک نیز واگنهای انت در یی هگوش در. بود شده گذاشته  مدفوع زندانیان برای دار سوراخ

. بود ناهموار و فرسوده کثیف،دیوار و در. بود شده کوبخمی واگن یبدنه به آب بشکه

 صدهاکه  آهنی هیوالی و شد شنیده قطار خراش گوش بوق که بود گذشته لختی

 . افتاد راه به و شد کنده جااز زندانی در دل خود داشت 

 زندانیان قال و داد با آهنی ریل روی چرخها سایش دلخراش یناله

 داخل هوای مدفوع یجعبه گند بوی. آزرد   می را گوشها و پیچید   می هم در زده عصیان

 نور زیر. نداشت یی ه  پنجر واگندشوار بود.   کشیدن نفس که بود آلوده چنان را واگن

بود.  جریان در سردرگمی یهمه هم  و جوش و جنب پاشید   سقف می از که ییسو کم

 گاه. ندکرد   می سرازیر واگن به را بیرون رایگان هوای ،سقف زیر کوچکهای   سوراخ

 تند حرکت از آهنی ریل با چرخها نجوای و شدمی چیره هاصدا یهمه بر قطار سوت

 . داد   می خبر قطار

 تاریکی در غرق همواره که متحرک زندان این در زجرآور زندگی

 نامهب که موعودی بهشت در، جدا از یکدیگر، حمید و فرهاد .داشت ادامهروزها  بود،

 . شدندمی مجازات جاسوسی، برچسب با بود، کشیده خود سوی به را آنها سوسیالیسم

به هفته  سه شوروی جماهیر اتحاد  شرق شمال سوی به قطار حرکت

 هم در جسم به تیزتری سرمای شد،می ترنزدیک شمال قطب به قطار هرچهدرازا کشید. 

 حرکت از آجین، یخ جنگلی یحاشیه در قطار سرانجام . زد   می نیش زندانیان یکوفته
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 جا همه. شدند پیاده زندانی صدها با همراهاز یکدیگر، خبر بی حمید و فرهاد. ایستاد باز

 و نحیفهای   بدن و وزید   می سو هر از قطبی سردهای   باد. بود پوشانده بوران و برف را

تازه  یینیروانبوه  از و گرم خودکلفت ، با لباسهای سربازان. آزرد   می را آنها یگرسنه

 گذشت،   می"اسیرن جاسوسا"ر ب آنچه از اعتنا بی آنهاکردند. حفاظت می بی مزدنفس و 

 سگ چند دادند. انجام می چرا و چون بی را امنیتی کارگزاران یرحمانه بیهای   فرمان

 هر آن خروشان، و کنان پارس ، بود، سربازی دست در یک هر یقالده که نگهبان

  .بودند اسیران به حمله یآماده

 نواخته حرکت سوت. شدند ردیف تن چهار پهنای به صفی در اسیران

 دادند   می دستور پوش گرم سربازانِ که حرکتی آهنگ با نفره چهارهای   ردیف شد،

 ،یخ روی برهنه چرک کرده و زخمی پای یک با چنان هم فرهاد. رفت می پیش به

 هوا و آب آن با که گرمی پوشش زندانیان از هیچیک. کرد   می حرکت لنگان لنگان

ش ناهموار و سنگالخ بستر یخهای   توده که راهی از عبور. نداشت همراه ،باشد مناسب

 قرار سربازی دسترس در که اسیری هر .شد   یانجام م کندی به بود پوشانده ار

 فرهاد پای. شدمی روبرو بود شلیک ی آماده که یی هاسلح نداققُ یضربه با گرفت،   می

 تفنگ قنداق یضربه درحرکت، کندی علت به بارها او. بود افتاده سوز به سرما شدت از

 جنگلی آجین یخهای   درخت میان از عبور از پس اسیران صف تجربه کرد. راسربازی 

 دردرازا کشیده بود.  به ساعت یک از بیش پیاده مسیر این. رسید اردوگاه ورودی به

. کردند هدایت بود شده ساخته چوب از که بَرَک کی هب را نفر پنجاه هر اردوگاه داخل

دور از هم فرستاده شدند.  های بَرک به چنان بی خبر از یکدیگر، هم فرهاد و حمید

 دستوربه. بردند شستشو مخصوص چوبی اتاق به بعد ساعتی را وارد تازه اسیران

 هر که نفر هاده ناگهان. ایستادند دیوار کنار در و شدند لخت جا کی ههم نگهبانان،

 از اینها. رفت زندانی یک سراغ به کدام هر و شد بَرَک وارد داشت دست در تیغی یک
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 زائدهای   مو کردن طرفبر و سرهای   مو تراشیدن برای که بودند اردوگاه همان زندانیان

 در را واردها تازه داد و بریدند   می تراشیدند،   می .شدند بکار دست واردها تازه بدنِ

 لرم،وِ آب سطل چند. بود گرفتن حمام نوبت بعد . رسید پایان به کارشان تا آوردند   می

 را خود آنها با باید زندانیانبه برک آوردند.  فلزی لیوان تعدادی و صابون قطعاتی

 انجام سربازان خشنهای   فرمان زیر و بَرَک آرام نا فضای در شستشو. دادند   می شستشو

 از زیر لباس تکه دو زندانی هر آمد. بَرَک به کفش و لباسهای   بسته حمام از پس. شد

 بود، زخیم برزنتیهای   پارچه از که را اردوگاه لباس دست یک و زمخت انکت جنس

 خود، بَرَکِ به زندانیان بازگشت با. کرد دریافت و گنده گت سربازیهای   چکمه با همراه

 اردوگاه  در که شد فهمانده زندانیان به .شد تقسیم بود نانهای   قرص که شب آن شام

 یا لباس کنند،   می استفاده زندانیان غفلت کمترین از که هستند جنایتکاریهای   باند

 تنها ییجا در زندانی اگر آن بر عالوه. دزدند   می را دیگری چیز هر یا و ییغذا یجیره

 .برندمی تاراج به اش را لباس تن ، هرچه دارد حتاکنندمیاش تبهکاران لت و کوب بماند

 در که  بود شده  تورمم کبود و  ای گونهبه فرهاد یزدهیخ پای

 بعد روز بامداد. بود انداخته پا از را او جانکاهی درد. شدنمی جا اردوگاه ستیکیال پوتین

 خود بَرَک از سراسیمه زندانیان یهمه درآمد صدا به صبحگاهی باش آماده سوت وقتی

 لحاف هم و زیرانداز هم که پتویی روی بَرَک داخل در ناتوان فرهاد، اما پریدند بیرون

 باد به را فرهاد و کشید سرک بَرَک داخل به اردوگاه مسئول. نالید   می درد از بود او

 مسئول چکمه ضربات .فهمید   نمی را دیگری زبان هیچیک. گرفت ناسزا و فحش

 کشان را او. بماند باقی بَرَک در نباید یی هبهان هیچ به که کرد حالی فرهاد به اردوگاه

 نیروی. کشید بَرَک بیرون به بود زخمی و برهنه چنان هم پاش کی هک حالی در کشان

 حرکت به کردند   می هدایت سربازان که یسوی به اسیران صف. شد صف به اجباری کار

 شده زیاد اندک اندک  پا ورم و سوزش. کشید   می را خودش لنگان لنگان فرهاد. درآمد
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 یدامنه به آنها که کشید طول ساعتینیم. رفت می سیاهی به کبودی از  آن رنگ و بود

 .بود شده خم یخبندان و برف سنگین بار زیر شدرختان یشاخه کهرسیدند  جنگلی

 زیر در موجود سنگینهای   تبر از یکی کدام هر که خواستند اسیران از مسلح سربازان

 که را ییها شاخه بایست،   می اسیران. بردارند بود جنگل حاشیه در که را بانیسایه

 قطعات به  و آورده بیرون بود مدفون برف زیر و بود کرده جدا درختها از برف، سنگینی

 هر. شد   می منتقل جنگل، کنارهای   گاری به باید هامهیز. کنند شانتقسیم کوچکی

 شبانه کامل ییغذا جیره تا کند پر را گاری یک کاری روز یک در بایست   می زندانی

 را کامل بارمی توانستند ن که کسانی. کند دریافت بود نان گرم 500 که را خود روزی

  تری نصیبشان می شد.کم ، نانهیزم کمبود نسبت به دهند تحویل

 کرد جمع هیزم مقداری لخت یکرده ورم پای یک با روز آن فرهاد

 سرگروه، دستور بهتوی یک گاری انداختند.   را او. و بیهوش شد افتاد زمین به اینکه تا

 در چوبیهای   چرخ روی را گاری و گرفته دوش به را گاریهای   طناب زندانی چهار

 یی هگوش و او را در رسیدند بَرَک به تا بردند پیش به کشان کشان ،و یخ برف از بستری

. تابید   میخود   به پا درد از هوش آمد. او به کم درفضای گرم برک، کم فرهادرهاکردند. 

 برای فرهاد جوانی نیروی گرفت. تصمیم او مورد در اردوگاه رئیس تاساعاتی گذشت 

 ،اردوگاه رئیس فرمان به .کرد کاری او نجات برای باید پس. بود غنیمت اجباری کار

 رو ماشین ی هجاد به گاری با را فرهاد سرباز، تحت مراقبت چهار اردوگاه، اسیر چهار

 دو نظر تحترا  او و شد منتقل اردوگاه به متعلق جیپ ماشین به او آنجا در .رساندند

 چهار با دیگر سرباز دو. رساندند اردوگاه از ساعت یک ی هفاصل در درمانگاهی به سرباز،

 . برگشتند اردوگاه به زندانی

 از تورم و کبودی. بود کرده چرک و بود ملتهب شدت به فرهاد پای

 پای قطع درمانگاه پزشک. رفت می پیش زانو سوی بهچرک  و بود گذشته پا ساق مرز
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که  کرد   می اعالم را خود اعتراض فریاد، و داد با فرهاد. کرد تجویزچرک کرده را 

 فرهاد وقتی بعد روز. رفت جراحی چاقوی زیر و شد تزریق او به بیهوشی داروی

 شوک. است شده بریده یینپا به زانو ازاش چپ پای که شد متوجه آمد هوش به

 گنجیدنمی خیال و فکر در هرگز که تاری و تیره دنیای. شد چیره او بر عظیمی

 کار به دیگر و است شده معلول اینکه خیال. بود زده رقم او برای تلخی سرنوشت

 از بهتر پا، یک با بودن آزاد که چرا. داد آرامش او به دمی شود   نمی گماشته اجباری

 سالم که آنست از بهتر کنند، آزاد را او پا قطع خاطر به اگر" .بود اسارت در بودن سالم

آن  در فرهاد از روزی چند ".بماند اسارت در اجباری کار جانفرسای شرایط در و باشد

 او دست به ییعصا خورد، جوش جراحی محل پوست وقتی کردند. نگهداری درمانگاه

 پس اردوگاه به گاری سپس و ماشین با را او و بایستد دیگرش پای روی بتواند تا دادند

 گفتاری با روسی گروهبان. بردند اردوگاه رئیس اتاق به راست یک را فرهاد. فرستادند

 زندانی یک بعد. زد لبخندی و گفت چیزی بود نامفهوم فرهاد برای که آمیز طنز

 قدیمی زندانیان از که میانسالی مرد. فراخواند اتاقش به مترجم عنوان به را زبان فارسی

 او. افتاد گریه به بودند، بریده را پاش کی هک وطنی هم جوان دیدن با بود اردوگاه

 فارسی بهفرهاد  برای را گروهبانهای   گفته لرزان، ییصدا با. بود شده متأثر بشدت

. دهد   می انجام که است کاری گرو در کس هر ماندن زنده اینجا در". کردمی ترجمه

 یک باالبته . کنی دریافت را ات هروزان معاش تا کنی کار باید نداری پا کی هاینک با تو

  "ت.اس سختی کار جنگل به تفرستادن پا،

 کار به کرد   می تأمین را اردوگاه گرم آب که یی ه  کور پای به را فرهاد

 کنار در و برداشته هیزمهای   گاری از را کوره سوخت مدام زندانیان، از   یی ه  عد. گماردند

 دستی با دیگر، پای بر ایستاده و خود عصای بر تکیه با فرهاد. کردند   می تلنبار کوره

 از که ییهاهیزم با مدام باید کوره. داد   می کوره خوردبه یکریز را هاهیزم بود آزاد که
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 دو. کند جلوگیری آتش نشستن فرو از تا شدمی تغذیه بود شده آوری جمع جنگل

. بود روزه همه اردوگاه دراین کار. بودند مشغول کار  این به فرهاد با نیز دیگر زندانی

 هاهفته. نداشت ییاج "جاسوسان" از کشیدن کار قاموس در استراحت و تعطیلی

 شبانه هر در پا، یک با ناچار فرهاد و رفت می و آمد   می هم دنبال به ماهها و شد سپری

 نان گرم 500 که را روزی شبانه غذای ی هجیر تا کرد   می بیگاری ساعت 12 روز

 . آورددست  به بود سیاه

و محرومیت از همه  شرایط جانفرسای زندگی در اردوگاه کار اجباری

مرزهای آرزو را برای سر نشینان این اردوگاهها چنان تنگ کرده بود که بزرگترین  چیز،

در حدی بود  که فقط نان بود ییجیره غذا تا حد سیرایی بود. نانبار آرزو خوردن یک 

رفته رفته  سر برده بودند،هکرد. کسانی که سالها در اردوگاه بهرگز کسی را سیر نمیکه 

و یا ند یک حبه قاستکانی چای، داشتن نان بیگانه شده بودند. ی مزهغیر از یی با مزه

اسیری در خواب دیده بود که چای که وقتی آنقدر دور از حقیقت بود  ،یک دانه کشمش

و با یاد طعم چای، آب  کرد میبرای دیگران تعریف با آب و تاب  خورده است، روز بعد

 یی هقند و یا دانخوردن حبه ای تر کسی بود که  خوش بخت دهان شنونده می افتاد.هب

که مانند فرهاد در کناره  یک اسیر اهل گرجستان را نیز در خواب دیده بود. کشمش

طنز از چیزی سخن  به .گذاشت سر فرهاد میهسر بکرد گاهی کار می ی آب گرم کوره

 گفت: فرهاد می به بها ترین چیز بود. او گفت که در آن شرایط برایش پرمی

 " شوروی آمدی. به دیوانه شدی وت کم بود که چای مگر قند و"

 جاسوسی به شاناکثر که اسیر هزار دوازده از بیش اردوگاه این در

 که سیبری اردوگاه زندانیان دادند،   می تن اجباری جانفرسای کار به بودند شده محکوم

 فرسوده بشدت بودند شده گمارده بکار صفر زیر درجه  60تا  50  سرمای در
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 چندین اردوگاه این در. مردند   می سالی میان به رسیدن از پیش بسیاری و شدند   می

های    هتود زیر از اجباری کار زندانیان دست به شانخام مواد که بود پزی آجر ی هکور

کردن هموار و کردن خرد یخ، زیر سنگی  های    هتود شکستن. شد   می تهیه یخ و برف  

 . بود اردوگاه اسیران کار از بخشی نیر آهن راه خطوط ساخت زیر برای شان

 اتفاق بارها. نداشت وجود زمین روی جهنمِ این از گریزی راه هیچ

سیم دیوار از کوشیدند   می و زدند   می دریا به دل آمده ستوه به زندانیان که بود افتاده

 نگدر بی نگهبان، سربازان. کنند فرار بود گرفته بر در را اردوگاهی ههم که خارداری

 در بردند و یم اردوگاه بیرون بهرا  قربانیان این اجساد. گشودند   می آتش آنها روی به

 تنها باشد.  گرسنه جانوراندر دسترس  تاکردند می رها برفهای   توده روی یی هگوش

 . بود فرساجان شرایط این از رهایی ی هوسیل و اسیران نجات ی هدریچ  مرگ
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دنیا هشوروی، محبوبه ثمره عشق خود و فریدون را ب به پنج ماه پس از سفر فریدون

 "کاوه"محبوبه گفته بود، اگر نوزاد پسر بود نامش را  به آورد. فریدون در آخرین وداع

 جنگ خورشید به ایست که تارا ستارهچرا که  صدا کن "تارا"او را بگذار و اگر دختر بود 

 روزها تارا، سالش خرد دختر با محبوبه تارا نام گرفت.خواست فریدون  به ،نوزاد رود.   می

 زبان آمد و سراغ پدر را به تارا وقتی. کرد   می سپری را انتظارهای   ماه و هاتههف 

 در تارا گاه. کرد   می اشارهتاقچه  رویی گرفتهعکس قاب به محبوبهگرفت،    می

 با هستند و  خانه تویهای دیگر پدرچرا  که پرسید   می محبوبه از پدر یجو و جست

 کامش که سکوتی جز محبوبه. است عکس قاب توی من پدر اما دنکن   می بازی ها بچه

 زد،   می اشکی که در چشمش حلقه  هقطرفشرد و ، بغضی که گلویش را میکرد   می تلخ را

دوخت میپدر نگاه به را نگاهش گذشت،   می پدر عکس جلو از بار هر تارا. نداشت جوابی

 بزرگرماد. گردد   میبر خارج از و شود   می تمام درسش کی که پرسید   میصدا بی و

 پدرت یکروز":  گفت می و کرد   می اشاره حیاط در  به .داد   می دلداری را اش نوه همواره

 "آید تو.می این از عمویت همراه تو، برای سوغاتی از پرهای   دست با

 مادر که دری همان از که کرد   می تماشا رؤیا در را پدر شب هر تارا  

سوی  از ییصدا هر با روز هر. دادمی نوازش را او وگشت  میبر خانه به ،بود گفته بزرگ

 بود دیده عکس در که را پدری آمدن تا گشود   می را در دوید،   می سو آن به تارا ،حیاط      در

 رقم خبری بی در سالها فریدون دیدن برای تارا و محبوبه انتظار دوران. کند تماشا

 وکیلی به فریدون یجو و جست در محبوبه که بود گذشته خبری بی در سال چهار. خورد

 تا ها تالش این. پرداخت ایران در شوروی سفارت با نگاری نامه به مدتی و شد متوسل
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 که کرد اعالم عاجزانه هاشنتیجه بودن تالشپس از بی وکیل، که افتی هادام آنجا

 . نیست ساخته او از کاری دیگر

سراغ مادر بزرگ را صبح که از خواب بلند شد شش ساله بود،  تارا

دامن او را در  و منتظر بود تا تارا بیاید سمیهها پایین آمد، وارد حیاط شد.  از پلهگرفت. 

گرمای وجود او را که کند و  نوازش بود ندیده پدر مهر هرگز ای را کهبنشاند، نوهخود 

سمیه رسانید و در آغوش او غرق  به خود را سراسیمه تارالمس کند.  ،یادگار پسرش بود

صدای مردی شنیده  ناگهانند که کرد میمهر آگین با هم نجوا  ،شد. نوه و مادر بزرگ

 هابپوشانند. نگاه را خود یا و شوند دور او دید میدان از نامحرمان تا گفت اهلل شد. یا

داخل حیاط  به ی در ظاهر شد و قدم. پیکری در آستانهندطرف در ورودی چرخید به

 و دست در مرصع عصای پوش، شیک و کراواتی قامت، بلند آراسته،گذاشت. مردی 

 ورانداز را غریبه مرد واج و هاج تاراچند قدمی پیش آمد و ایستاد.  سر، بر شاپو کاله

 :گفت و کشید سرش بر دستی سمیه که کرد   می

 . است بزرگت پدر این جان تارا

 اولش همسر سمیه، سراغ به سالها از پس که بود ارسالن راستی

 شده پشیمان خویش ی هکرد ازیی فکر کرد که شاید ارسالن سمیه لحظه. بود آمده

ی پشیمان اهل  ارسالن که آمد یادش. گریخت ذهنش از تندی بهاین فکر   اما د، باش

 بی آمیزی تحقیر لحن با سمیه. پرسید را فرهاد و فریدون سمیه حال از ارسالننیست. 

 و فریدون دختر این گفت تارا به اشاره با و کرد سرزنشرا  فرزندانش از ارسالن خبری

تارا دوخت. بعد گشایشی در ابرو در هم کشید. نگاهش را به ارسالن . اوست یادگار

خواست گرما و لطافت دست اش پیدا شد. لبخندی بر صورتش نشست و جلو آمد. چهره

 فاصلهتر بیش او از تارا شد،   می نزدیک تارا به ارسالن چه هر. داش را احساس کننوه

 هیچ رفتند شوروی به پیش سال شش که فرهاد و فریدون از گفت  سمیه. گرفت   می
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 و هاش توی هم رفتسگرمه شوروی اسم شنیدن با ارسالن .نیست در دست خبری

 خبر بی فرهاد و فریدون رفتن از را او چراکه  گفت کارانه طلب. پرداخت چرا و چون به

 :گفت بود دوخته ارسالن مدعای پر چشمان به که تلخی نگاه با سمیه. بودند گذاشته

 . گرفتی   می را فرزندانت سراغ باید تو

 نا سرنوشت گفت  او به .کشید شرخَ به  راپدر  یوا کفایتی بی سمیه

  .اوستهای   کار نتیجه فرهاد و فریدون بارِ فاجعه بسا چه و معلوم

 از را پسرهات و دادی طالق را مادرشان هات، بازی هوس بخاطر-

 . داشتی آنها یبخت خوش  برای انتظاری چه دیگر .کردی بیرون شان خانه

ی اتاقش گفتگوی مرد غریبه را با سمیه دید و از پنجرهمحبوبه 

این هم عروست که هرگز او را ندیده  :"بیرون آمد. سمیه با اشاره به محبویه گفت

  "ای

 از و نشست وگو گفت  به محبوبه باپس از کمی خوش و بش  ارسالن

 :گفت ناگهان و پرسیداش  زندگیچند و چون 

 زندگی شرایط این در ام نوه و عروس که دهد   نمی اجازه من غیرت

 . کنند

 محبوبه سخت زندگی و ناهنجار وضعیت دیدن از که کرد وانمود او

باشد  اش نوه و عروس ی شایسته که را مرفه زندگی یک تواند   میگفت . است شرمگین

 که گفت هاش ی صحبتمحبوبه از ازندگی ارسالن پرسید. او در ادامهدهد.  نوید آنها به

 رفته بیرون او مجلل ی هخان از و کرده ول  را درشت و ریز ی تا بچههشت  همسرش

 . است

 عنوان به را سمیه تا بود آمده فرزندانش وضع از خبر بی رسالنا

 بی   یی ه  نو و عروس دارای شد متوجه وقتی اما. ببرد خود خانه بههاش چهب برای پرستار
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 نقل او ییویال ی هخان به تارا با خواست محبوبه از یی افتاد.فکر تازهبه است سرپرست

 بگاه گاه را تارا که داد قول محبوبه. باشد شانسرپرست و خرج کفیل تا او  کند مکان

 ،که گذشت چندی. شود آشنا اش ناتنیهای   عمو و ها عمه با تا ببرد ارسالن ی خانه به

 ی هخان به تارا همراه و پذیرفت را او ی هخان به انتقال برای ارسالن پیشنهاد محبوبه

 . کرد کوچ ارسالن

 در شکم هشت سمیه، پیشین رقیب و ارسالن دوم همسر فرشته،

 یک در او کشیده بود. بیرون گل و آب از را بچه هشت و بود دهییزا ارسالن ی هخان

پس از لختی . نیست بسترش در ارسالن که بیندمیپرد و از خواب می تابستانی بامداد

 ناگهان. کند   نمیش پیدا و کشد   می کرَسَ خانه از گوشه هر به او یجو و جست در

 ازاش  ابریشمی خواب لباس با. ارسالن را می بیند که افتدمیباغ  به نگاهش از پنجره

ی ارسالن با رابطه. بود خانه تِلفَکُ اتاقِ ،آید. این کلبهبیرون می باغ ی گوشه ی هکلب درِ

. کند   می دفاع صیغه داشتن برای خود حق از ارسالن و کند   می پا به جنجال کلفت خانه 

 برادرانش از یکی ی هخان به و کند   می ترک را ارسالن ییویال ی هخان درنگ بی فرشته

 سه را او یا و گردد   می بر درنگ بی فرشته ای  هک دهد   می پیغام ارسالن. برد   می پناه

و حق سرپرستی  شودمی طالقه سه فرشته، مکشکشدر پی این . کرد خواهد طالقه

  .دهدمی فرزندانش را نیز از دست

 زندگی کشیدند ورخت ارسالن ییویال ی هخان به محبوبه و تارا

 اندرونی با   یی هخان جدید، زندگی در. کردند شروع فرشته فرزند هشت کنار در را   یی ه  تاز

. بود جمع جا کی ههم ،دلپذیر بوستان و باغ و استخر و تابستانی بخش و بیرونی و

 و ارسالن. شد   می داده سفارش تارا و محبوبه برای روزهای   لباس مد آخرین

 گرانترین ی فروشنده که بودند "پیرایش"ف معرو گالری همیشگی مشتریاش   خانواده

 هر. کرد شروع را مدرسه بزرگ، پدر ی هخان در اقامت پس از یکسال تارا. بود لباسها
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 زندگی خود، سال و سن هم بیش و کم بستگان با و رفت می مدرسه به هاش عمه با روز

 و دایه عنوان به خود نقش به محبوبه که گذرد   نمی چیزی. داشت خوشی ی کودکانه

 تا بود برده خود خانه به رااش   نوه و عروس ارسالن. برد   می پی ارسالن  های    هبچ پرستار

 در محبوبهبا اینکه . کند استفاده فرزندانش کردن جور و جمع و نگهداری برای او از

 بر وفق مراد  ها بچه و خانه امور ی ههم می آمد اما شمار به هاسرپرست بچه خانه این

 یک از بیش شده بود. سلب محبوبه از خانه از رفتن بیرون حق .چرخید   می ارسالن

 بیرون پا خانه آن از بود، شده وارد ارسالن ی خانه به محبوبه که هنگامی از یعنی سال،

 و شال را ها بچهروزی  بود، آمده تنگ به ها محدودیت این از کهمحبوبه . بود نگذاشته

 بیرون. برد تجریش پل سر گردش برای را آنها ی آنکه به ارسالن بگوید ب و کرد کاله

 گوش به روز همان شامگاه در خدمتکاران از یکیبود که  یمهم خبر محبوبه رفتن

وقتی ارسالن سر میز صبحانه حاضر شد بشدت عصبانی بود.  بعد روز. اندرس ارسالن

نگفت. ابرو در هم کشید،  "صبح بخیر"سالم کسی را پاسخ نداد و بر خالف گذشته، 

 با پیش روزچرا  که پرسید محبوبه از خشن ییصدا با و شد متورم گردنشهای   رگ

 لرز و ترس با محبوبه. خوردند جا پرسش این از همهبیرون رفته بود.  خانه از ها بچه

 :گفت

 . تماشا رفتیم

  !چی تماشای-

 :گفت بریده ییصدا با محبوبه

 . بود گرفته خانه توی دلمان

  د!بخور باد دامنتان زیر که رفتید-
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 بی و برخاست جا از. نتافت بر را ارسالن گستاخی دیگر محبوبه

 :گفت تارا به درنگ

 !برویمدخترم باید 

 : گفت ارسالن 

  شوهر فردا رویمی تو. است خانه  این به متعلق تارا اما برو خودت

 . ینشان   یم بهیغر ی و نوه من را سر سفره  کنییم

 خانه ارسالن را  ییتنها به یخال یها  و دست انیمحبوبه با چشمان گر

 ی خانه تلفن به وسکیکه ارسالن در خانه نبود، محبوبه از ک یروز زمانترک کرد. هر 

بسان   . تاراکرد یبا دخترش صحبت م یو  چند کالم ستیگر ی، مزد   یارسالن زنگ م

و  بایز یها  از لباس یکه از ساقه  جدا شده باشد پژمرده شده بود. او در پوشش   یی غنچه

  آرام نداشت. او یبرد، اما  دم یسر مهب زیانگ هر دلظا مجلل و به ییالیو در و متیگرانق

او را آرام  توانست   یکه از او دور شده بود دلتنگ بود و تنها آغوش مادر م یمادر یبرا

او  ی خانه دخترش به دنید یارسالن اجازه داد که محبوبه گاه  برا یپس از چند کند.

بر خالف عادت خودش  ستیبا   یم رفت یم "آقا" ی خانه . محبوبه هر بار که بهدیایب

چادر مادرش پنهان شد و  ریز  رفته بود تارا  تارا دنید بار که به کی. کرد   یسر م چادر به

و  یوسائل رفاه ی ارسالن فهماند که همه به ادیو فر ونیدامن او را رها نکرد. با ش

عشق مادر و  ی شنهاست. او ت یمعن یاو ب یکه در آن خانه دارد برا   یی ه  سرگرم کنند

مادرش نداشت با  دختر به نیجز بازگرداندن ا   یی ه  آغوش گرم اوست. ارسالن که چار

  بود،  تارا یناتن ی دخترانش که عمه از یکی کف کرده بود، به تیکه از عصبان یدهان

 یها  بود درآوَرد و او را با لباس  را که در تن تارا یمتیگران ق راهنیدستور داد پ

  تارا یمادرش بسپارد. از آن پس زندگ آن خانه رفته بود، به به شیپ سال کی که   یی رانهیفق
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رفته تا    یی ه  سراغ زن تاز و مادرش دوباره بهم گره خورد. بعدها معلوم شد که ارسالن به

 بود.    یی راندن محبوبه از آن خانه منتظر بهانه رونیب یفراش کند. او برا دیتجد

آگاه  یو فرهاد در شورو دونیدراز مدت فر بتیسالن از غار نکهیبا ا

 ی در باره قیجو و تحق و جست هرگز به انش،یاطراف ی هیرغم توص یشده بود، عل

 .امدیسرنوشت فرزندانش برن
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 رهایی

 
 

 گرم آب ی هکور کنار و اجباری کار اردوگاه در فرهاد جوانیخش مهمی از دوران ب

 از خبری بی رنج پا، یک دادن دست از فریدون، از ییجدا داغ. شد سپری اردوگاه

 و جسم فرسای سیبری، فشار کار اجباری در سرمای جان و تحقیر و اسارت و حمید

 . بود رسیده پیری به سالگی سی زیر سن در که بود فرسوده چنان را او روان

 در تغییراتی، اندکاندک گذشته بود کهفرهاد سال از اسارت  یازده

 افرادیحتی و یافت کاهش ها یگیرسختصورت گرفت.  اجباری کارهای   اردوگاه نظام

 . شدند معاف اجباری کار از

مرکزی ی اول کمیته دبیر خروشچفیتا نیک ،1953در سال  استالینپس از مرگ 

با روی کار آمدن خروشچف، کمونیست اتحادجماهیرشوروی انتخاب شد.  حزب

دولت مرکزی چه در داخل اتحادجماهیرشوروی و چه در روابط خارجی سیاستهای 

 جاسوسی متهمانهای   پرونده که نکشید طولیگیری شد. دستخوش تغییرات چشم

خورد. آنها در  رقم خارجی اتباع از نفر هزار صدها سرنوشت راستا، این دری شد. بازبین

 کار های  اردوگاه به محکوم شده و خیانت و جاسوسی تهمت به های دوران استالین دادگاه

 و دشوار شرایط در کار،های   اردوگاه اسیران از بسیاری فرستاده شده بودند. اجباری

 از نیمی کمدست مرگ شاهد فرهاد. بودند سپرده جان نیاورده دوام اردوگاه جانفرسای

 کار فشار و گرسنگی ا وسرم. بودند شدهآورده  کار اردوگاه به او با که بود اسیرانی

 اسارتهای   سختی رغم علی که کسانیهر حال،  به .بود گرفته را شان نجا اجباری
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دست  به را جانکاه شرایط این از خروج شانس بودند، زنده هنوز فرساجان اجباریِ کار و

 منتقل اردوگاه بیرون به یی هفل اجباری کارهای   اردوگاه اسیرانپس از چندی، . آوردند

 به آنها از برخی تحت نظارت نهادهای امنیتی قرار گرفتند. افراد آزاد شده. شدند 

با استفاده از حقوق محدود کم کم و شدند تبعید شوروی جماهیرهای دوردست

اتباع خارجیِ آزاد بسیاری از  زندگی در شوروی را دریافت کردند. ی اجازهشهروندی، 

  کشورهای خود محروم بودند. به بازگشتازحق  های کار اجباری،شده از اردوگاه

 شاقه اعمال با کار اردوگاه در را زندگیشهای   رمق آخرین که فرهاد

باکو   به . اوشد آزاد زندان از سالگی در سی بود، داده تحویل شوروی جماهیر اتحاد   به

 تا کشید طول مدتی فرستاده شد تا تحت نظارت نهادهای امنیتی در آنجا زندگی کند.

 اسیران از یدیگر انبوه و او که فهمید ها ماه از پساو  د.رک باور را خود آزادی فرهاد

 گناهیب بودند شده محکوم شاقه اعمال با زندان سال 25  به یجاسوس تهمت به که

 . اندشده شناخته

 حضور بایست   می همچنان او اما بود گذشته فرهاد آزادی از یکسال

 مراجعه بار هر اوکرد. می اعالم باکو شهر رد "ب گ کا"ه ادار در هفته هر را خود

از رهایی نوبه خود پس از  به حمید همو فریدون بود.  حمید از خبری جویای کرد   می

 سرانجامگشت.    می دنبال فریدون و فرهاد به شهر دوشنبه،و جاگیر شدن در  اردوگاه کار،

و حمید از  "دوشنبه"حضور حمید در شهر پی، فرهاد از درپیهای   جو و جستپس از 

 وردند.نیادست  به فریدون سرنوشتاطالعی از ولی وجود فرهاد در باکو با خبر شدند 

 دیگری هیچکدام رسیدند مهبه وقتییکدیگر را پیدا کردند. سال یازده از  پس این دو

، سوزطاقتپا و یازده سال کار بریدن فرهاد هفده ساله، پس از . شناخت   نمی قیافه با را

 از اردوگاه کار، نیمه جان با پشتی خمیده همشده بود. حمید  ییسودهفر مردی علیل و
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 یجو و جست در دو آن دیدار، این از پسزندگی اجباری در غربت برگشته بود.  به

 آخر دست کشید درازا به ماه چند که مداومی پیگیری با. زدند سر جا همه به فریدون

 و فرهاد. رسید   می نخجواندر پلیس مرزی  پاسگاه به آنهای انت که شد پیدا سرنخی

 جویای و رساندند پاسگاه آن به را خود روانی، و جسمی مشکالت یهمه با حمید

 کردن پیدا و مراجعه بار چندین از پس. نبود پاسخگو کسی اما. شدند فریدون سرنوشت

و  خود معاش اندک از بخشی کردن هزینه با باالخره، اریخوهرشو برای افرادی

 داد دستور خود منشی به پاسگاه رئیس. گرفت صورت گشایشی ،پرداخت رشوه

 احیانا و فریدون دستگیری از نشانی شاید تا کند ارسیو را پیش سال یازده  های    هپروند

 پاسگاه انبار از باخته روی و رنگ و گرفته غبار  های    هپروند. شود پیدا او سرنوشت

 پس یکی رنگ،   یی ه  قهو یشده خشک  های    هگوش با کهنه، اوراق و شد    کشیده بیرون

 از 1947 ژوئن 17 تاریخ در که   یی هنام رونوشت سرانجام شد. بررسی دیگری از

 این. خود گرفترا به منشینگاه  بود شده فرستاده آستارا پلیس مرکز به مرزی پاسگاه

 شاندستگیری و شوروی خاک به همراهان و فریدون ورود از پس هفته کی  هنام

 کنجکاو اما رمق بی دیدگان برابر در پیروزی برگ مثل را نامه منشی،. بود شده نوشته

 . خواند را نامه متن و گذاشت انگشت فریدون نام روی. داد تکان هوا در حمید و فرهاد

 پاسگاه همین در ژوئن، 16 تاریخ در فریدون نامه، این گزارش به

 این اساس بر. بود شده ثبت نیز فریدون مرگ علت نامه، یادامه در. بود درگذشته

 این "ت.اس درگذشته حصبه بیماری اثر در دستگیری، از پس هفته یک فریدون" ادعا،

 پاسگاه به سالم و صحیح که را فریدونی بار آخرین ،و فرهاد حمید که بود حالی در

 حمید کنجکاو چشم. ندبود دیده پاسگاه همان در شکنجه اثر در پار و لت بود، رسیده
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 فریادی با و کشید سوزناکی آه. افتاد منشی مقابل یپوشه در پاکت زرد به ناگهان

 :تگف فرهاد به خطاب زده، عصیان

 . بود ما عمر یشیشهبود که  پاکتی این ببین-

دست خبری بهی درون پاکت زرد همنااز سر نوشت آنها هرگز 

 را آنها بتوانند تاکرده بودند نابود را آن روسیهای یسپل رانیاوردند. ندانستند که آیا 

از پاکت افتاده و گم پلیس دست  به رسیدنیا اینکه نامه قبل از  کنند معرفی جاسوس

 شد تازه بود، شده گرفته فریدون از که جانی و بود رفته آنها بر که ظلمی داغ شده بود.

 . گریستند هم با دو هر و

و باکو  دوشنبههای   شهر به پیش از تر سنگین غمی با فرهاد و حمید

 . دهند ادامه "ب گ کا"ر نظزیر  را غربت در بار نکبت زندگی تا بازگشتند
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 راهیچشم به

 

 

. شد   می تکرار و گذشت   می تارا عموی و پدر از خبری بیهای   سال و ماهها روزها،

هنوز  تارا. بودند فرهاد و فریدون بازگشت انتظار در راه، به چشم چنان هم تارا و محبوبه

 . است رفته خارج به تحصیلی  ادامه برای پدرش که داشت باور

 خبری شنیدن یا و پدر دیدن اشتیاق با تارا آمد،   می در صدا به در روی کوبش که بار هر

تا  کاوید   می را چیز همه کنجکاوش نگاه، گشود   می را در. دوید   می در طرف به او، از

 ازدهی هب نزدیک. گشتمیبر نومیدانههربار  اماشاید پدر و یا خبری از او آمده باشد. 

 چیپستدرگاه ورودی خانه کشاند، در را باز کرد،  به او را صدایی روزی که بود سالش

 بود بار اولین. سپرد تارادست  به بود مادرش بنام و آنها یخانه نشانی به که را یی هنام

 پنهان دامنش زیر را نامه. دید   می پاکت از   یی هگوش در خارجی زبان به یی هنوشت تارا که

 در آرامی به باشد گفته کسی به اینکه بدون .خزید دیگران چشم از دور   یی هگوش به. کرد

بصورت بود که  فرهادعمو  صدایاین . بود فارسی زبان به نامه. کرد باز را پاکت

 زندگی یک  های    صحنه، ی که در نامه بودجمالت کاغذ نشسته بود. ی نوشتاری بر صفحه

 صفحه دو در فرهاد کرد. برای تارا مجسم می سفید و سیاه فیلم یک مانند را شده محو

 فریدون که بود نوشته. بود برداشته پرده بود داده رخ که   یی هفاجع از ریز خطوط با
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 مرده بود، شده شوروی وارد ایران از که هنگامی درست پیش، سال ازدهی  هب نزدیک

خفه  النه کرده بودازده سال در در دل کوچک تارا را که یامیدی ، خبر مرگ پدر. است

 را خود منتظر مادر خواست   نمی او. ریخت فرو خود در را پدر مرگ سنگین غم تاراکرد. 

 و بست را آن و گذاشت پاکت در اولش مثل را نامه. بنشاند دردناک خبر این سوگ به

 مدرسه به که روزهر . گریست بارها اطرافیانش چشم از دور. گذاشت مدرسه کتاب الی

رفت تا راهی برای ریز با خود کلنجار می او یک .بردمی مدرسه به خود با را نامه رفت می

چند روز بدین منوال گذشته پیدا کند. نشسته بود ی که بر دوشش غم سبک کردن بار

مادرم جوان است و حق زندگی دارد. اگر ": نا گهان فکری در ذهنش متبلور شدبود که 

اجازه  خوددیگر به "را دنبال کند.   یی ه  تواند زندگی تاز   از مرگ شوهرش آگاه شود می

 از را مادر تصمیم گرفتخبر فاجعه را از مادر پنهان کرده باشد.  ،بیش از ایننداد که 

 راه به چشم روز هر که را بزرگ مادرتصمیم گرفت  ولی. کند آگاه آنچه رخ داده بود

 . دارد نگه خبر بیفریدون و اسیر شدن فرهاد،  مرگ از بود فرزندانش

 کرد وانمود. رفت مادر سراغ بهیک راست  برگشت، خانه به مدرسه از تارا وقتی روزآن

. داد مادر به را نامه. است کرده دریافت پستچی از االن را نخورده دست ی هنام که

 قبل. است آمده خارج از نامه که فهمید خارجی، تمبر و التین کلمات دیدن با محبوبه

 پردازد.آن به از ییگشا رمز به خود، خلوت در تا  رفت اتاقش به کند باز را نامه اینکه از

 آن در روز شبانه کی  همحبوب. نیامد بیرون ییصدا اتاق آن از دیگر. کرد قفل را در

 چندی. داد   می نشان فاجعه از خبر بی را خود چنان هم تارا و گریست ییتنها به اتاق

را بوسید و در حالی که بر اش   تارا را بر زانوی خود نشاند، گونه محبوبه روزی ،بعد

 دست می کشید گفت: موهای نرم او 

 . برگردد تواند   نمی هم عمویت و برنگردد دیگر پدرت است ممکن



 
116 

 

ی بی خبر ماند. سالها فرزندانش تلخ سرگذشت چنان ازسمیه هم

گذشت و او که از مرگ فریدون و اسارت فرهاد اطالعی  می بر اوسختی  بهخبری  بی

و دیگر سکوت کرد  سپرد.نا امیدی  به راانتظار بازگشت فرزندانش  ،رفتهرفتهنداشت، 

 نشسته اش سینه بر که داغی با و نیاورد زبان به را آنها بازگشت بخش امید ندای هرگز

 . رفت مرگ آغوش به بود

 از پس و کهنسالی دوران در حمید. گذشت ماجرا این از چند سالیانی

 شوروی سرخ صلیب ی هادار از را ایران هب سفر اجازه توانست خود پیگیرهای   تالش

 در شده تبرئه "جاسوسان"ب ذها و ابیا هب رسیدگی مرکز سرخ صلیب. کند دریافت

 برگشت مشهد زادگاهش به و ایران هب اسارت، از آزادی ی هبره اولین در او .بود شوروی

 پایان به را یارانش و بستگان ی ههم از خبری بی و دیارش از دوری سال سی تا

 هم. بودند رفته همه بزرگترها کشید،   می سر سو هر به عزیزانش یجو و جست در. برساند

 یی ه  تاز نسل. کردند   می تجربه را فراموشی و افتادگی کار از پیری، دوران سالها و سن

 را او ی هقیاف ییآشنا هیچ. بود پیشینیان از بسیاری جایگزین بود ندیده را آنها هرگز که  

 دیگران به را خود فارسی، نیمه و روسی نیمه الکن زبان با بایست   می او. آورد   نمی بجا

 جو و جست پیش سال سی ی هگرفت غبار و دور ی هخاطر در را او آنها تا کرد می معرفی

 با اکنون بود، نوجوانیش و کودکی دوران به متعلق که شهری جغرافیای و چهره. کنند

 اصالت از او فارسی گویش حتا. آمد   می بنظر آشنا نا و غریبه چیز همه. بود بیگانه او

 بود کرده تسخیر را او ذهن سال سی که روسی اصطالحات و کلمات. بود افتاده

 سراب سوی بهرا  عبثی راهاو که . کرد   می دشوار و کند وطنانش هم با را او یوگو گفت 

 با ناتوانی، و خستگی اوج در حاال رانده بود،گذ فالکت دررا  عمریبود و  پیموده

 خود با پیش سال سی که را محبتی بار تا رفت می آن و این بدیدار خالی دستانی
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 تقسیم بودند زنده هنوز که آنها بین بود، مانده باقی نخورده دست و بود برده هجرت به

 . کند

 و فریدون خود، شوم سرگذشت فرستاد، تهران به برادرش برایحمید  که   یی هنام در

 پیدا فرهاد و فریدون بستگان از نشانی و نام اگر تا خواست برادر از. نگاشت را فرهاد

 . برساند آنها گوش به است گذشته آنها بر که را ییماجرا کرد،

 اطالعات او. کرد پیدا را فریدون یخانواده نشانی ،حمید برادر تا کشید طول ماهی چند

 دراین. فرستاد محبوبه برای و نوشت   یی هنام در فرهاد و فریدون سرگذشت از را خود

 بود نوشته نخجوان، مرزی پاسگاه در شکنجه اثر در فریدون مرگ تأیید ضمن نامه،

 داده او به یی ه  اجاز چنین هرگز ولی کوشید سالها شامیهن به بازگشت برای فرهاد که

ش آرام یجو و جست درسرگردان  بود، کشیده که ییهامصیبت ی ههم از پس او. نشد

 شهر در جوانی در و شد معتادقدر نوشید که آن برد، پناه الکل به نومیدانه سرانجام. بود

 . درگذشت باکو

 


