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این داستان سرگذشتی است از دههی  1320شمسی .در آن دوران دو
نظام سرمایهداری و سوسیالیسم در جهانِ سیاست ،قد بر افراشته بودند و
آرمانخواهان و عدالتجویان ،به معروفترین قطب "سوسیالیستی"
جهان یعنی اتحاد جماهیر شوروی دل بسته بودند.
این داستان سرگذشت چند دلباختهی سوسیالیسم و باورمند حزب توده
است که در زمان استالین به اتحاد جماهیر شوروری پناه برده بودند.
از نگاه نویسنده ،رویدادهای ناگوار این داستان نمی تواند معیار سنجش
عملکرد یک حزب یا یک نظام سیاسی باشد.
ارزیابی عملکرد حزب توده در درازای فعالیتهای پر افت و خیزش در
ایران و شناخت انقالب سوسیالیستی در اتحادجماهیرشوروی به کاوش و
مطالعات گسترده و همه جانبهی تاریخی نیاز دارد.
محسن نجات حسینی ،فارغ التحصیل دانشکدهی فنی دانشگاه تهران و
دارای تخصص در فیزیک پرتوهای یونساز از دانشگاه استکهلم در
سوئد است.
برای آشنایی با نوشتهها ،مصاحبهها و فیلمهای آموزشی وی که در
زمینههای علمی ،سیاسی و اجتماعی منتشر شده است میتوانید به
سایت اینترنتی  www.mnejat.comسر بزنید.
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از دوست ارجمندی که اطالعات اولیهی این داستان را در اختیار من گذاشت ،از آقای
اتابک فتح اهلل زاده بخاطر اطالعات ارزشمندش ،از همسرم هنگامه که در گردآوری
داستان مرا یاری داد و از آقای محسن مینوخرد که با بردباری ویرایش این نوشته را
انجام داد سپاسگزارم.
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باغ دلگشا

ارسالن مرد بلند قامت و خوش اندامی بود .چشمان سیاه و پرنفوذش زیر سایهی
ابروان پر پشت او میدرخشید .صورت کشیده ،گونههای صاف و چانهی چارگوش او
چهرهی اسبی چموش را تداعی میکرد .صدای خشن و نگاه تیزش که با رفتاری
روشنفکرانه عجین بود بر جذابیت او میافزود .موهای سیاه و صاف و روغن خورده را
از خط میانی بهدوسوی پیشانی بلندش میخواباند .یقهی نوک تیز کت سیاه و پیراهن
سفیدش و کراواتی که هر روز رنگ عوض میکرد و خطهای تیز شلوار اطو خورده
اش ،مردی مد روز را بهنمایش میگذاشت .عصای دسته استخوانی سیاه و نازکی که
همیشه همراه داشت ،گاه در امتداد آرنجاش جایی را نشانه گرفته بود و گاه پیشاپیش
او همگام با قدمهاش بر زمین کوبیده میشد وهیبت مردانهاش را دو چندان میکرد.
ارسالن در بیرجند خراسان در خانوادهیی مذهبی و ثروتمند بهدنیا
آمده بود و در جوانی برای تحصیل بهفرنگ فرستاده شده بود .او با عنوان اقتصاددان،
از پاریس بهمشهد برگشت و چیزی نگذشت که با دختری مشهدی ازدواج کرد.
ارسالن که در جستوجوی شغلی با نام و نشان بود ،پس از چندی ،خانه و کاشانه را
در مشهد فروخت و راهی تهران شد .چیزی نگذشت که در اداره گمرکات کار گرفت.
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او که لقب دهن پُرکُن استاد امیرارسالن را با خود یدک میکشید ،با کوله بارتحصیلی
و خصوصیات شخصی که داشت توانست بهسرعت ترقی کند و در چهل سالگی
بهمدیر کلی گمرکات و انحصارات برسد؛ مقامی که نزدیک ترین نهاد دولتی
بهبازرگانان و مرکز زد و بند با آنها بود .ارسالن بهسرعت پولدار شد .باغی بزرگ و
ساختمانی مجلل در خوش آب و هوا ترین منطقهی نیاوران در تهران از آن خود کرد.
او از همسرش سمیه صاحب دو پسر بود .فریدون و فرهاد دوران کودکی خود را در باغ
دلگشای ارسالن میگذراندند .رفاه و آسایش خانوادگی آنها با کمک چند نوکر و
کلفت و راننده سر و سامان می گرفت.
باغ بزرگ امیرارسالن زبانزد مردم محله بود .صدها درخت از پس
دیوارهای بلندش سر برافراشته بود .بوی عطر گلهای نیمه وحشی باغ رامی انباشت و
از فراز دیوارها بهبیرون سرازیر میشد .این باغ با دروازهیی بهپهنای دو درشکه
بهخیابان راه میگشود .سروهای آرام و صبور ،ساختمان با شکوهی را در دل باغ احاطه
کرده بودند و بگونهای خستگیناپذیر از دیر باز بهتماشای نسلی که میآمد و نسلی که
میرفت نشسته بودند .سبزینگی همیشگی سروها ،بهزندگی پیرامون طراوت
میبخشید .در سایهی سپیدارهای بلندی که همدوش با یکدیگر دورتا دور باغ ایستاده
بودند ،نوکر و کلفت و باغبان و راننده ،هر کدام آشیانی در اختیار داشتند .خانهی
ارسالن نمای یک کاخ خصوصی را بهنمایش میگذاشت .فوارههای همیشه بیدارش،
بهآب نمای بزرگی که در فرا روی ساختمان بود جان میبخشید .نواری مخمل گونه از
ماسههای ریز و لغزان ،زمین دور خانه را پوشانده بود .این بستر ماسهیی آنقدر تمیز و
همگن بود که یکپارچه بهنظر میرسید .سنگفرش زیبایی از سنگ خارای خاکستری
رنگ ،ساختمان را دور می زد تا دست سروها را از ساختمان کوتاه کند .نمای بیرونی
ساختمان با سنگ مرمر سفید پوشیده شده بود .رگههای گلگونی در مرمر سفید و
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صیقل خوردهی دیوارهای سالن می دوید و زمین ،آینه وار نور درخشان روز و جالی
چراغهای شب را باز میتاباند و بارشی از نور در درون ساختمان فرو میپاشید.
سرسرای بزرگی که بخش میانی ساختمان بود روزها در باالی پلکان ورودی دهان
میگشود و شبها با بهم آمدن دو پیکر بزرگ شیشهیی گلوگاه خود را میبست .با
بسته شدن در شیشهیی ،جلوهگاهی از بستری شفاف بهنمایش در می آمد و گلهای
وحشی که با پیچ و تابی عاشقانه در هم تنیده بودند اسراری را که در سیاهی شبها
میگذشت بهگوش هم نجوا میکردند.
سمیه فرمانروای بی رقیب در این سرای پر شکوه بود .دو پسر
خانواده  ،بینصیب از مهر پدر ،درسایهی مهر مادر و در دامن او زندگی میکردند.
ارسالن از بامداد تا پاسی از شب را در بیرون از زندگی خانوادگی بهکار و معاشرت با
دیگران میگذراند .چرخ زندگی سمیه و بچه ها با پول و منال ارسالن و بهدست چند
خدمتکار در آن ویالی مجلل میچرخید .اما زندگی در این ویال با همهی وسائل
رفاهیاش ،از مهر و محبت پدری و عشق همسری تهی بود.
ظاهر آراسته و شیک پوشی ارسالن ،تجدد گرایی و مد روز را تداعی
میکرد .اما اعتقادات و رفتارش آغشته بهموهومات سنتی بود.
روزی سمیه دید نوکرها و کلفت ها بهجنب و جوش در آمده اند و
آشیان روبروی بخش مسکونی او را رُفت و روب میکنند .کارکنان خانه بهدستور
ارسالن وسائل قدیمی و کهنهی زندگی را دور میریختند و اثاث نو را جایگزین
میکردند .سمیه کنجکاوانه بهسراغ کارکنان خانه رفت و جویای علت این نظافتکاری
و تغییر و تحول واحد روبرو شد .اما کسی نمیدانست چرا ارسالن چنین دستوری داده
است.
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پرسشهای سمیه از ارسالن نیز بی جواب ماند .پس از این که
خانهیی مجهز بههمه جور وسائل زندگی آماده شد ،در شامگاه یکی از روزها ماشین
ارسالن وارد باغ شد و در برابر ساختمانی که آماده شده بود توقف کرد .ارسالن دست
دختر جوانی بهدست پیاده شد و در برابر چشمان منتظر و حیرتزدهی سمیه که از
پشت پنجره تماشا میکرد ،دختر را همراه خود بهخانهیی که تازه آماده شده بود برد.
سمیه در انتظار ارسالن لحظه شماری میکرد تا در بارهی آنچه که بهچشم دیده بود از
زبان او بشنود .ساعتی بعد ارسالن بهسراغ سمیه آمد .در سرسرای ورودی مقابل سمیه
ایستاد ،نگاهش را از نگاه تلخ سمیه بر گرفت و بهتابلو روی دیوار دوخت .در این تابلو،
ساقی دلربای جوانی جام شراب پیرمردی را لبریز میکرد .پیش از آن که سمیه
لب بهاعتراضی بگشاید ،ارسالن گفت:
من مسلمان ام و با اجازهی شرع مقدس ،میتوانم چهار زن عقدی
و بی شماری زن صیغهیی داشته باشم .از حاال ،فرشته که همسر دوم من است ،در
آشیان روبرو زندگی خواهد کرد .او در همه چیز این خانه شریک تو خواهد بود.
سمیه زبانش بند آمده بود .بارِ سِتمی بزرگ را بر شانههای خود
احساس کرد .سالها زندگی در خانهی ارسالن را دود شده پنداشت .از آن پس ،بستر
خواب ارسالن یک شب در میان عوض میشد .ارسالن مثل همیشه هر بامداد
بهسرسرای بزرگ خانه میآمد و با بانگ خشن خود همه را بهادای نماز صبحگاهی فرا
می خواند .فرشته نیز بهگروه نمازگزاران افزوده شده بود .پس از نماز همه برای صرف
صبحانه ،دور یک میز جمع میشدند .بههنگام ناهار و شام نیز خدمهی خانه از همهی
افراد خانوادهی ارسالن که در اتاق غذاخوری جمع بودند پذیرایی میکردند.
فرشته دختری جوان از یک خانواده ثروتمند و نامدار بود که با
ارسالن خویشاوندی دوری داشت .هویت خانوادگی و جذابیت جوانیش ،او را در دل
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ارسالن جایگاه برتری می داد .هر گاه مشکلی بین همسران پیش میآمد ،ارسالن از
زن جوان خود جانبداری میکرد.
صلح شکننده یی که در خانهی ارسالن حاکم بود مدتی با سکوت
صبورانهی سمیه ادامهیافت .اما رفته رفته سر مدیریت امور خانه بین زنان ارسالن
اختالف در گرفت ،کش پیدا کرد و با گذشت زمان بهاوج خود رسید .سمیه دیگر تاب
و توان همزیستی با رقیب زندگی زناشویی خود را نداشت .فریدون و فرهاد نیز از مادر
خود جانبداری میکردند .فرشته که رفتار هوو و پسرهاش را برنمیتافت ،مرتب
بهارسالن شکایت میبرد .یک بار که بگو مگو باال گرفته بود ،ارسالن ،اختالف بین
زنان را بهانه قرار داد و بی پروا اعالم کرد که از آن پس مدیریت خانه را بهفرشته
واگذار میکند و هرکس با فرمانروایی او مشکل دارد باید ویالی ارسالن را ترک کند.
حساب سمیه و پسرها روشن شده بود .پیش از این که سمیه خود
را برای ترک کردن آن خانه آماده کند ،ارسالن نسخهیی از طالق نامه را که در
غیاب سمیه صادر شده بود بهدست او داد.
حق نگهداری دو پسر بنا بر حکم شرع و عرف ،بهارسالن تعلق
گرفت .سمیه با دست خالی ،خانهی اشرافی را که نتیجهی سالها زندگیاش با ارسالن
بود ترک کرد و تنها و جدا از فرزندانش دنبال سرپناهی برای زندگی افتاد .سرانجام ،با
کمک دوستی قدیمی یک اتاق در خانه یی در منطقهی سرچشمه از زهره خانم اجاره
کرد .زهره بیوهی یک بازرگان بود که خانهی مسکونی و یک مغازه لباس فروشی
بزرگ را از همسرش بهارث برده بود .سمیه که هیچ وسیلهی امرار معاش نداشت ،در
مغازهی زهره خانم دست بهکار شد و پس از چندی او و زهره همهی امور بازرگانی
آن فروشگاه بزرگ را اداره میکردند.
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فرهاد و فریدون دوران کودکی را در خانهی ارسالن و درسایهی نا
مادری ،سپری کردند .آن دو از وقتی خود را شناخته بودند ،در بخشی از ویالی
ارسالن ،در خانهیی مجزا زندگی میکردند و از خدمات رایج در ویال بهرهمند میشدند.
ارسالن چنان درگیر کار ونام و آوازهی خود بود که وقتی برای فرزندانش نداشت .او با
تکیه بر ثروت هنگفت خود چند دایه و نوکر و کلفت و راننده را بهخدمت گرفته بود تا
زندگی او و خانوادهاش و نوزادهای شیر بهشیر فرشته را اداره کنند .اگر چه فریدون و
فرهاد در دامن یک زوج ثروتمند و در هوای پاک و لطیف باالی شهر بهدنیا آمده
بودند اما با جدا کردن آن دو از مادرشان ،گیاه وار و در بی اعتنایی باغبان زندگی یعنی
پدر ،رشد میکردند .ارسالن پسرها را از هر گونه تماس با مادرشان دور کرده بود و
مرتب بهگوششان میخواند که هر گونه تماس با مادرشان بهمعنای از دست دادن
امکانات زندگی در ویالی مجلل او خواهد بود .ولی پسرها در نوجوانی ،هنگامی که
فرهاد ده ساله و فریدون هفده ساله بود ،دور از چشم ارسالن ،سراغ مادر را گرفتند ،او
را پیدا کردند و رابطه بین شان بر قرار شد.
فریدون و فرهاد هر چند گاه با مادر تماس میگرفتند و دمی را در
هالهی محبت او میگذراندند .سرانجام ارسالن از تماس آنها با مادرشان با خبر شد.
بارها نصیحت کرد که از این ارتباط دست بردارند .اما فریدون و فرهاد رابطهی عاطفی
و طبیعی خود را با مادر ادامه دادند .آن دو بیشتر وقتشان را بیرون خانه میگذراندند تا
کمتر با ارسالن و نا مادری روبرو شوند.
پسر بزرگ خانواده ،فریدون ،با گذشت زمان از راه و روش زندگی
اشرافی دلزده شد .با اینکه در یکی از مدارس خصوصی و اشرافی شهر آموزش
میدید اما با دیدن آنچه در پیرامونشان میگذشت ،با زندگی مشقت بار و پر از رنج
تهی دستان جامعه آشنا شد.
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وقتی فریدون از خانهی گرم ،از کنار سفره یی رنگین و خدمات
خانگی در خانه پدر ،قدم بیرون میگذاشت ،زخمهای ناهنجار بی عدالتی که بر چهره
خیابان نقش بسته بود خاطر اورا میآزرد .چهرهی عبوس زحمتکشانی که برای
لقمهیی نان پرسه میزدند ،کودکان سرگردانی که پا برهنه عابرین را مثل سایه دنبال
میکردند و التماس کمک داشتند ،معلولی که زنده بودنش در گرو گدایی از دیگران
بود  ،همگی ذهنش را بهخود وا میداشت .از خود میپرسید که چه باید کرد .او که
دردهای پیرامون خود را با تمام وجود حس میکرد ،در جستوجوی راهی میگشت ،تا
دغدغه وجدانش را آرام کند .این بود که در بین دوستان هم سن و سالش با کسانی
همدم بود که بهمسائل جامعه فکر میکردند.
رضا شاه در سال  1320سقوط کرد و فضای سیاسی کشور
دگرگون شد .آزادی های اجتماعی و اطالع رسانی در سطح کشور بسرعت گسنرش
یافت .در فضایی که پدید آمده بود احزاب و گروههای سیاسی بسیاری سر بر آوردند
اطالع رسانی در سطح جامعه رونق گرفت .فریدونِ نو جوان نیز از جو سیاسی و
اجتماعی موجود بهره می برد و بر آگاهیاش می افزود .با اینکه او و فرهاد در خانه
پدر زندگی میکردند ،بهخواستها و رهنمودهای وی که شیفتهی زندگی اشرافی بود،
بی اعتنا بودند.
فریدون برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق شد و فرهاد ،تازه
دانش آموز دبیرستان شده بود .در یک شب زمستانی ،ارسالن متوجه شد که فریدون و
فرهاد در خانهی خود نیستند .او که فکر میکرد آنها بهسراغ مادرشان رفته باشند کینه
توزانه وارد خانهی آنها شد .چمدانی را برداشت و مقداری رخت و لباس پسرانش را
توی آن ریخت و چمدان را بهپشت بام برد .او در انتظار آمدن پسرها پشت در کشیک
میکشید .ساعتی بعد فریدون و فرهاد زیر بارش شدید برف و بورانی که بهتندی بین
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درختان میپیچید و زوزه میکشید  ،وارد باغ شدند و بهسرعت خود را بهورودی
خانهشان رساندند .درِ ورودی بهواحد آنها باز نمیشد .تالش آنها برای باز کردن در
ورودی بجایی نرسیده بود که ناگهان از آنسوی در صدای ارسالن بهگوش رسید که
گفت:
بی خود بهاینجا آمدید ،بروید همانجا که بودید .بروید پیش مادرتان .پسران که چیزی
برای گفتن نداشتند ،مانده در پشت در میلرزیدند بهاین امید که شاید کینه توزی پدر
فرو نشیند و آنهارا ر بهگرمای آشیان خود را ه دهد. .
ارسالن لجوجانه نقشهی خود را دنبال کرد .بهپشت بام رفت و
چمدان لباسها را از روی بام بهسوی پسرانش پرتاب کرد .فریدون و فرهاد وسائل
پخش شده روی برف را در چمدان ریختند و پیاده از نیاوران راه افتادند .نیمه شب بود
که بهخانهی مادر در منطقهی سرچشمه رسیدند .از آن پس رابطهی آنها با پدر قطع
شد و آن دو در اتاق اجاری که مادرشان در خانهی موروثی زهره خانم اجاره کرده بود
ماندگار شدند.
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رؤیاهای جوانی

فریدون حاال از استقالل فکری ویژه یی برخوردار بود .نگاه او بهآنچه در جامعه
میگذشت سوای نگاهی بود که پدر و اشراف زادگان و حتی بسیاری از دانشجویان،
داشتند .فقر آشکاری که گوشه و کنار خیابانها حتا در محلههای اعیان نشین شهر
بهچشم میخورد چنان او را تحت تأثیر قرار داده بود که بهدنبال راه حلی میگشت.
تجربهی روزمرهی او و اندیشیدن بهعلل نا هنجاریها و بی عدالتیها ،او را بهسوی
گرایشهای چپ سیاسی سوق داد .احساس میکرد درسهای دانشگاه که پیرامون
قانون و قانونمندی و کیفر و پاداش در برابر جرم و جنایت دور میزد ،برای دنیای
دیگری غیر از آنچه در اطراف او وجود داشت تدوین شده بود .قانون و تعریف جرم و
جنایت وقتی معنی دارد که مردم از حقوق شهروندی خود برخوردار باشند در چنین
شرایطی ،زیاده خواهی و پایمال کردن حقوق دیگران جرم است و سزاوار مجازاتی
است که قانون تعیین میکند .اما جامعهیی که فریدون بهآن تعلق داشت پر از بی
عدالتی و اختالف فاحش طبقاتی بود.
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بسیاری از جرمهایی که در قانون تعریف شده بود ،برخاسته از
اختالف طبقاتی و بی عدالتی حاکم بود .فریدون بخوبی میدانست که بیش تر
جرمهایی که در جامعه یی با روابط ناعادالنه و همراه با ستم و تبعیض انجام میگیرد،
ریشه در روابط ظالمانهی جامعه دارد .بنابراین بجای اینکه فرد مجرم تقصیرکار باشد،
جامعه و مدیران آن ،مسئول و عامل بروز جرم اند.
فریدون در دانشکده با دانشجویی که هم سن و سال خوش بود
همدم شد و رابطه یی صمیمانه بین آنها شکل گرفت و از طریق این رابطه با حزب
توده و خط مشیاش آشنا شد .او که در جستوجوی راهی برای رسیدن بهعدالت و
برابری اجتماعی بود ،شیفتهی تبلیغات حزب توده شد و خود را با فعالیتهای آن
حزب هم آهنگ کرد.
درآن هنگام ،استالین ،رهبر یکه تاز اتحادجماهیرشوروی ،در اوج
قدرت بود .شوروی یکی از نیروهای مؤثر و پیروز در جنگ جهانی دوم شناخته می شد.
سختکوشی دراز مدت رهبران و تالش مردم شوروی ،این کشور عقب مانده را بهیک
ابر قدرت صنعتی تبدیل کرده بود.
در

دوران

رقابت در عرصهی

استالین،

سیاسی در

اتحادجماهیرشوروی بسیار تنگ شد .مخالفان استالین از عرصهی قدرت پایین کشیده
شدند و رقیبان یکی پس از دیگری از میان برداشته شدند .اتحادجماهیرشوروی با نام
سوسیالیسم دیوار امنیتی گستردهیی دور خود کشیده بود تا از نفوذ و توطئههای دشمن
اصلی خود یعنی سرمایهداری غرب در امان باشد .از سوی دیگر در پشت این دیوار
امنیتی ،غرب دیوار نامریی سفت و سختی را بنا کرده بود تا از نفوذ و تأثیرگذاری
"کمونیسم" در بیرون از مرزهای شوروی جلوگیری کند .در نتیجهی این مرزبندیها
از دو سو ،تبادل اطالعات از غرب بهشوروی و از شوروی بهبیرون مرزهایش بسیار
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دشوار بود .تنها احزاب و نیروهایی که شیفته و دلباختهی نظام سوسیالیستی بودند،
تصاویر و یا تصورات خود را از طریق تبلیغات یک جانبه ،بخورد افکار عمومی
میدادند .بسیاری از شیفتگان عدالت ،دموکراسی و آزادی در بیرون مرزهای شوروی،
چنان بهاین تبلیغات دلبسته بودند که دراندیشهی الگو برداری از نظام سیاسی شوروی
بودند و برخی نیز فکر مهاجرت بهآن" بهشت روی زمین" را در سر میپروراندند.
فریدون نیز شیفته و دلباختهی نظام حکومتی شوروی بود که
توانسته بود اولین حکومت سوسیالیستی را با شعار عدالت و برابری برقرار سازد و
الگویی برای همهی عدالت جویان در سراسر کرهی خاکی باشد .اما او نمی دانست که
بسیاری از آرمانهای انقالب پرولتری ،در سایهی دولت ایدئولوژیک حاکم ،نا کام مانده
بود و برابری و عدالت در حکومت جای خود را بهنابرابری و ستمهای اجتماعی سپرده
بود.
فریدون رفته رفته رابطهی تنگاتنگی با برخی از اعضای حزب توده
پیدا کرد و از هواداری فعال حزب توده شد ..او با شوق آشنایی هرچه بیشتر با آن
سیستم رؤیایی ،بهفراگیری زبان روسی پرداخت و آن را بخوبی آموخت.
فریدون و فرهاد در کنار مادر ،در خانهی موروثی زهره خانم زندگی
میکردند .فریدون سال آخر دانشگاه بود و بهروال سنتهای جاری بهسن ازدواج
رسیده بود .خانواده ،دوستان و آشنایان هر کدام دختری دم بخت سراغ داشتند
بهفریدون معرفی میکردند .زهره خانم نیز دو دختر داشت کهیکیشان هجده ساله و
دم بخت بود .سرانجام قرعهی ازدواج بهنام محبوبه ،دختر بزرگ زهره خانم افتاد.
آشنایی فریدون و محبوبه ،که سالها در یک خانه زندگی کرده بودند ،زمینه این ازدواج
بود و آنها در مراسمی خانوادگی و ساده ،بهعقد یکدیگر در آمدند.
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فریدون دانشنامه فارغ التحصیلیاش را گرفت و برای کار بهوزارت
دادگستری فراخوانده شد .فریدون این خبر را با مراد ،رفیق صمیمی و عضو حزب توده
درمیان گذاشت .هنگامی که خبر امکان کار در وزارت دادگستری بهگوش مقامات
حزبی رسید ،آنها با اشتیاق از این خبر استقبال کردند .نه تنها او را از این باز نداشتند
بلکه تشویقاش هم کردند .در این زمان که حزب توده غیر قانونی اعالم شده بود،
وجود طرفداران حزب در نهادهای دولتی وسیله یی برای گسترش ابعاد تبلیغاتی و اجرا
یی بود.
فریدون بهوزارت دادگستری رفت تا از چند و چون شغلی که در
انتظارش بود با خبر شود .رئیس کارگزینی با استقبال از فریدون بهاو یادآور شد پدرش
مردی وارسته ،مؤمن و مورد اعتماد دادگستری است و همین اعتماد میتواند زمینهی
خوبی برای پیشرفت فرزند او در وزارت دادگستری باشد .کسی از رابطهی شوم
ارسالن با فرزندانش خبر نداشت .قضاوتها از نام خانوادگی ارسالن سر چشمه
میگرفت ،نامی که فریدون نا خواسته با خود یدک میکشید.
فریدون کار خود را در اداره دعاوی امالک شروع کرد .اوخشنود بود
که در گوشهیی از سیستم اداری عریض و طویل دادگستری بتواند حقی را از ناحق
تمیز دهد و بهصاحب آن برساند .وی با صداقت و پشتکاری که از خود نشان میداد،
پلههای ترقی را یکی پس از دیگری پیمود .یک سال از حضورش در وزارت
دادگستری نگذشته ،مقام مدیریت در بخش امور امالک بهاو پیشنهاد شد .بازهم با
روادید حزب ،برای گرفتن این مقام استثنایی اعالم آمادگی کرد .چیزی نگذشت که به
عنوان مدیر امور امالک ،پشت میز سنگین و خاتم کاری وزارتخانه نشست .این محیط
شغلی اشرافی که بیشتر نصیب افراد ویژه میشد با آنچه در درون فریدون میگذشت
بیگانه بود .اما منافع حزب ایجاب میکرد که او خود را بهاین شغل برجسته و با ارزش
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اداری وفادار نشان دهد .این موقعیت شغلی می توانست بهحزب توده و اهدافش
کمک کند .در آن دوران ،بسیاری از اعضای نا شناختهی حزب توده در موسسه های
نظامی و نهادهای دولتی کار میکردند .فریدون دراین راستا نقش خود را بخوبی اجرا
میکرد.
درستکاری و سخت کوشی فریدون در کارش ،او را در وزارت
دادگستری از بسیاری کارمندان سنتی آن وزارتخانه متمایز کرده بود .دانش و نیروی
جوانی او و آشنایی معاون وزیر دادگستری با پدرش ،بهرابطه یی گرم و دوستانه بین او
و معاون وزیر انجامید .رابطه او با معاون وزیر چنان صمیمانه شده بود که گاهی وی
ناخشنودیهای خود را از برخی همکارانش با فریدون در میان میگذاشت و در حل و
فصل مشکالت اداری در آن وزارتخانه با او مشورت میکرد.
سه ماه بعد از عروسی ،فریدون برای رفتن بهماه عسل مرخصی گرفت .او و محبوبه
شهرهای شمالرا گشتند .مسافرت خاطره انگیز و شیرینشان زود بهپایان رسید و
فریدون بهکار برگشت.
فریدون ،الغر اندام و بلند قامت مانند سروی که در برابر هیچ بادی
نلرزیده باشد استوار و مصمم بهنظر میآمد .او با خیالی آسوده و خاطری آرام ،با هیبتی
که از پدر بهارث برده بود ،پلههای وزارت خانه را میپیمود و باال میرفت .در همین
حال ،یاد عکسهایی که روز پیش همراه محبوبه تماشا کرده بودند در ذهنش گردش
میکرد .این عکسها که صفحات بسیاری از آلبوم عروسی را پر کرده بودند،
گنجینهیی از خاطرات ماندگاری بودند که باید در طول زندگی از تماشایشان لذت می
بردند.
با ورود بهاتاق کارش در وزارتخانه ،چشماش بهپروندههایی که روی
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میز تلنبار شده بود خیره شد و یاد عکسهای ماهعسل از ذهنش گریخت .اینها
کارهای انباشته شدهی یک ماه گذشته بود .ساعاتی از کار اداری گذشته بود که
معاون وزیر بهفریدون تلفن کرد و او را بهحضور طلبید .او با چهره یی گشاده از
فریدون استقبال کرد و از او خواست که در صندلی کنارش بنشیند .از روزهای
مرخصی او پرسید .حال همسرش را جویا شد .باردار شدن محبوبه را بهفریدون تبریک
گفت .بعد لبخند محتاط آمیزی بر چهرهی معاون وزیر نقش بست .خود را بهفریدون
نزدیک کرد .پوشه یی با مقداری مدارک در دستش بود .فریدون که گرمای نفس
معاون وزیر را احساس میکرد بهنجوای او بهدقت گوش فرا داد.
آقای سردارمنش ،پروندهای در ردیف کاری شما به دستم رسیدهاست .از شما میخواهم که همه مراحل اداری این پرونده را خودتان بهعهده بگیرید و
وقتی همهی اشکاالت پرونده برطرف شد ،نتیجه نهایی را بهمن گزارش کنید .خواهش
میکنم محتویات پرونده را برای کسی بازگو نکنید.
فریدون سراپا گوش بود .این اولین بار بود که پردهی بین او و
رئیساش تا این حد بهکنار میرفت .جهش بهیکی از باالترین مقامهای وزارتخانه و
محرم اسرار معاون وزیر بودن ،غروری نا آشنا را در فریدون برانگیخت و احساس
دلنشینی بهاو دست داد .معاون وزیر برای رسیدگی به یک مسئلهی حقوقی تنها به او
اعتماد کرده بود .آنهمه اعتماد از سوی معاون وزیر برایش افتخارآمیز بود .بیصبرانه
میخواست همه موضوعات پرونده را بداند و در یک آن ،مشکالت آن را حل کند و
بهرئیساش تحویل دهد .حاال که معاون وزیر صندوق اسرارش را در مقابل او گشوده
بود فریدون با گشاده رویی گفت:
-بسیار خوب ،سعی می کنم مشکل پرونده را بخوبی حل کنم.
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معاون وزیر از همکار با وفای خود انتظار داشت که بجای "سعی میکنم" بگوید
"اطاعت میشود قربان ".اما فریدون چنین آدمی نبود که دست بسته تسلیم رئیساش
باشد .معاون وزیر برای اینکه محکم کاری کرده باشد گفت:
موضوع پرونده در حوزهی کاری شماست .بنده میخواهم مطمئنباشم که آنرا تمام و کمال انجام میدهید.
البته وظیفه من ایجاب میکند که با کمک قانون جلو هرگونهخالفی را بگیرم.
دوست عزیز! من با اعتمادی که بهشخص شما دارم اینپرونده را در اختیار شما میگذارم و باز هم تأکید میکنم که نمیخواهم کس دیگری
در جریان این کار قرار بگیرد .بخاطر داشته باشید که زحمات شما مورد توجه بنده
هست.
فریدون عجله داشت هر چه زودتر محتویات پرونده را کشف کند.
خواست صندلی کنار رئیساش را ترک کند که دست وی محترمانه او را بر جایش
نشاند و با مهربانی بهفریدون گفت:
در ضمن یادآوری کنم که هیچ کاری بی پاداش نیست.
فریدون داشت معنی این کلمات را در ذهنش میشکافت که معاون وزیر گفت:
این پرونده متعلق بهیکی از دوستان صمیمی بنده است .نام ایشان
آقای صدرایی است .مشکل اینست که عده یی آدم بیسروپا زمینهای متعلق بهاین
آقا را تصاحب کردهاند و کار ساختن یک مجتمع بزرگ را مختل کردهاند .خواهش من
از شما اینست که با استفاده از راههای قانونی ،اسناد مالکیت آن سه مدعی را باطل
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اعالم کنید . . . .اطالعات مربوط بهاین اسناد توی این پرونده هست . . . . .لطفا این
کار را هر چه زودتر دنبال کنید و نتیجه را بهمن بر گردانید.
 بسیار خوب ،با فوریتی که جنابعالی قائل هستید ،رسیدگی بهآندر الویت است.
فریدون پرونده را برداشت و بهروال معمول تعظیم کرد .روی از
معاون وزیر برگرفت تا مأموریت خود را بهخوبی انجام دهد .فکر اینکه چگونه ممکن
است افرادی با سندهای قالبی زمینی را تصاحب کرده باشند ،ذهن فریدون را بهخود
مشغول کرد .فریدون ناباوری خود را نشان کم تجربگی خود پنداشت .بهاتاقش
برگشت و پرونده را بهآرامی روی میزش گذاشت .گفتههای معاون وزیر ،نشان از یک
بیعدالتی آشکار داشت که در این پرونده نهفته بود و حاال فریدون باید گرهگشای آن
باشد .احساس شگرفی سراپای فریدون را فرا گرفت .یک وظیفه انسانی را بر دوش
خود احساس میکرد که باید هر چه زودتر بهانجام برساند .مثل این بود که پشت میز
دادگاهی بهقضاوت نشسته است تا مجرمین را بهسزای اعمالشان برساند ،موادی از
قانون که کیفر کالهبرداری و تقلب در اسناد اداری باشد در ذهنش ردیف میشد.
ذهن فریدون که از هر خطای شغلی پاک بود با نگاهی عدالت گستر ،پوشه را باز کرد
و کاغذها را یکی پس از دیگری خواند .اسناد مدعیان مالکیت را که همه مهر و
امضای ثبت امالک بر آن نقش بسته بود بهدقت بررسی کرد .چند بار اسناد مالکیت
موجود را زیر و رو کرد و با خواستهی معاون وزیر سنجید .اسناد نشان میدهند که سه
فرد حقیقی صاحب زمینی هستند که معاون وزیر ،آن را متعلق بهآقای صدرایی
میداند .ضمن اینکه هیچ سندی جز نام و نشان و محل سکونت آقای صدرایی در این
پرونده دیده نمیشد .دلیلی برای لغو اسناد مالکیت موجود در پرونده وجود نداشت.
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فریدون تلفنی با رئیساش تماس گرفت و پرسید آیا سندی بنام آقای صدرایی در اتاق
او جا مانده است یا خیر.
 البته ایشان سند دارند .مهم اینست که این سه نفر مدعیمالکیت ،اسنادشان جعلی است شما باید این را ثابت کنید.
گفتار مبهم معاون وزیر فریدون را بهفکر فرو برد .بار دیگر اسناد
مالکیت آن "بیسر و پاها" را خوب بررسی کرد و هیچ ایراد قانونی پیدا نکرد .در عین
حال ،مدرکی که ادعای مالکیت آقای صدرایی را بهاثبات برساند هرگز در این پرونده
دیده نشد .پس از ساعاتی کلنجار رفتن با محتویات این پرونده ،برای اطمینان خاطر،
راهی اداره ثبت امالک شد .پروندههای مربوط بهآن زمین ،در دسترس نبود .مامور
شیرهیی ثبت اسناد ،با نفسهایی که بوی تریاک میداد صدای بیرمقی ساخت و قول
داد که خودش پروندهها را پیدا کند و در روز های آینده بهدست آقای سردارمنش
برساند .او که برای هر کاری از مراجعهکننده باج خواهی میکرد ،بی درنگ گفت
شیرینیاش را وقتی خدمت رسیدم میگیرم .چند روزی طول کشید تا سر و کلهی
مأمور ثبت امالک در وزارت دادگستری پیدا شد و او نفس زنان خود را بهطبقه سوم
رسانید  .با اجازهی فریدون وارد اتاق مدیر امور امالک شد .پوشهی قرمزِ رنگ و رو
رفتهیی را از کیف چرمی چروکیدهاش بیرون کشید و بهدست فریدون سپرد .فریدون
شماره اسناد مالکیت بر زمین مورد بحث و مشخصات آن را از پرونده بیرون کشید و
یادداشت کرد .هیچ سندی بنام آقای صدرایی در پرونده دیده نمیشد .بعد همه اسناد را
بهپوشه برگرداند و بهدست لرزان مأمور ثبت اسناد داد تا آنها را موقتا بهبایگانی وزارت
دادگستری بسپارد و شماره بایگانی را بهفریدون اطالع دهد .پیکری که روی پاهای
لرزان ،لق میخورد لحظههایی را در وزارت دادگستری گذراند و بدون دریافت شیرینی
با اوقاتی نهچندان خوش ،بهکاری که آن را بیهوده میپنداشت ،پایان داد و بهاداره ثبت
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امالک برگشت .فریدون یقین پیدا کرد که همهی اسناد ،گویای مالکیت قانونی
صاحبان فعلی زمینهای مورد دعواست و بیتردید ادعای دوستِ معاون وزیر ،بیاساس
و فاقد هرگونه پشتوانهی قانونی است.
سندهای قانونیِ صاحبان زمین که در وزارت دادگستری بایگانی شده
بود فکر فریدون را چنان بخود مشغول کرده بود که هنگام بلند شدن از صندلی تعادلش
را از دست داد .لختی به میز تکیه کرد .بهخود گفت":باید هر چه زودتر معاون وزبر را
اآگاه کنم .رسیدگی به این پرونده بیهوده است و چیزی قابل تغییر نیست".
ناگهان این فکر در سرش پرکشید که نکند معاون وزیر از او یک کار
خالف قانون خواسته باشد! تنشی نا آشنا او را بهلرزه درآورد .لب ها بر هم فشرده
نگاهش بهاوراق روی میز خیره شده بود .نمیخواست باور کند که یکی از باالترین
مقامها در کاخ عدالت از او خواسته است که با دستکاری در یک پرونده ،مالکیت
قانونی را از افرادی سلب کند و بهآشنای معاون وزیر بسپارد" .همهی قرائن نشان از
آن دارد که وی خواستار باطل شدن همهی اسناد مالکیت موجود است .پس بههمین
دلیل بود که اصرار داشت خبر این پرونده بهجایی درز نکند" .
دست لرزان فریدون گوشی تلفن را برداشت .بدون سالم و تعارف گفت:
جناب رئیس  ،اسناد مالکیت آن سه نفر کامال درست و قانونی
است . . . .معاون وزیر اجازه نداد صحبتهای فریدون ادامه پیدا کند.
آقای سردارمنش مشکلی که میخواهم شما حل کنید همین است.اگر غیر از این بود مشکل این پرونده در یک کالنتری حل و فصل میشد و بهمیز
وزارتخانه نمیرسید .گره این پرونده باید در وزارت دادگستری باز شود .کافی است
شما که کارشناس حقوقی امالک در این وزارتخانه هستید تایید کنید که اسناد آن سه
تن در غیاب مالک اصلی زمین امضا شده و امضای فروشنده زمین جعلی است.
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جناب رئیس ،رونوشت اسناد مالکیت که در اداره ثبت امالک بودهاست االن در بایگانی وزارت دادگستری است .اگر مایل باشید بهرؤیت برسانم .هیچ
جایی برای شک و تردید در آنها دیده نمیشود.
معاون وزیر ،قبل از این که فریدون گفتهاش را بهآخر برساند توی
حرفش دوید و گفت:
پرونده را بردارید بیاورید تا ببینم چه میشود کرد.
فریدون نگاهش را از کاغذهایی که بهآنها خیره شده بود برید .با
عصبانیت جمعشان کرد و الی پوشه ریخت .همچنان که با حرکت لبها ،بی صدا،
اعتراض و عصیان خود را نجوا میکرد راهی طبقه باال شد.
فریدون ورود خود را بهاتاق معاون وزیر با کوبشی آرام بر در اعالم
کرد و وارد شد .معاون وزیر چانهاش را بر دستها تکیه داده بود و ساکت و بی
حرکت ،ورود فریدون را تماشا میکرد .فضای آکنده از ابهام ،فریدون را دلگیر کرده
بود .چین و چروکی آشکار که نشان نارضایی بود بر چهرهی معاون وزیر نقش بسته
بود و آشفتگی خاطر او را نمایان میکرد .فریدون داشت پرونده را روی میز معاونت باز
میکرد که سنگینی دست رئیساش آن را متوقف کرد .او گفت:
آقای سردارمنش شما جواناید و می خواهید زندگیتان را بسازید.
من میخواستم بهشما کمکی کرده باشم .شما هم در مجتمع تجاری مسکونی که
دوست بنده خواهد ساخت صاحب یک آپارتمان بزرگ و مدرن خواهید شد .میفهمید
چه میگویم؟
کلمات معاون وزیر همچون دشنام بهگوش فریدون سنگینی
میکرد .بوی یک کالهبرداری که فضای کاخ عدالت را آلوده میکرد بهمشامش رسید.
فریدون جمالتی را که برای اقناع معاون وزیر از پیش آماده کرده بود قورت داد .وعده
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ی یک آپارتمان در مجتمعی که با کالهبرداری ساخته خواهد شد ،خط بطالنی بود که
بر همهی ارزشهای انسانی فریدون کشیده میشد .لکهی سیاهی بود که روح زالل و
روان شفاف او را تیره میکرد .سرمای شدید بیعدالتی داشت بر فریدون چیره میشد
که خونش بجوش آمد .خود را چاقویی در دست معاون وزیر پنداشت که داشت گلوی
عدالت را میبرید .لحظههایی در سکوت مطلق گذشت .معاون وزیر ادامه داد:
این اولین کار شخصی بود که بنده از شما کمک خواستم. . . .
جناب رئیس ،متأسفم .من در این وزارت خانه نشستهام که حق رابهحق دار برسانم .سلب مالکیت افرادی که طبق قانون صاحب زمیناند کار من نیست.
آقای سردارمنش ،وظیفه شما کاری است که من از شمامیخواهم.
فریدون که دیگر نمیخواست صدای بی عدالتی ،تزویر ،کالهبرداری
و تقلب را بشنود بی تاب شده بود و نمیدانست که چگونه در برابر این بی عدالتی
آشکار بایستد .ناگهان پرونده را بهسوی معاون وزیر پرتاب کرد و مانند کبوتری که از
دام صیاد بگریزد ،بهاو پشت کرد و راه خروج از اتاق را در پیش گرفت.
آقای سردارمنش این چه حرکتی است . . . .برگردید ،با شماصحبت دارم.
معاون وزیر میخواست عصیان فریدون را فرو نشاند تا حد اقل
خواستهی خالف قانوناش بهبیرون درز نکند.
فریدون کلمات مکرر رئیساش را ناشنیده گرفت .با گامهای استوار
از میدان دید او خارج شد .اعتراضش را با بههم کوبیدن جفت درها بهصدا در آورد.
بهتندی بهاتاقش رفت .وسائل شخصیاش را از کشو میز بیرون کشید و با سرعت پله
های عریض وزارت دادگستری را بزیر پیمود.
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معاون وزیر ،با خاطری پریشان پشت میز خود ایستاده بود .سوزشی
بر گونهاش احساس کرد .عصیان کارمند مورد اعتمادش خراشی بر صورت او نشانده
بود که خونابهاش را در نوک انگشتش مشاهده کرد .نگاه تندی بهاطراف انداخت .باید
راه گریزی برای پوشاندن این ننگ بجوید .لختی نگاهش را بهزمین دوخت ،دست
بهجیب جلیقهاش برد ،پیپاش را بهدست گرفت .داشت تنباکو میریخت که پیپ از
دست لرزانش گریخت و بهزمین افتاد .خشمی را که بنا بود با دود تنباکو فرونشاند،
افزون شد ،گوشی تلفن را برداشت:
الو آقای سردارمنش
جوابی نشنید.
_الو نگهبانی! معاون وزیر هستم
در خدمتیم قربان. . . .یکی از مدیران ،بنام سردارمنش ،ممکن است در حال خروج ازوزارتخانه باشد .لطفا بهایشان بگویید برای یک کار فوری بهاتاق بنده بیاید .هر چه
زودتر اقدام کنید.
خروج نا بهنگام فریدون از وزارتخانه میتوانست کوس رسوایی
معاون وزیر را بهصدا در آورد .اما نگهبان ،که مدیران بخشها را با نام نمیشناخت ،هاج
و واج مانده بود که آقای سردارمنش چه کسی است و چه شکل و شمایلی دارد .بهیاد
آورد که لحظههایی پیش ،جوانی که کیف سیاه چرمی داشت سراسیمه از دادگستری
خارج شده بود و مثل شبحی از مقابل نگهبانی گذشته و با یک سواری محل را ترک
کرده بود .او آنچه را دیده بود برای معاون وزیر نقل کرد.
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سواری ،جلو اداره لجستیکی ارتش متوقف شد .فریدون پولی را که
در مشت داشت در دست راننده گذاشت و پیاده شد .پلههای ساختمان لجستیکی را تا
طبقه دوم بهتندی باال رفت و وارد دفتر کار مُراد شد.
سالم مراد .از تو کمک میخواهم.مراد ،دوست و همکالسی دوران دانشگاه و پل ارتباطی با حزب
توده بود .او دوران خدمت وظیفه را با درجه افسری در این اداره میگذراند.
مراد که با تعجب بهفریدون مینگریست ،جویای علت حضور نا
بهنگام اوشد.
چه اتفاقی افتاده؟با معاون وزیر دعوام شد .پروندهیی را که میخواست بهناحقدستکاری کنم توی صورتش پرتاب کردم حتما برام پاپیچ امنیتی درست می کند.
مراد پس از شنیدن شرح ماجرا گفت:
بهترین راه اینست که دست کم تا روشن شدن وضعیت مخفی
باشی .بیشتر رفقایی که وضعیت نا مطمئنی دارند مدتی مخفی میشوند تا اوضاع
خوب سنجیده شود و اگر خطری متوجه آنها باشد آنوقت راه و چارهیی پیدا خواهیم
کرد.
فریدون در دفتر کار مراد ساعاتی را سپری کرد و پس از وقت
اداری ،همراه او بهخانهی یکی از اعضای حزب رفت .آنها در بارهی رویدادی که اتفاق
افتاده بود و راهکارهایی که میتوانست پیش روی باشد گفتوگو کردند .از جمله مراد
گفت:
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رفقایی که مسئلهی امنیتی داشته باشند باید مدتی مخفی باشند تا شرایط ارزیابی
شود .در بدترین حالت اگر مسئلهشان قابل حل نباشد ،بهآنسوی مرز فرستاده
میشوند.
" آنسوی مرز" در اصطالح رفقای حزبی ،اتحادجماهیرشوروی بود.
فریدون با شنیدن کلمات "مخفی" و " آنسوی مرز" ،در چاهی از سکوت و ابهام فرو
افتاد .دغدغهی خاطر فریدون ،محبوبه بود .سرمای شدیدی را احساس کرد .مراد که
لرزش لبهای فریدون را تماشا میکرد گفت:
چارهیی نیست بهتر از سیاهچالهای زندان است.
آخر همسرم چند ماهه حامله است .چطور میتوانم مخفی شوم.مراد که از چند و چون زندگی خصوصی فریدون چندان آگاه نبود گالیهیی را که در
دل نگه داشته بود بزبان آورد و گفت:
چند ماه پیش بود که خبر عروسیات را با دختر یک بورژوا شنیدم.
ما که دعوت نداشتیم .جای از ما بهتران بود.
مراد فقط میدانست که پدر فریدون مدیر کل گمرکات است ،اما از
قطع رابطه او با فرزندانش بی اطالع بود و فکر کرده بود ازدواج فریدون با خانوادهیی
همسنگ خانوادهی ارسالن بوده و بهروال معمول ،مراسم عروسی،با شکوه برگزار شده
است.
فریدون شرمگینانه گفت:
جشن عروسی ما فقط خانوادگی بود و عروس هم دختر صاحب
خانهمان است .مراد از شنیدن صاحبخانه شگفت زده شد و گفت مگر کجا زندگی
میکنید .فریدون ماجرای جدایی پدر و مادرش را برای او نقل کرد.
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مراد گفت" :کاش بهاین زودی بچه دار نمیشدید".
فریدون گفت " :بههر حال همسرم پا بهماه چهارم گذاشته است".
مراد پیش خود حساب کرده بود که فریدون بهزودی یک عضو
وفادار حزب خواهد بود .جذب یک فرد مجرد بهمراتب آسان تر از عضویت یک فرد
متأهل بود.
بهر حال اگر تو یک جنین نارس توی راه داری دیگران چند بچهی قد و نیم قد داشتند ،آنها را گذاشتند و جانشان را برداشتند و رفتند .بعد هم راه را
هموار کردند برای زن و بچه هاشان .حاال با یک تلفن میشود مسئله را حل کرد.
گوشی را بر میداری بههمسرت میگویی میخواهم بروم ماموریت ،دو سه ماهی
دورهستم .همه رفقای مسئله دار همین کار را کردهاند.
فریدون گفت:
در خانهی اجاری ما تلفن نیست .من باید قبل از خروج از ایران با
محبوبه و مادرم تماس بگیرم .پس بهتر است که همین االن قبل از اینکه مأموران
امنیتی دست بکار شوند من سری بهخانه مان بزنم.
االن ممکن است مأموران اداره امنیت بهسراغت رفته باشند یا درحول و حوش خانه ات در کمین باشند .بهتر است چند روزی صبر کنی.
مگر میتوانم زن حامله را بی خبر بگذارم .حتا اگر یک شب بیخبر باشد دق میکند.
فعال یک یادداشت برای خانمت بنویس .با پیک آن را بهخانهاتمیرسانم .بنویس برای مأموریت چند روزی بهاصفهان میروی .آبها که از آسیاب
افتاد میتوانی سری بههمسر و مادرت بزنی و خداحافظی کنی.
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یادداشتی نوشته شد و بهشیوهیی که مراد پیشنهاد کرده بود بهدست
محبوبه رسید .فریدون بی صبرانه لحظه های دشوار سردرگمی را در خانهی یک
رفیق حزبی میگذراند و محبوبه در انتظار پدر جنینی که در شکماش تکان میخورد
لحظه شماری میکرد.
در خانهی رفیق حزبی ،اطالعات فراوانی در باره زندگی در نظام سوسیالیستی و
عدالتگستر شوروی در اختیار فریدون قرار گرفت .کمکم برنامه سفر بهشوروی در
ذهن فریدون جا باز میکرد .خوشحال بود که بهبهشت موعود روی زمین خواهد رفت.
بهخود میگفت دانستن زبان روسی کار و زندگی در آن دیار را برای او آسان خواهد
کرد .با اینکه مرتب از سفر بهآنسوی مرز صحبت میشد اما چگونگی سفر در پردهی
ابهام بود .فریدون از چگونگی سفر پرسید .تنها بهاو گفته شد که بهساده ترین شکل
ممکن انجام میشود .فریدون پنداشت که البد با یک گذرنامه جعلی که برایش درست
میکنند او را از فرودگاه مهر آباد و از راه غیر مستقیم بهکشور شوروی خواهند فرستاد.
سرگذشت کسانی که پیش از او بهاین سفر تن داده بودند و امتیازات فراوانی که از
زندگی در شوروی بهدست آورده بودند فریدون را بهانجام این سفر راضی کرده بود.
یک روز پس از حادثه ،معاون وزیر دادگستری ،مامور عالی رتبهی
اداره امنیت را که در وزارت دادگستری مستقر بود بهاتاق خود فراخواند.
آقای رستاری ،نمیدانم چقدر در مورد فریدون سردارمنش اطالعدارید .بر اساس اطالعاتی که بهبنده رسیده بود وی عکس شاهنشاه را از دیوار اتاقش
پایین کشیده و زیر میز گذاشته بود ،دیروز بنده از روی دلسوزی صحبتی با ایشان
داشتم و برای اینکه ببینم چه جوری فکر میکند از او خواستم وفاداری خودش را
بهشخص اعلیحضرت و دولت تحت فرمان ایشان بهزبان آورد .وی در پاسخ بهاین
نصیحت پدرانه پروندهیی را بهطرف من پرتاب کرد که این کبودی روی صورتم در
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نتیجهی آن خشونت است .مگرا قبل از استخدام ،تحقیقاتی برای شناسایی فرد و
روابط او نمیکنید.
قربان هیچ استخدامی در وزارتخانه بدون چنین تحقیقاتی انجامنمیشود .پدر ایشان معرف حضورتاناند .ایشان از مدیران سرشناس و شاهدوست این
مملکت هستند و فرزند ایشان بهاعتبار پدر بهاین شغل حساس رسیده است.
بههر حال او پس از این گستاخی کاخ دادگستری را ترک کرده و
دیگر بهکارش برنگشته است .بجاست او را تحت پیگرد قرار دهید .بنده بهعنوان شاکی
پروندهیی تهیه کردهام که در جریان بررسی است.
اطاعت میشود قربان .بزودی او را بازداشت خواهیم کرد.چهار روز از مخفی شدن فریدون گذشته بود .بنا شد پس از اطمینان
از نبود مأموران دولتی در محدودهی خانهشان سری بهمادر و همسرش بزند .فریدون
همراه با مراد بهراه افتادند .مراد برای ارزیابی موقعیت امنیتی ،فریدون را همراهی
میکرد .قبل از اینکه بهخانه نزدیک شوند ،مراد بهتنهایی بهحول و حوش آدرسی که
فریدون داده بود رفت و احساس کرد که هیچ چیز غیر عادی بهچشم نمیخورد .با
اطمینان از نبودن مأموران اداره امنیت در آن حولوحوش ،فریدون کوبهی در را بهصدا
در آورد.
محبوبه که فریدون را در آستانه در دید با هیجان گفت " :مگر مأموریتت تمام شده
است .از طرف نظمیه آمده بودند دنبالت نمیدانم چکار داشتند .با اینکهیادداشتی را که
فرستاده بودی بهآنها نشان دادم ،تا دیروز چندبار آمدند و سراغت را میگرفتند".
فریدون که نمیخواست محبوبه را در جریان اتفاقی که افتاده بود بگذارد ،نرم بهاو
نزدیک شد .جوری که دل محبوبه را بهدست آورد .بوسهیی بر لبانش زد و
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بهآرامیگفت  :یک کار فوری پیش آمده و من باید هر چه زودتر خودم را بهخارج
برسانم.
محبوبه گفت " :پس من چی" و با اشاره بهشکمش گفت ":این
بچه چی! "
فریدون بهاو دلداری داد و تأکید کرد کهیا بزودی بر میگردد و یا او
را هم بهخارج خواهد برد.
سمیه مدتی بود از خانهی موروثی زهره خانم رفته و خانهیی دیگر
گرفته بود .فریدون و محبوبه در گفتوگو بودند که سمیه از درِ حیاط وارد شد .او هر
روز سری بهخانهی فریدون و فرهاد میزد .تعجب کرد که فریدون در ساعت کاری در
خانه بود و علتاش را جویا شد .وقتی فریدون گفت میخواهد بهشوروی برود ،تصویر
دلنشینی در ذهن مادر نقش بست .سمیه پیشتر بارها بهآیندهی پسرش فکر کرده
بود.
پس پسرم برای همین زبان روسی میخواندی؟ یعنی از پیشبرنامه داشتی اما بهمن نمیگفتی؟
قبال درگفتوگو با فریدون ،صحبتی هم از ادامه تحصیل در شوروی
بهمیان آمده بود .سمیه داشت سفر فریدون و ادامهی تحصیل او را در ذهنش مرور
میکرد که ناگهان بارداری محبوبه بهیادش آمد و گفت:
پسرم کاش همین جا دنبال دَرسَت را میگرفتی .برای محبوبه
سخت است .زن حامله را توی غربت سرگردون میکنی.
فریدون گفت:
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حاال محبوبه را نمیبرم .همین که پام بهشوروی برسد تالش می
کنم امکانات زندگی را برای محبوبه فراهم کنم .همین زودیها می برمش.
محبوبه جزییات سفر را میپرسید و فریدون که نمیتوانست
بهپرسشهای او جواب قانع کنندهیی بدهد کالفه شده بود .سر انجام تاب نیاورد و
گفت:
اتفاقی افتاده که اگر اینجا بمانم دستگیرم میکنند .مأموران نظمیه
هم برای همین دنبال مناند .باید هر چه زودتر از ایران خارج شوم.
فریدون وسایل شخصیاش را جمع میکرد .داشت آنها را در ساکش
میگذاشت که سمیه گفت:
حاال که برای تحصیل میروی الاقل فرهاد را هم با خودت ببر .او
دیپلمش را که گرفته ،پدرت هم که بهاو بی اعتناست.
فریدون با اینکه میدانست بدون روادیدِ مراد نمیتواند فرهاد را
همراه داشته باشد ،برای آرام کردن خاطر مادر گفت:
چه بهتر ،فرهاد هم میتواند با من بیاید.
فرهاد که اکنون در سن هفده سالگی خود را مردی تمام و کمال
میپنداشت ،از مادر توقعات زیادی داشت .او که از چند سال پیش سایه پدر را در
زندگی روزمرهاش ندیده بود  ،سمیه تنها رازدار ،نقطه اتکاء و منبع مالیاش بود .دیپلم
گرفته بود ولی هنوز برنامهیی برای ادامه تحصیل یا کار نداشت .صبح تا دیر وقت
میخوابید بعدهم ساعاتی را در بیرون از خانه میگذراند و بیشتر وقتها بهسراغ ترانه
میرفت .او با ترانه از چندی پیش نامزد شده بود.
سمیه گفت:
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فریدون جانم ،سعی کن فرهاد را راضی کنی با تو بیاید .شاید دست
از سر من بردارد .من از دستش ذله شدهام .از وقتی نامزد کرده ،روزی نیست که برای
پول گرفتن بهسراغ من نیاید .مگر من چقدر پول دارم که من را تَلَکه میکند .فرهاد
اگر اینجا بماند نه اهل کار است و نه اهل درس خواندن .او را ببر شاید در خارج
کارهیی شود و بعد برگردد .ترانه هم حتما دوست دارد بیاید خارج.
سمیه دست فریدون را گرفت و باهم بهاتاق فرهاد رفتند .فرهاد از
سر وصدای اطرافیان بیدار شده بود و در رختخوابش خمیازه میکشید .سمیه موقعیت
را غنیمت شمرد و بهفرهاد که هنوز خواب آلود بود و هاج و واج آنها را تماشا میکرد
گفت:
پسرم پاشو که شاهین اقبال بهسراغت آمده .فریدون میرود شوروی
و میخواهد تو را هم با خود ببرد.
فرهاد ،چشمهاش را مالید و غبار خواب را از آنها زدود ،نیمه خیز بر آرنجش تکیه داد و
پرسید کجا میرود؟ مادر گفت میرود شوروی .فرهاد رو بهفریدون کرد و گفت:
راستی میخواهی بروی.
فریدون با تکاندادن سر تأیید کرد.
کی میروی.باید هر چه زودتر رفت.فرهاد داشت از گذرنامه و بلیت میپرسید که فریدون از پاسخ روشن طفره رفت و تنها
گفت:
همه چیز جور میشود .اگر آمدنی هستی باید زود آماده شوی .همین
حاال باید رفت.
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فرهاد با پرسشهای بی شماری که در ذهن داشت کلنجار میرفت
که فریدون رو بهمادر و محبوبه کرد و گفت:
ببینید ،در وزارت دادگستری اتفاقی افتاد که میتواند برام باعث درد
سر شود .من بدون اطالع وازرتخانه راهی سفر هستم .بنا براین سفر من را بهکسی
نگویید و هر کس از من پرسید بگویید اصفهان است .فریدون محبوبه را بوسید ،از
صبر و تحملش تشکر کرد ،بردن او را بهشوروی وعده داد و خداحافظی کرد .فرهاد که
با عجله ساک لباسهاش را آماده کرده بود ،گفت:
بگذار صبحانه بخوریم بعد راه بیفتیم
فریدون گفت:
باید هر چه زودتر برویم .قرار دارم دیر می شود.
فرهاد دنبال فریدون راه افتاد .او چند بار اسم ترانه را بهزبان آورد و
فریدون قول داد که پس از رسیدن بهشوروی در اولین فرصت ترتیب سفر ترانه و
محبوبه را خواهد داد.
دو برادر بهمحل کار مراد رفتند .مراد بادیدن فرهاد و ساکی که از
آمادگی او برای سفر خبر میداد یکه خورد .پرسید برادرت را همراه آورده ای؟ فریدون
گفت:
اگر امکان داشته باشد او هم همراهم باشد.
مراد در فکر فرو رفت .چینهایی که بر پیشانیاش نقش بست
حاکی از دشواری این کار بود .فرهاد رفیق حزبی نبود .شاید پذیرش فردی غیر
تشکیالتی ،در آنسوی مرز کار آسانی نباشد .بنا شد مراد در این باره با ردههای باالتر
حزبی گفتوگو کند .بهچند جا تلفن زد و دست آخر بهفریدون گفت که فرهاد هم
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میتواند رفیقی حزبی معرفی شود .مقامات حزبی اعزام فرهاد را همراه فریدون تایید
کرده بودند.
برای فرهاد مهم این بود که پاش بهخارج از ایران برسد .میپنداشت
که در آنجا همهی وسائل خوشی و زمینههای پیشرفت فراهم است و در آنجاست که
خوشبختی نصیبش خواهد شد .همراهی فرهاد برای فریدون هم خوب بود .او تا
بحال هرگز بهتنهایی مسافرت نکرده بود .ضمن اینکه بهعنوان برادر بزرگتر،
میتوانست گوشه چشمی هم بهکار و یا تحصیل برادرش فرهاد داشته باشد .کمکم
فریدون ماجرایی را که برایش اتفاق افتاده بود برای فرهاد تعریف کرد .بهاو گفت که با
معاون وزیر دادگستری در افتاده است و او دستور داده است از خروج او از کشور
جلوگیری کنند .بهمین خاطر آنها با کمک دوستاشان مخفیانه از ایران بهشوروی
خواهند رفت.
با اجازهی مراد ،فرهاد نیز همراه فریدون بهخانهی امن منتقل شد.
مراد بهآنها تأکید کرد که باید در آنجا پنهان بمانند تا مقدمات سفرشان فراهم شود.
حضور آنها در خانهی یک عضو حزب توده ،خطر بالقوهیی بود که میتوانست هر
لحظه آنها را بهدام مأموران نظمیه و یا اداره امنیت بیندازد .بویژه اینکه آنها با راه و
رسم زندگی تشکیالتی و مخفی آشنایی نداشتند.
فرهاد پس از مشورت با فریدون از منزل مخفیگاه خود بهمنزل
ترانه تلفن زد و در گفتاری عجوالنه و کوتاه او را از سفر خود بهشوروی با خبر کرد.
آخرین دیدار ترانه و فرهاد یک شب پیش از آن بود .در این دیدار صحبتی از سفر
بهشوروی نبود .ترانه با نا باوری و شگفت زده از سفر شتابزدهی فرهاد گفتههای تلفنی
او را شنید و با شک و تردید بهقولی که فرهاد برای بردن او بهشوروی داد ،سفر خوشی
را برایش آرزوکرد.
34

فریدون و فرهاد دو شبانه روز در خانهی رفیق حزبی بسر برده بودند
که مراد بهسراغ آنها رفت و خبر داد که همه چیز برای سفر ردیف شده است .مراد
داشت در بارهی سفر بهآنسوی مرز میگفت که دست در جیب کتش برد و پاکتی زرد
رنگ را بهآرامی در آورد و بهدست فریدون داد و گفت:
این پاکت شیشهی عمر شماست .نامهی معرفی شما بهرفیقی در
آنسوی مرز و نام و آدرس دو رفیق در حزب کمونیست شوروی در این پاکت است.
این کارت عبور شما بهدنیای آزادِ آنطرف مرز است .هر جا مشکلی پیش بیاید فقط
این نامه را نشان دهید کار تمام است.
فرهاد از شنیدن واژههای گنگ "رفقا"" ،حزب کمونیست" ،
"شیشه عمر" و کلماتی نا آشنا که "رفقا" با آب و تاب فراوان بهزبان میآوردند ،گیج
شده بود .او نمیدانست که چرا رفقا و حزب کمونیست این جور سخاوتمندانه در
آنسوی مرز در انتظار شاناند .این واژهها هرچه بود از یک پذیرایی گرم در آنسوی
مرز و از یک آینده روشن و دلپذیر خبرمیداد .پاسخ دلگرم کننده ای بود بهرؤیاهای
نوجوانی که در آستانهی ورود بهزندگی اجتماعی بود.
فریدون درِ پاکت زرد را که تا خورده بود ،بهآرامی باز کرد و نامه را
بیرون آورد .نگاه ژرف او قبل از هر چیز چند نام و نشانی را که در آن نگاشته شده بود
جاروب کرد و احساس دلنشینی بهاو دست داد .چند نام ایرانی و روسی با نشانی آنها
در شوروی در آن دیده میشد .در نامهیی که بهزبان روسی نوشته شده بود ،از فریدون
و همراهان ،بهنام برادران حزبی یاد شده بود و ضمن یاد آوری میزان تحصیالت آنها،
بهرفقای حزبیِ آنسوی مرز ،توصیه میکرد که امکان ادامه تحصیل برای هر یک از
ایشان را در دانشگاه مهیا سازند.
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"پس همهی کارهای عزیمت بهاتحادجماهیرشوروی ردیف شده است و میزبانانی در
انتظار پذیرایی از میهمانان خود لحظه شماری میکنند".
دیری نپایید که توهم راه نا آشنایی که در پیش بود بر آرامش
فریدون غلبه کرد و جای خود را بهپریشانی خاطر سپرد" .از کجا معلوم که این نام و
نشانها در دسترس باشند؟!" بار مسئولیت فرهاد نیز بر دوش فریدون سنگینی
میکرد .او میبایست هر لحظه پاسخگوی پرسشهای فرهاد میبود .فرهاد انگاشته
بود که فریدون گامهای مطمئن خود را بهجایی میگذارد که از پیش بارها تجربه شده
است .فکر میکرد همراهیاش او را به را بهآسانی بهخوشبختی خواهد رساند.
مراد یاد آور شد که فریدون و فرهاد باید ساعت  10روز بعد ،سر
یک قرار ،رفیقی بنام کریم را مالقات کنند و سفر را آغاز کنند:.
جای هیچگونه نگرانی نیست .از لحظهی ورود بهمرز همسایه همهکارها بهسادگی انجام خواهد شد .در آنجا همه جور امکانات رفاهی در اختیارتان قرار
میگیرد.
شنیدن گفتههای مراد ،برای فرهاد کسل کننده بود .نمی دانست چرا
سفر بهشوروی باید با قرار و مدار و توصیهنامه و سفارش این و آن همراه باشد .اعتراض
خود را با نق زدن شروع کرد .بهفریدون گفت:
این چه راهی است که انتخاب کردهیی .می توانستی برای سفر
بهخارج ،از بابا کمک بگیری .او یکروزه همه مدارک سفر را فراهم میکرد .آن وقت
میتوانستیم ترانه و محبوبه را هم با خود ببریم .فریدون گفت:
فکر کمک پدر را فراموش کن .مگر لجاجت و کج خلقیهای او را
فراموش کردهیی .او چهار سال است که از من و تو بی خبر است و هرگز سراغ ما را
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نگرفته ،وانگهی ترانه فقط نامزد توست .خانوادهاش اجازه نمیدهند که با تو هم سفر
باشد .وقتی بهشوروی رسیدیم و کاری دست و پا کردی بهایران بر میگردی ،ترانه را
عقد میکنی و با هم بهشوروی میآیید.
مراد که شاهد بگومگوهای دو برادر بود پوزخندی زد و با آرزوی
سفری خوش با آنها خداحافظی کرد.
فرهاد بر اساس آنچه در چند روز اخیر دیدهیا شنیده بود ،تصور
میکرد که" رفقا" قاچاقچی انسان هستند و کارشان بردن مسافر بهخارج از کشور
است.
روز سوم ،فریدون و فرهاد از مخفی گاه خود خارج شدند تا راهنمای
سفر خود را سر قرار مالقات کنند .ساعت ده صبح بهچایخانهی امیر در کوچهیی
نزدیک شمس العماره وارد شدند .با دیدن جوانی که شلوار مشکی و کت صورمهیی
بهتن داشت طرف مالقات را پیدا کرده بودند .قبل از اینکه در صندلیهای کنار او جا
بگیرند ،نگاه فریدون ،آخرین نشانهی قرار را تایید کرد .جوان ،با خودکاری قرمز خانه
های جدول روزنامه را یکی پس از دیگری پر میکرد .جوان از جای خود برخاست و
خود را کریم معرفی کرد .لبخندی در صورتش نقش بست و با گفتن سالم فریدون،
حالت چطور است فرهاد ،بهقرار تشکیالتی صحه گذاشت.
فرهاد پرسشهای پی در پی خود را کنار گوش فریدون نجوا
میکرد .از جمله گفت که هنوز نمیداند وضع گذرنامه چه میشود .فریدون که همه
مسائل سفر را حل شده میپنداشت بهاو دلداری میداد و آنچه را که خود باور داشت
برای آرامش خاطر فرهاد بیان میکرد .دست آخر همه چیز را در یک جمله خالصه
کرد و گفت:
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تمام وسایل این سفر از پیش آماده شده است.
فریدون و فرهاد با دیدار کریم ،نمیتوانستند خوشحالی خود را
پنهان کنند .مردی مصمم و جسور را در برابر خود میدیدند که راهگشای سفری بود
در راستای یک زندگی پربار و پر از امکانات برای پیشرفت و بالندگی.
چهرههای گشادهی این دو برادر از آمادگیشان برای عزیمت
بهاتحادجماهیرشوروی حکایت داشت .فرهاد در شوق رسیدن بهخارج از کشور ،سر از پا
نمیشناخت و فریدون ،شوروی را کشوری میپنداشت که بهبرکت انقالب
سوسیالیستی ،بهشت روی زمین بود .تبلیغات دلنشین طرفداران شوروی چنان
جذاب بود که او باور داشت که بی عدالتی و اختالف طبقاتی از آن کشور پهناور رخت
بربسته و آغوش آن کشور برای پذیرایی از همهی پیروان اندیشههای نو و عدالتجو
گشوده است .او باور داشت که در شوروی ،آزادی و آزادگی را تجربه خواهد کرد و در
سایهی برابری و عدالت اجتماعی کامیاب خواهد شد.
فریدون و فرهاد در انتظار این بودند که کریم گذرنامههایی برای
خروج از کشور و ورود بهشوروی همراه داشته باشد .گفتههای مراد در باره سفر
بهآنسوی مرز و آسودگی خاطر و خوشبختی کسانی که بهآنسو رفته بودند ،چنین
انتظاری را برانگیخته بود .اما گفتار کریم بر خالف انتظار ایشان بود .کریم نگاهش را
بهاستکانهای چای روی میز گرداند ،جرعهیی از استکان خود نوشید و دو استکان را
بهطرف دو برادر جابجا کرد و گفت که بنا بود او فریدون و فرهاد را تا مرز همراهی
کند اما خانمش پا بهماه است شاید همین امروز و فردا بزاید ،بنابراین نمیتواند سفر
کند .یاد آور شد که سفارش آنها را بهرفیقی بنام یوسف کرده است که در تبریز
منتظرشان خواهد بود .مشخصات یوسف و محل قرار مالقات را بهآنها داد و سفر آینده
را بهفال نیک گرفت .کریم خود را بهطرف فریدون و فرهاد خم کرد و نجوا کنان گفت:
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قبال رفقا از مرز آستارا بهآنطرف میرفتند .بعد از شکست فرقه
دموکرات ،مرز آستارا راه نجات افراد فرقه بود .آنقدر از این مرز بهشوروی گریختند که
ژاندارمری بهکمک مرزبانان آمد و حاال همهی آن مناطق تحت کنترل ژاندارمری
است و راه فرار بهآنسو را بسته اند .حاال برای رسیدن بهآنسوی مرز راه درازی در
پیش دارید .وقتی بهتبریز رسیدید رفیق یوسف را مالقات میکنید .این رفیق ،آدم کار
کشتهیی است .دائم با آن طرف مرز در ارتباط است .یوسف شما را از راهی مطمئن
بهشوروی خواهد رساند .او تا مرز همراه شما خواهد بود و راه و چاه ورود بهشوروی را
بهشما نشان خواهد داد .شما را از نقطهیی عبور میدهد که خطر دستگیری نداشته
باشد .پیش از عبور شما از مرز ،زمان ورود شما بهشوروی را بهرفقای آن سوی مرز
اطالع میدهد .بهیاد داشته باشید که در تمام مسیر باید حرکات شما عادی باشد .باید
اطالعاتی را که من و یا یوسف بهشما میدهیم تنها در سینهی خود نگهدارید .تا
رسیدن بهمرز شمال ،باید همهی حرکات شما از چشم ماموران دولتی و ژاندارمهای
ایرانی دور باشد .کریم که نگاههای حیرت زده و نگران فریدون و فرهاد را بر
چهرهشان میخواند ،با لبخندی که بر چهره داشت ،دستهای دو برادر را در دست
گرفت و با گامهای آرام از چایخانه بیرون آمد و آنها را بهگاراژی در آن نزدیکی برد.
"تبریز" " ،راه دراز" و "دور بودن از چشم ماموران" مانند سربی مذاب بر احساس
فرهاد و فریدون ریخته میشد .مگر بنا نیست این سفر با اسناد معتبر صورت گیرد؟.
فرهاد گفت:
مگر بنا نیست با هواپیما سفر کنیم؟
هواپیما الزم نیست .راهی که در پیش دارید همان راهی است کههمهی رفقا از آن راه بهشوروی رفتهاند.
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فرهاد که نمیدانست منظور از رفقا چه کسانی اند از فریدون پرسید:
کدام یک از دوستانت بهشوروی رفتهاند.
فریدون جوابی برای فرهاد نداشت فقط بهاین بسنده کرد که بگوید
دوستان آقا کریم آنسوی مرز زندگی میکنند.
طوفانی از شک و تردید در سر فریدون بر پا شد و دو دلی ذهناش
را پریشان کرد .اصال چرا باید راهیِ چنین سفری شد .شاید از روی ناچاری باید بهپدر
متوسل شد .شاید ارسالن چارهیی بیندیشد و او را از چنگ معاون وزیر عصیانزده
خالص کند .شاید بتوان با زد و بندی که پدر در آن استاد است راهی یک کشور اروپا
یی شد و در آنجا ماندگار شد.
این فکر بهتندی از ذهنش گریخت .بهیاد آورد که پدر هرگز راضی
نیست بهخاطر پسرانی که طردشان کرده است ،پیش معاون وزیر رو بیندازد .حتا اگر
پدر بهمعاون وزیر مراجعه کند چه بسا وی با اتهامات امنیتی ،پدر را متقاعد کند که از
هر اقدامی برای مبرا کردن فرزندش دست بردارد .در بیراههی افکار گوناگون ،گفته
های مراد را بهیاد آورد که "آنجا بهتر از سیاهچالهای زندان است ".این فکر او را
بهآنسوی مرز باز گرداند .بهخوبیهای آنسوی مرز اندیشید .بهخود گفت" :حاال که
باید از ایران فرارکنم چه بهتر که بهدامن پیشتازان عدالت و انسانیت پناه ببرم .حاال که
باید سفر کنم چه بهتر که راهی کشوری خالی از ظلم و تبعیض باشم .حاال که
مجبورم وطنم را ترک کنم بهجایی میروم که با آغوش باز بهاستقبال هواداران خارجی
خود خواهند آمد .چه بهتر که بار هجرت در کشوری بر زمین گذاشته شود که از
تبعیض و کینههای طبقاتی پاک باشد .پس کجا بهتر از اتحادجماهیرشوروی
سوسیالیستی است".
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فریدون بهخود قبوالند که بهترین گزینه همان است که مراد
طراحش و کریم همراهش است .اما گفتههای کریم در بارهی سختیهای سفر از
جمله مخفی سفر کردن و دور نگه داشتن خود از چشم ژاندارم های ایرانی،
لجوجانه در ذهنش می چرخید و آز ارش می داد  .چند بار بی صدا به خود
نهیب زد که نباید ترسید ،به خود گفت که می توانم و خواهم رفت و
خواهم رسید  .پنداشت که صدا یی نا شناخته به شهامت او آفرین می گوید .
شرار ه یی از جرئت و شهامت زیر پوستش دوید  .احساس گرما چنان بر او
چیره شد که به خود گفت سرمای گزنده ی آنجا هم برای او دل نشین
خواهد بود  .سرمای مناطق شمالی اتحاد جماهیر شوروی تنها عیب و نقص
آن دیار ب ه شمار می رفت .وقتی احساس کرد که هاله ی قهرمانی دور
سرش می چرخد ،گامهاش را محکم تر از هر زمانی به زمین کوبید  .باور
کرد که همه ی وجودش آماده راهی است که با همت بلند او هر مانعی را
هموار خواهد کرد  .پس جا یی برای شک و تردید و ضعف و خستگی باقی
نمی ماند  .وقتی به یادش آمد که در این راه با برادرش همراه است
عزمش دو چندان شد و ش یرینی توان مندی و پیروزی که در انتظار این
دو برادر بود ،بکامش نشست  .چرا که این راه ،راه پیشرفت و بستر
موفقیت های آینده ی او ب ود  .از این راه بود که آرزوی مادرش هم برای
دستیابی فرهاد به تحصیالت عالی تحقق می یافت .
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س فر به آنسو

اتوبوس تبریز پر از مسافر آماده حرکت بود .کریم دو بلیط اتوبوس را که خریده بود
بهدست فریدون سپرد ،برادران را یک بهیک در آغوش فشرد و برایشان آرزوی
موفقیت کرد .اتوبوس بهراه افتاد .کریم از میدان دید فریدون و فرهاد بیرون رفت و
همهمهی ناشی از صحبت سرنشینان اتوبوس حواسشان را بهخود گرفت.
در راه تبریز ،فریدون امتیازاتی را که سفر پیش روی بهارمغان
میآورد برای فرهاد بر میشمرد .او که خود دچار تردید درونی بود ،چنین وانمود
میکرد که آنچه در این سفر نصیبشان خواهد شد ،همه ابزار رسیدن بهخوشبختی
است .ضمن اینکه اگر از زندگی در شوروی راضی نبودند میتوانند از آنجا بههر
کشوری که میخواهند بروند .اما خود فریدون احساس میکرد که این سفر از آن گونه
سفرها نیست که رؤیای رسیدن بهآن ذهن بسیاری از جوانان را اشغال میکند .در این
سفر همه چیز نا مطمئن بهنظر میرسید .در طول راه زمانی که فریدون با اندیشهی
رسیدن بهشوروی بهخواب رفته بود ،فرهاد کابوس راه دشواری را که در پیش داشت
در سر میپروراند و هر لحظه وحشتش بیشتر میشد .با اینکه او بسیار خسته بود اما
هرگز پلک بر هم نگذاشت.
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اتوبوس بهحاشیهی تبریز رسید ،فرهاد ،برادرش را بیدار کرد و
گفت:
من از این بالتکلیفی و سرگردانی میترسم .من تو ایران میمانم.
فریدون با اطمینان خاطری که بهگفتههای مراد و موفقیت آمیز
بودن این سفر داشت او را سرزنش کرد:
مگر دیوانه شده ای .در شوروی با دو سال درس خواندن پزشک
میشوی و با چهارسال تحصیل دانشگاهی مدرک دکترا میگیری .آنهم رایگان .هزینه
زندگیات را دولت میپردازد تا میتوانی درس بخوان و مدرک بگیر .آنوقت بر گرد
ایران و سَروَری کن.
وعده وعیدهای فریدون که با الهام از گفتههای مراد بود فرهاد را
آرام کرد .تصویری پیروزمندانه از این سفر در ذهنش نشست .دوستانش را دید که پس
از بازگشت او بهایران بهدیدارش آمدهاند .همه از مدارج تحصیلی که او در چهار سال
بهدست آورده بود شگفت زدهاند .برخی از دوستانش هنوز دانشجو بودند و بعضی تازه
دوره سربازیشان را بهپایان رسانده بودند و هنوز بیکار بودند .پس او در بین
دوستانش بهترین موقعیت را بهیاری برادرش بهدست آورده است .او در ذهنش بهاین
فرصت طالیی که فریدون برایش ایجاد کرده بود ،آفرین میگفت اما میخواست
بازهم از چندوچون سفر بیشتر بداند.
آیا نمیشد این دولت شوروی که اینقدر فداکاری میکند ترتیبسفر ما را از یک کشور دیگر بهآنجا میداد .مثال میرفتیم ترکیه و از آنجا با هواپیما
یکراست وارد مسکو میشدیم؟
پاسخ این پرسش را فریدون همان طور که خود از مراد شنیده بود
برای فرهاد بازگو کرد" .جهان بهدو بلوک شرق و غرب تقسیم شده است .کشورهای
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غربی با کشورهای شرقی رابطهی سیاسی ندارند و پرواز از این کشورها
بهاتحادجماهیرشوروی دشوار است .فقط مسافرت از کشورهای شرقی بهشوروی ممکن
است ولی سفر بهکشورهای بلوک شرق هم کار آسانی نیست .بنابراین نزدیکترین و
ساده ترین راه ،عبور از مرز شمال و معرفی خود بهمیزبانان آنسوی مرز است".
سخن فریدون بیچونوچرا فرهاد را قانع کرد و او آنچه را که
دشواریهای راه میپنداشت آسان گرفت و بهخود وعده داد که بهزودی قدم
بهکشوری خواهد گذاشت که بستر همه نوع رفاه و آسایش و فرزانگی است.
وقتی دو برادر در گاراژ میهن تور در تبریز از اتوبوس پیاده شدند
مردی را که کاله پشمی سفید با نوارهای سیاه بهسر داشت و یک پاکت سیگار قرمز
وینستون در دست چپ گرفته بود بهراحتی شناختند .آنها بهاو نزدیک شدند.
سالم ،شما آقا یوسفاید ....
بله خوبی فریدون ،چطوری فرهاد! گشایشی که در چهرهها شکل
گرفت حکایت از خوشحالی همه داشت .قرار ،بهدرستی انجام شده بود .یوسف ،عضو
کارکشتهی حزب ،میهمانان کم تجربه و تازه رسیده را بهرستورانی در نزدیکی گاراژ
دعوت کرد .او که بقول کریم ،مرزهای شمال و غرب کشور را مثل کف دستش
میشناسد و بارها عبور غیرمجاز از آنها را تجربه کرده است حاال میخواهد راهگشای
سفر این دو برادر باشد.
سفر خوبی در پیش دارید .من رفقای زیادی را بهآنسو فرستادهام.
اگر بهشتی روی زمین باشد باید گفت همین کشور باالسر ماست .در آنجا بهبرکت
پیروزی حزب کمونیست ،امنیت و آسایش دست بهدست هم داده و راه پیشرفت و
ترقی همهی مردم را فراهم کرده است .میدانید که امروز اتحادجماهیرشوروی بهبرکت
رهبری رفیق استالین ابر قدرتی در جهان است که گوی سبقت در همهی زمینهها را
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نصیب خود کرده است .پیشرفت علم و دانش و صنعت و تولید باعث از میان رفتن فقر
در این سرزمین چند ملیتی و پهناور شده است .در چارچوب سیاستهای حزب
گارگری ،عدالت و برابری و احترام بهحق و حقوق شهروندان تحقق پیدا کرده است.
فریدون و فرهاد سرا پا گوش بودند و سخنان حکیمانهی یوسف،
شربتی بود که بر مذاقشان گوارا میآمد.
پس چه باک ،نابرده رنج گنج میسر نمیشود .کمی رنج سفر را
تحمل میکنیم و بسی گنج را ازآن خود خواهیم کرد.
فریدون گاه و گداری ،شانهاش بهشانهی چند رفیق حزبی خورده بود
و در خلوتگاه درون حزبی ،از مراد در باره سیاستها و خط مشی حزب توده و سایر
احزاب برادر چیزهایی شنیده بود .اما فرهاد بی خبر از همه چیز ،ساز زندگی را با نوایی
مینواخت که همگان مینوازند .او بهدنبال کسب امتیازات بزرگ ،آنهم با کمترین
هزینه بود .گفتههای دلگرم کنندهی یوسف ،فریدون و فرهاد را بهشعف آورد .فرهاد
لحظههایی بهفکر فرو رفت .بهیاد دوستانش افتاد" .کاش بهرام و جمشید را هم با خود
آورده بودم".
یوسف میبایست مسافران غیرمجاز را راهی مرز شمال میکرد .او رهنمودهای خود را
بارها مثل دعا بهگوش مسافران جدید میخواند.
مشکل شما فقط تا هنگامی است که در خاک ایراناید .همین که پا
را از این قفس بیرون بگذارید مثل یک عقاب پرواز میکنید .آن وقت همه دنیا زیر
پای شماست .در آنجا همه چیز برای شما رایگان است .آغوش علم و دانش بروی شما
باز است .با دو سال درس فشرده دانشگاهی ،پزشک ،مهندس ،دبیر ،استاد و همه چیز
میشوید.
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یوسف یکریز از خوبیها و امتیازاتی که آنسوی مرز بهپای تازه
واردان میریزند سخن داشت .اما دلهرهیی بی صدا دل فریدون و فرهاد را بهشور
انداخته بود و راه را برای شنیدن تبلیغات بیش ازاین بسته بود .ادامهی گفتههای
یوسف از آن پس با تردید و نا باوری همراه بود و بی آنکه اثری بر ذهن فریدون و
فرهاد بگذارد بهباد هوا میرفت .یوسف متوجه نگاههای سرد و تردیدآمیز فریدون و
فرهاد شد .نمکی نیز بر گفته هایش پاشید تا دل دو جوان آزمند را بیشتر بهآنسوی
مرز بکشد" .از همه چیز برایتان گفتم بگذارید از مشکالت آنسوی مرز هم بگویم .با
این قد و قامت آراستهیی که دارید همین که پایتان را بهآنطرف مرز بگذارید ،از دست
دختران زیبا روی روسی در امان نخواهید بود .یادتان باشد وقتی دست در دست زیبا
رویان روسی جام مینوشید ،یادی هم از یوسف بکنید".
فرهاد با شنیدن "زیبا رویان روسی" بهیاد ترانه افتاد و شرمنده شد
که بدون مشورت قبلی با او راهی سفر شده است و
فریدون نیز محبوبه را بهیاد آورد که در برابرش ایستاده و انگشت اشارهاش را بهسوی
او نشانه رفته و میگوید :دست از پا خطا نکنی ها !
قراری برای روز بعد گذاشته شد و فرهاد و فریدون در مسافرخانهیی
کهیوسف معرفی کرد بیتوته کردند.
روز بعد پس از دیدار با یوسف ،بهقهوه خانهیی در بیرون دروازهی
شمالی تبریز رفتند .یوسف چای سفارش داد و بهفرهاد و فریدون گفت که منتظر یک
رفیق دیگر است که او هم مسافر خواهد بود.
دو برادر از درون چنان شوریده بودند که کالمی بهزبان نمیآوردند.
هوا ،گرمای دو چای قند پهلوی ترکی را که پیش رویشان بود کمکم ربوده بود و دو
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لیوان با مایع عنابی رنگ خود ،مثل داروی نا گواری بی مصرف مانده بود .ناگهان
پیکر مردی که کولهیی بهرنگ سبزِ خاکی بر دوش داشت پشت ویترین نمایان شد.
"خودش است" بر لبان یوسف جاری شد .نگاه فرهاد و فریدون هم بهآنسو چرخید.
در چوبی که با پنجرهی شیشهیی مات ،اندوهگین بهنظر میرسید بر پاشنه چرخید و
نالهیی از آهنی که جان میخراشید بهگوش رسید .فریدون همراهی این مردِ کوله
بهدوش را که هم سفر آنها خواهد بود ،بهفال نیک گرفت .حمید که مردی بود بلند
قامت ،سیه چهره با ابروان پیوسته ،ریشهای جوانه زده با چهرهیی که از خستگی
عبوس و بی نشاط بود ،صندلی خالی دور میز را پر کرد .سالم و علیک گرمی سر
گرفت و رابطهی دوستانه یی بین همسفران برقرار شد .فریدون و فرهاد بیصبرانه در
انتظار شنیدن رمزگشایی آن سفر پر معما بودند .یوسف حمید را معرفی کرد .حمید،
کارمند شرکت نفت بود .او که فعال سیاسی بود ،در راستای سیاستهای حزب توده،
اعتراضات واعتصابات کارگران شرکت نفت را سازماندهی و هدایت میکرد .اما اکنون
که تحت تعقیب نیروهای امنیتی بود ،بهتوصیه حزب ،بهآنسوی مرز اعزام میشد.
دو چای ،دست نخورده روی میز رها شد و دو برادر ،همراه حمید
بهدنبال یوسف چایخانه را ترک کردند .در چند قدمی قهوه خانه ،یک اتومبیل فورد
قدیمی خسته و فرسوده چمباتمه زده بود .فریدون و یوسف در دو صندلی جلو نشستند
و فرهاد و حمید در عقب ماشین جای گرفتند.
تا جلفا تقریبا سه ساعت در راه هستیم .یادتان باشد که اگر کسی
پرسید که برای چی بهاینجا آمده اید بگویید میهمانان مناید و برای گشت و گذار
بهاینجا آمدهایم .شب را در نزدیکی جلفا استراحت میکنیم تا نیمه شب از آنجا
بهطرف مرز حرکت کنیم.
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یوسف که بهتندی میراند از فریدون پرسید که آیا معرفی نامهیی را
که دفتر مرکزی حزب نوشته است همراه دارد .فریدون با حرکت سر جواب داد و
دست بهجیب برد .وقتی پاکت زرد را لمس کرد بلی گفت.
باید از این نامه بخوبی نگهداری کنید .سرنوشت شما در گرو این
معرفی نامه است.
هنگام ظهر بهمرند رسیدند .شهر آرام و خلوت بود .رفت و آمد
اتومبیلها در شاهرگهای خلوتِ شهر بهراحتی انجام میشد .در کنار خیابان ورودی
بهشهر ،ترمز سواری زوزهیی کشید ،الستیکها بربستر خاکی خیابان خاک بهپا کردند و
سواری از حرکت ایستاد و یوسف پیاده شد .چشمان مسافران نا آشنا بهاین شهر،
یوسف را دنبال کرد تا بهخواربار فروشی کوچکی رسید .لحظههایی در بهت و سکوت
سپری شد تا یوسف با کیسهیی از آذوقه بهماشین برگشت.
یوسف ،خلوت شهر را غنیمت شمرده بود و بهتندی میراند .پس از
عبور از چند پیچ و خم در آستانهی کوچهیی سواری از هیجان افتاد و بهآرامی وارد
کوچهی باریکی شد و چند قدم آن سویترایستاد .میهمانان اتحادجماهیرشوروی با
اشارهی یوسف از ماشین پیاده شدند.
رشتهی کار از دست فرهاد و فریدون بیرون بود .آنها باید مطیع و
فرمانبردار افرادی باشند که زنجیر وار هر کدام تکهیی از راه را با آنها خواهند بود.
یوسف آنها را بهخانهی محقری در محلهیی فقیر نشین و نا آشنا در
مرند برد .پس از کوبش بر یک درِ تو سری خورده و فرسوده ،خانمی میانسال در را
گشود .او که از آمدن میهمانان در آن هنگام شب با خبر بود با خوش آمد گویی آنها را
بهاتاقی راهنمایی کرد .بانوی خانه ،وقتی با چای و نان و پنیر از میهمانان پذیرایی می
کرد ،بهیوسف اطالع داد که مسافری که بنا بود توسط او راهی شوروی شود دستگیر
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شده است .بههمین خاطر غالم هم از ترس مأموران ،از روز پیش خانهاش را ترک
کرده بود .بنا بود یکی دیگر از رفقای حزبی که مسئلهی امنیتی داشت برای پناه بردن
بهشوروی ،در این خانه منتظر یوسف و همراهانش باشد.
این خبر برای یوسف بسیار نا گوار بود .آخرین جرعهی چای را
ننوشیده بههمراهان گفت:
عجله کنید باید هر چه زودتر از اینجا برویم.
یوسف ،بلدچی و راهنمای مسافران غیر مجاز ،باید خود و
میهمانانش را از چشم ژاندارمها دور نگه میداشت.
فرهاد ،که صحنههای گوناگون سفر برایش معما شده بود ،یک هفته
پیش از آن را بهیاد آورد که در دنیای دیگری زندگی میکرد .دنیایی خالی از هر گونه
دلهره و ترس .او که از این سفر پر دردسر در عذاب بود ،ناگهان بغضی در گلویش
ترکید و با صدایی لرزان بهفریدون گفت:
من نمیخواهم بهشوروی بیام .کمک کن بهتهران برگردم.
فریدون که خود نیز از این مسیر ناروشن در رنج بود بهاو فهماند که
در این شهر غریب و ناآشنا راه بهجایی نخواهد برد .اگر تنها برگردد ،بهاو مشکوک
میشوند و دستگیرش میکنند .پس صالح او در اینست که تا مرز با آنها بیاید و بعد با
یوسف برگردد .فرهاد جز این راهی نداشت.
ماشین یوسف با چهار سرنشین بسرعت راه جلفا را در پیش گرفت.
یوسف بی اعتنا بهگفتار نومیدانهی فرهاد بهجاده چشم دوخته بود و با ترس از گرفتار
شدن در تور امنیتی و دام ژاندارمها ،بشدت پدال گاز را میفشرد تا هر چه زودتر از
محدودهی مرند خارج شود .هوا رو بهتاریکی میرفت که بهحاشیهی شهر جلفا رسیدند.
برای پرهیز از مشکالت امنیتی بجای ورود بهشهر ،از جادهی خاکی و بیابانی حاشیه
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شهر گذشت و بهطرف علمدار حرکت کرد .در حومهی علمدار کوره راه خاکییی را در
پیش گرفت.
فضای تنگ و دلگیر جادهی باریک بیابانی غم این سفر نا آشنا را
دو چندان میکرد .مسافران غیر مجاز ،هر کدام در خلوت سکوت خود فرو افتاده بودند
و نگاهی که از چشمهای پرسشگرشان تراوش میکرد بهکوره راه حرکت ماشین
دوخته شده بود .گاه کلبهیی تنها و یا چند کلبهی فرسودهی پیوسته بههم در میان
درختان بهچشم میخورد که نشانی از روستا و یا دهکدهیی در آن حوالی بود .اما
ماشین از حرکت نمیایستاد .یوسف میدانست که با هر توقفی ،روستاییان کنجکاو دور
ماشین جمع میشوند و جویای سمت و سوی حرکت مسافران نا آشنا خواهند بود و با
دیدن چهرههای شهرنشینان در این مسیر ،بهراز پنهان مسافرانی که قصد عبور از
ارس را دارند پی خواهند برد .بنابراین عبورشان تا مرز شوروی باید از چشم دیگران
مخفی میماند .ساعاتی از ادامهی حرکت در این کوره راه گذشته بود که جادهی خاکی
بهانتهای باریک و سنگالخی رسید که حرکت ماشین را کند و نا موزون میکرد.
سرنشینان ماشین با لرزش ناشی از ناهمواری جاده ،روی صندلیها جابجا میشدند.
پس از عبور از چند تنگراه ،تکانهای پیدرپی و ناموزون آرام نشست و ماشین در
کمرگاه کوچهیی از حرکت ایستاد .یوسف از مسافران خواست پیاده شوند .او با صدایی
که بر نجوای باد با شاخههای درختان چیره بود گفت:
راه ماشین رو تمام شد .بقیهی راه باید با قاطر و سپس پیاده برویم.
گفتار یوسف راه دشوار و سختی را برای مسافران غیرمجاز تداعی
کرد .فرهاد بهت زده بهفریدون نگاه انداخت و با تلخی نگاهش اعتراض خود را بهاین
سفر توهم آمیز نشان داد.
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یوسف در حالی که پیشاپیش بهتندی راه میرفت روی برگرداند و
گفت:
همین نزدیکیها میرسیم به یک روستا در آنجا چند ساعتی
استراحت میکنیم و نیمه شب با قاطر راه میافتیم.
راه پر پیچ و خم ،گاه از میان علف زارها میگذشت و گاه از میان
خار و خاشاکی که درفراز و نشیب تپهماهورها دستخوش باد بود .یوسف برای دور نگه
داشتن مسافران غیرمجاز از چشم روستاییان ،آنها را از راه بیابان بهسوی روستای مورد
نظرش میبرد .در جوار چند درختی که از چشمهی کوچکی سیراب میشدند یوسف و
مسافران بهاستراحت پرداختند .باید منتظر میماندند تا کشاورزان و باغداران بهخانه
هاشان برگردند و آنگاه در خلوت شامگاه وارد روستا شوند .غبار غم آلود غروب بر دلها
نشسته بود و رنگ خاکستری شامگاه ،کمکَمک تیره میشد و بهدام سیاهی میرفت.
وقتی تاریکی بهحدی رسید که حرکت مسافران غیر مجاز را در خود پنهان میکرد،
کاروان بهراه افتاد .مسیر ،سنگالخ بود .نور کم سوی هالل باریک ماه با ذرات سیاه
شب در هم آمیخته بود .رگههای بی رمق نور از میان شاخههای درختان بهزمین
میتابید و سایههای کمرنگی را می ساخت که بهدنبال مسافران روان بود .ساعتی
گذشته بود که بهحاشیهی یک دیوار کاهگِلی رسیدند .در نبش دیوار ،یوسف بهچپ
پیچید و وارد کوچهی باریکی شد .با دقت بهچپ و راست نگاه میکرد و بههر کلبهیی
نظر میانداخت تا اینکه با گفتن "همین جاست" پشت درِ محقر و فرسودهی خانهیی
ایستاد .در تاریکی وهم آلود کوچه ،نگاه مسافران خسته و نگران ،بهدری بی قواره
دوخته شد .آنها که در دو شبانه روز گذشته از خواب و آسایش همیشگی محروم مانده
بودند ،بهخود وعدهی دمی آرامش میدادند .یوسف چند بار بهدر کوبید .صدای پایی
شنیده شد و بعد صدای چفت و بندی که جابجا میشد بهگوش رسید .در ،کمی
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چرخید .شبح مردی در نور لرزان یک چراغ نفتی بهچشم آمد .او خوش آمد گفت و
میهمانان را بهدرون کلبهیی که در کنار حیاط کوچکش دهان گشوده بود ،فرا خواند.
مسافران روی زیلویِ رنگ و روی باختهی اتاقک نشستند .دیری نپایید که سینی چای
قند پهلو بهکلبه رسید .فضایغمآلود کلبه از گفتوگو بین یوسف و نعمت جان گرفت.
مسافران سراپا گوش بودند .نعمت استکانهای کمرباریک چای شیرین جوش را جلو
میهمانان گذاشت و گفت:
یوسف منطقه را مثل کف دستش میشناسد .او میتواند شما را
چشم بسته بهمرز برساند .دَمَش گرم که خیلیها را تا بحال نجات داده و بهآن طرف
مرز فرستاده .انشاهلل شما هم میروید و خوشبخت میشوید .بعد حمید از ادامه راه
پرسید .نعمت گفت:
تا کنار رود با قاطر یا پیاده میروید .بعد با قاطر از رود عبور میکنید.
پس از نیم ساعت پیاده روی بهجادهی جلفای شوروی میرسید .از آنجا با ماشین
بهجلفای شوروی میروید.
نعمت نگاهش را بهیوسف دوخت و گفت:
میبخشی فضولی کردم .راستی عصری که داشتم قاطرها را قَشو
میکردم فهمیدم "مونس" مریض است شاید نتوانید او را همراه ببرید .با این حساب
دو تا قاطر بیشتر ندارم.
یوسف و نعمت برای دیدن قاطرها از کلبه بیرون رفتند .لحظههایی
صدای گنگ و نا مفهومی از گفتوشنودشان بهگوش رسید .شاید اسرار سفر غیرمجاز
نجوا میشد و یا چانه زدن سر کرایهی قاطرها در میان بود .مسافران در انتظار
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شنیدن چگونگی ادامهی راهشان لحظه شماری میکردند که یوسف و نعمت با یک
سینی تخم مرغ نیمرو و نان تنوری بهاتاق برگشتند.
در حین خوردن غذا نعمت پرسید که کدام یک از مسافران
سوارکاری میدانند .فرهاد و فریدون پیش از این در باشگاهی که پدرشان در آن
صاحب چندین اسب بود و آنها را در مسابقات شرکت میداد ،سوارکاری کرده بودند.
مسافر سوم تا بحال سوارکاری نکرده بود .نعمت با خوشحالی از اینکه دو تن از
مسافران تجربه سوارکاری دارند ،خطاب بهحمید گفت:
مهم نیست تو هم یاد میگیری .یورتمه و تاخت و تاز که نیست
سواری معمولی است.
نعمت با آرزوی خیر و خوشی برای ادامه سفر ،شب بخیر گفت و
کلبه را ترک کرد .خستگی مفرط مسافران را بهخواب برد .پاسی از شب گذشته بود که
یوسف سکوت وهم آلود کلبه را شکست و از مسافران خسته و خواب آلود خواست که
بهدنبال او راه بیفتند .دو قاطر زین کرده پشت در بودند .بنا شد مسافران بهنوبت سوار
شوند .بنابراین راه را میبایست هم با قاطر و هم پیاده پیمود .قافله بهراه افتاد .ساعاتی
بهنوبت ،گاه سوار یا پیاده بهراه ادامه دادند تا در احمد آباد بهساحل ارس رسیدند .نور
ضعیفی که افق بر زمین میپاشید شبحی از پیکر قیر اندود ارس را نشان میداد که در
عمق درههای سیاه و در دامن کوههای بلند میجنبید.
راه باریک ساحل رود ،دنبال شد .یوسف پیشاپیش سه مسافر ،جلودارِ
یکی از قاطرها بود .گاه جرقهیی از سایش سم قاطر بر صخرهیی میجهید و چشم و
گوش مسافرانی را که در تخیالت تلخ خود غرق بودند بهخود میگرفت .سکوت
مسافران با تاریکی سنگین شب ،صدای وهمآلود غلتیدن آب و نسیم بادی که در پیکر
شب میچرخید ،در هم آمیخته بود و فضای ترس آلودش دلها را تیره میکرد .سه
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رهگذر ،نا دانسته در راهی گام گذاشته بودند که پایانش نا پیدا بود .تنها ،سرابی بود از
وعده و وعیدهای رفقای حزبی.
در قفای یک کَپهی خاکی ،یوسف مسافران را از قاطرها پیاده کرد
تا دمی بیارامند .او مسافران را برای پردهی بعدی سفر آماده میکرد .گفت که آنها را تا
عبور بهآنسوی ارس همراهی میکند  .راهی را که باید دنبال کنند نشانشان میدهد
و (به امان خدا) راهی کشور اتحادجماهیرشوروی خواهند شد .هنوز صحبتهای یوسف
بهآخر نرسیده بود که صدای زوزهی گرگی از گوشههای نا پیدای شب همه را وحشت
زده کرد .گرگی گرسنه حضور بَرتر خود را بهکوه و دشت خبر میداد .یوسف نیز
نتوانست ترس خود را پنهان کند .از مسافران خواست که بی صدا و بدون هر حرکتی
آرام باشند .او افسار قاطرها را در دست گرفت و آنها را بهحاشیهی مرتفع کپهی خاک
کشاند .پژواک زوزههای گرگ در دامنهی ارتفاعات پیرامون رود ،بازتابی چند گانه
داشت .این صدای وحشت آفرین لحظههایی ادامه داشت تا اینکه بهتدریج فرو نشست
و در تاریکی سنگین شب گم شد .با صدای یوسف کاروان دوباره جان گرفت .آنها در
امتداد رود بهسوی غرب پیش میرفتند تا از گسترهیی از آب که کم عمق باشد ،خود را
بهآن سوی رود برسانند.
برای عبور از روی ارس پلی ساخته شده بود اما در آستانهی ورود
بهپل ،پاسگاه ژاندارمری و گمرک شبانهروز ورود و خروج مسافران را زیر نظر داشتند.
وقتی رگههای بی رمق نور سحرگاهی در تنِ قیراندود شب دمیده میشد و رنگ سیاه
شب جای خود را بهرنگ خاکستری میداد ،کاروان مسافران غیرمجاز بهدستور یوسف
متوقف شد .اینجا سیمای رود ارس پهن تر از هر جای دیگر بود .آب از عمق خود
کاسته و دامنش را گسترده بود .بگفتهی یوسف ،آب تا حولوحوش زانوی قاطرها
بیش نبود .بنابراین ،عبور از رود را سهل و آسان مینمود.
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نبض مسافران ،بهتندی میزد .ترس عبور از رود در تاریکی و سوار
بر قاطر ،دلها را پریشان کرده بود .فرهاد کلمههای بریدهیی را بهزبان آورد" ...چه
جور ...کجاییم .پس کی میرسیم "...گفتههای ترس آلود فرهاد که صدای در گلو
ماندهی دو مسافر دیگر نیز بود بی جواب ماند .هیچکس حتا یوسف نمیتوانست زمان
رسیدن بهمقصد را پیش بینی کند.
عبور از رود و رسیدن بهیک آبادی و یا جادهی جلفای شوروی ،در
خاک میزبان ،برنامهی پیش روی بود .سالم رسیدن بهآنطرف رود دلمشغولی
مسافران بود" .فقط لغزش سم قاطر بر صخرهیی لیز ،مسافر را بهرود خواهد انداخت و
جریان تند آب ،مسافر فرو افتاده را طعمه خشونت خود خواهد کرد و با خود خواهد
برد".
یوسف با صدای بلند گفت که بی درنگ باید بهآب زد .فرهاد
هراسان پرسید باید بهآب زد یعنی چه .فریدون که از ماجرا بیش از فرهاد با خبر بود
برای رفع نگرانی برادرش دست او را در دست گرفت و آهسته گفت یوسف اینجا را
مثل کف دست میشناسد .نترس ما پیاده از رود نمیگذریم .یوسف رکاب یک قاطر را
در دست گرفت و با اشاره بهفرهاد از او خواست که پا در رکاب کند .فرهاد جرئت عبور
از آب را نداشت .با اینکه موجی از ترس در ذهن هر سه مسافر پرسه میزد ،فریدون و
حمید میکوشیدند فرهاد را دلداری دهند .فریدون گفت:
این آخرین مانع در راه ماست که با کمک یوسف آن را پشت سر
میگذاریم.
فرهاد از چگونگی این سفر عجیب و غریب شگفت زده بود .او که
در آغاز سفر ،مسافرتی با راه و رسم معمولی را پیش خود تصور کرده بود حاال فهمیده
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بود که عبور مجاز از مرز برایشان میسر نیست .بههمین خاطر بجای عبور از روی پل
باید در فاصلهی دوری ازآن ،غیر مجاز از رود بگذرند .فکر یک سفر آرام و محترمانه
از ذهن فرهاد گریخته بود و جای آن با ابهام و دو دلی پر شده بود .تصویری تیره و
تار از سفری پر خطر در ذهنش رویید .حاال دیگر جان خود را در خطری میدید که
یوسف آن را رقم میزد" .چگونه میتواند خود و همهی آرزوهاش را بهدست یک
قاچاقچی بسپارد که آنها را فقط تا آنسوی آب برساند و بهامید هر چه پیش آید ،رها
کند!" آخرین برج آرزوهای فرهاد در کنار ارس فرو ریخته بود .واهمهی سردرگمی بر
او چیره شد .سه شب بی خوابی ،گرسنگی و سرما بشدت او را فرسوده بود .شبح وهم
آلود پیکر سیاه رود ارس که در ته و توی درههای بی پایان میجنبید او را سخت
برآشفت .گویی این هیوالی جنبان ،دهن گشوده بود تا کاروان سر درگم آنها را بهکام
خود فرو بَرَد .وحشت و نومیدی چنان بر او چیره شده بود که ناگهان فریاد زد "نه! من
نمیخوام با شما بیام .من از همین جا برمی گردم ".فریدون که خود نیز در درون
خویش سردرگم بود و از غمی نا آشنا رنج میبرد .بدون اینکه چیزی بر زبان آورد
عصیان فرهاد را تا مغز استخوان حس کرد .بهاو حق میداد که چنین بی پروا عزم
بازگشت داشته باشد .اگر فریدون از ترس دستگیری و زندان ،راهی این سفر شده بود،
اما فرهاد که مشکلی نداشت .او االن میبایست در بستری گرم و نرم در تهران خفته
باشد ،از شانهیی بهشانه دیگر بغلتد و رؤیاهاش را در خوابی شیرین مرور کند .فریدون
درگیر افکار ضد و نقیضی شده بود .لحظهیی احساس کرد که دردسر این سفر پر خطر
که پایانش نا معلوم بود ،سنگینتر از رنج ناشی از دستگیری و زندان است .زندان را
سرانجام ،پایانی است که بهآزادی میرسد .اما وعده و وعیدهای درخشان این سفر،
تنها سرابی است دور از دسترس.
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ناگهان گفتههای مراد ،وعدههای کریم ،دلداریهای یوسف ،که همه
پایان شکوفای این راه را مژده میدادند ،در ذهنش بیدار شدند و روزنهیی از امید را
گشودند .فرهاد ساک کوچکی را که در کنج کپهی خاک گذاشته بود بهدست گرفت و
بهیوسف گفت من همین جا میمانم تا پس از عبور آنها از رود ،همراه تو بهتهران
برگردم.
یوسف عبور از آب را لختی بهتأخیر انداخت تا شاید با روشن تر
شدن هوا ،ترس فرهاد فرونشیند .پیش از این ،انتقال رفقا بهآنسوی مرز هرگز برای
یوسف دردسری نداشته بود .این اولین بار بود که یوسف "رفیقی" را میدید که بریده
بود .سفر بهآنسوی مرز برای فراریان سیاسی و کسانی که مورد پیگرد ماموران امنیتی
بودند ،برگشت ناپذیر بود .یوسف با چنین تجربهیی بهفرهاد گفت:
پسرم! مرد باش .تو باید مانند شیر باشی و در بیشهزارهای بیمرز
بیابانِ زندگی ،غرش کنی و از تر و خشک روزگار نترسی .رفیق من! کارسیاسی پستی
و بلندی دارد.
یوسف که از موقعیت و پیشینه فرهاد بی اطالع بود ضمن دلداری
بهاین "رفیق حزبی" که دچار ضعف مبارزاتی شده بود با لحن تحقیرآمیزی گفت:
رفقای حزبی انسانهای جسور و بی باکیاند که وقتی دل بهدریای
سیاست میزنند ،دیگر از هیچ چیزی هراس ندارند .گرگ باش رفیق من ،بزدل نباش
رفیق!!
گفتههای یوسف بهگوش فرهاد نمینشست .واژههای "رفیق" ،
"سیاست" و "دل بهدریای سیاست زدن" ،برای فرهاد بیگانه بود .آنچه او در این سن
و سال و در موقعیت خانوادگیاش میشناخت گردش و تفریح و سرگرمی و رفیق
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بازی با پسران هم سن و سال و معاشرت با دختران بود .وعده وعیدهایی که از آغاز
این سفر شنیده بود جز رؤیا بیش نبود.
توان و حوصلهی فرهاد لبریز شده بود و هیچ نشانی از کشور میزبان
با میهماننوازان بی دریغش که قرار بود سخاوتمندانه از آنها پذیرایی کنند در دیدرس
نبود .فرهاد کنار گوش فریدون زمزمه بازگشت داشت .فریدون گفت  :سختی راه تمام
شده است فقط بهآن طرف رود که برسیم ،در خاک شوروی هستیم و آنجا همه چیز
برای ما آماده است.
هوا بهروشنی میزد .آنسوی رود پیدا بود .فریدون بازهم فرهاد را
دلداری میداد .اما نه گفتههای فریدون  ،نه نوید شفق سحرگاهی که راه بهروشنایی
داشت ،نه زمزمهی آرام و دلنشین رود در فضای بامدادی ،نه نسیم خنکی که بر گونه
های گداختهی مسافران خسته لیسه میزد ،نه قامت استوار قاطرها که طلیعهدار
مقاومت و پایداری بود ،هیچکدام پیامی امیدوار کننده برای فرهاد نداشت.
بجای آن ،صدای وهم آلود جریان وحشی آب ،نگاه افسردهی
قاطرهای خستهیی که نفس تازه میکردند ،ذرات سیاه و پراکندهی شب که هنوز در
فضای صبحگاهی معلق بود ،همه ،پیامی نا شناخته از ترس و نومیدی برای فرهاد
داشت.
او که خیال سفری با همه امکانات رفاهی را در سر پرورانده بود حاال از آنچه دیده و
شنیده بود سخت ناخشنود بود .نه گذرنامهیی در دست ،نه راه بی خطری در پیش.
بارها خود را سرزنش کرد و بر فکری که او را بهاین سفر فراخوانده بود نهیب زد .آنقدر
نهیب زد که ناگهان صدای اعتراضش بیرون جهید .داد زد" فریدون من را برگردان".
یوسف بیاعتنا بهاعتراض فرهاد ،آخرین رهنمودهای خود را بهمسافران غیرمجاز القا
میکرد .در حالی که دستش آنسوی رود را نشانه گرفته بود ،گفت:
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آنطرف آب ،خاک میزبانتان است .با رسیدن بهآن طرف ،شاهین
خوشبختی روی شانههاتان می نشیند .معرفینامهی حزب و نام و نشان افرادی را که
بناست کمکتان کنند با خودتان داشته باشید تا اگر جایی ازتان چیزی پرسیدند آن را
نشان دهید و مشکلی پیش نیاید.
هوا کمکم گرگ و میشی شده بود و شفق صبحگاهی خود را از
پشت بلندیها آرام آرام باال میکشید .یوسف هم چنان امیدوار بود با روشنایی هوا ،ترس
فرهاد فروکش کند و سفر مسافران غیرمجاز مطابق برنامه اجرا شود.
فریدون که خود دست بهگریبانِ دودلی برای ادامه راه شده بود
بهیوسف نزدیک شد و با لحنی نا مطمئن پرسید آیا او میتواند فرهاد را با خود
برگرداند .یوسف سیگارش را از لب بر گرفت  ،حلقهی دود را از دهانش بههوا رها کرد
و با نگاهی که پیامی خشن داشت بهاو گفت:
او را برای سرگرمی با خودت آورده بودی .در طیف رفقای حزبی
بچه سوسول نداریم .حاال یک فکری میکنم.
بنا شد یوسف با یک قاطر و دو نفر دیگر هر کدام با قاطر دوم
بهنوبت بهآنسوی ارس بروند .اول حمید پا بهرکاب سپرد و با صالبتی که گویی
میخواهد گوی پیروزی را از آن خود کند خود را روی قاطر جابجا کرد و آمادگیاش
را بهیوسف اعالم نمود .لختی بعد یوسف در حالی که سر افسار قاطر حمید را در دست
داشت ،با کوبش بر شکم قاطر خود ،راه میان بُرِ آب را در پیش گرفت .قاطرها بر بستر
سنگیِ رود سُم میکوبیدند و بهآرامی ،لغزشها را با حرکتهای کشدار بدن خود هموار
میکردند .نگاه فریدون و فرهاد ،درسایه روشن صبحگاهی ،پیکر دو سوار را که عرض
پهناور رود را میپیمودند ،دنبال میکرد .جریان خشن آب بهزانوان قاطرها پیچ میخورد
و از آن میگریخت .باد تندی که بر سطح رود روان بود بر سوارکاران میوزید و بهراه
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خود ادامه میداد .موج ،گاه تا کشاله ران قاطرها باال میرفت و سرشکن میشد تا
بهجریان بی پایان رود بهپیوندد .نگاهِ چهار چشم هراسان که در ساحل مانده بود
بهحرکتِ سواران بسته بود .فریدون و فرهاد درهالهیی از ترس و وحشت بی صدا عبور
حمید و یوسف را تماشا میکردند .چند بار لغزش پای قاطر بر صخرههای بستر رود،
سوارکاران را روی زین جا بجا کرد و حتا یکبار حمید که سخت بهتاج زین چسبیده
بود چنان بهیک سو خم شد که فریدون و فرهاد فریاد برآوردند .گویی در عمیق ترین
جای رود بهآب فرو میافتاد.
سرانجام سوارکاران بهآنسوی رود رسیدند .نبض فریدون و فرهاد
کمی آرام گرفت .حمید پیاده شد و پس از اینکه در بیشه زار سرسبزی چند قدم
بهپیش رفت پشت نیزار ساحلی نا پدید شد .از وقتی یوسف و حمید بهراه افتادند تا
زمانی کهیوسف بهاین سو برگشت فریدون و فرهاد کلمهیی با هم سخن نگفتند.
وحشتِ تماشای عبور از ارس زبانهاشان را بسته بود .یوسف همراه دو قاطر راه
بازگشت را در پیش گرفت .بهساحل که رسید فریدون را بر قاطر نشاند و با در دست
داشتن سر افسار ،قاطر فریدون را بهدنبال خود کشید .فرهاد بهتماشای لحظههایی
سنگین از این سفر غیرمجاز نشسته بود .لب خود را گاز میگرفت و هر لحظه در
انتظار فاجعهیی بود که فریدون را بهامواج خشن رود بسپارد .سفر فریدون بهآنسو نیز
بی خطر گذشت و یوسف با دو قاطر برگشت و گفت:
دیدی که هر دو بهراحتی رفتند .بهآنها گفتهام نیم ساعت صبر کنند
شاید تو هم بخواهی آنها را همراهی کنی .فرهاد که با تماشای عبور بی خطر فریدون
بهشعف آمده بود گفت:
من را هم بهآنها برسان .رفتن بهآن سوی رود این بار با فرهاد آغاز
شد .او که از دور عبور برادرش را پاییده بود همینکه بر زین قاطر جای گرفت نگران
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و آشفته خاطر شد .قاطرها گام در آب فرو بردند .فرهاد تاج زین را در بغل گرفته بود،
زانوهای خود را محکم بهشکم قاطر فشرده بود و خمیده رو بهجلو ،فقط بهجریان
خروشان آب چشم دوخته بود .هر چه میدید موجی بود سوار بر موجی دیگر که
میغلتید و بهپیش میرفت .یوسف مرتب روی برمیگرداند و بهاو دلداری میداد. . . . .
..
خود را خوب بهقاطر بچسبان . . . .تاج زین را محکم بگیر . . .داریم
بهساحل میرسیم.
قاطرها بهآرامی پیش میرفتند .آب تا زانوی قاطرها بیش نبود اما
خروش آب بهپای قاطرها میکوبید و قاطرها سُم خود را محکم بهزمین میفشردند تا
جای پای محکمی داشته باشند .یوسف بازهم بهفرهاد دلگرمی میداد تا ترس ،او را در
آب نیندازد ..." .داریم بهساحل میرسیم".
گفتههای یوسف و نزدیکی بهساحل ،نگاه فرهاد را از آب برگرفت و
فریدون و حمید را دید که نزدیک آب دست بهسوی آنها دراز کردهاند تا هرچه زودتر
بهخشکی شان بکشانند .ناگهان دست قاطر در لغزشی شدید سُرید ،قاطر بر پا ایستاد و
قامتش بهحال نیمه ایستاده در آمد .دستان لرزان فرهاد تاج زین را رها کرد ،او فریادی
کشید و در آب فرو افتاد .فریاد حمید و فریدون که شاهد ماجرا بودند بههوا خاست.
یوسف بیدرنگ پایین پرید و پیش از آنکه فرهاد طعمهی ارس شود چنگ انداخت
ودستهاش را دور کمر او قالب کرد .وزن فرهاد و یوسف روی هم سنگین تر از آن بود
که جریان رود آنرا برباید .افسار قاطرها هم چنان در دست یوسف بود .یوسف بهآرامی
بهساحل نزدیک شد .فریدون و حمید که دست قالب کرده بودند ،یوسف را در حالی
که فرهاد را حمل میکرد بهساحل کشیدند.
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سه مسافر غیرمجاز از مرز گذشته بودند .اما خوشحالی عبور از ارس
در دلهرهی افتادن فرهاد در آب و ابهامی که ادامه راه را تیره و تار نشان میداد گم
شد .چهرهها افسرده و غمگین بود .هیچ نمودی از خرسندی و امید در آنها دیده نمی
شد .یوسف باید میهمانان اتحادجماهیرشوروی را ترک میکرد وهرچه زودتر خود را
بهآنسوی ارس یعنی خاک ایران میرساند .لباسهای خیس فرهاد و سرمایی که
نسیم صبحگاهی در آن میدمید ،او را بهلرزه انداخته بود .او بهیاد آورد که ژاکت توی
ساک دستیاش میتواند پوشش گرمی درآن لحظه باشد .نگاهی بهاطراف خود
انداخت ،از ساک خبری نبود .وقتی برای عبور از رود سوار قاطر شده بود ،یوسف ساک
را بهدستش داده بود و او ساک را بین خود و تاج زین مهار کرده بود .اکنون اثری از
ساک نبود .پس هنگام افتادن او در آب ،ساک طعمهی جریان رود شده بود .ناپدید
شدن ساک بهمعنای از دست دادن مقداری پول و شناسنامههای فرهاد و فریدون و
لباس اضافیشان بود .عالوه بر آن یک لنگه کفش او نیز طعمه آب شده بود.
یوسف که خود نیز تا کمر خیس شده بود از مسافران خواست که
کمی هیزم و برگ خشک جمع کنند و آتش کوچکی بسازند تا لباسهای فرهاد را
خشک کنند .فریدون و حمید با جمع آوری شاخهها و بوتههای دور و بر ،کپهیی از
هیزم انباشتند .حمید با شعلهیی از کبریتی که همراه داشت ،آتش را بر افروخت .یوسف
بهآتش نزدیک شد ،سیگارش را گداخت و دود غلیظاش را با دمی طوالنی فرو می
کشید .فرهاد پیراهن خیسی را که چند بار چالنده بود ،چون دیواری دور شعله آویخت
تا هالهی گرم آتش آنرا خشک کند .یوسف که پیاپی سیگارش را پک میزد دستی
هم بر آتش داشت و لذت گرمای آتش همهی وجودش را فرا گرفته بود .او باید این
لذت را پیش از خشک شدن لباسهاش رها میکرد .او یک "قاچاقچی" بود که اگر
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بدام مأموران شوروی میافتاد همهی عمرش تباه میشد .فرهاد لباسهای خیس شده
را یکی پس از دیگری بهگرمای آتش سپرد تا خشک شود و ادامه راه را میسر کند.
یوسف گفت:
باید آتش را هر چه زودتر خاموش کنید .دود حضورتان را در این جا
لو میدهد .پستهای مرزی اتحادجماهیرشوروی با رود فاصله دارند اما گشتیهای
پلیس مرزی همه جا سر میکشند .بهتر است پیش از آنکه سینو جیمتان کنند خود را
بهرفیق حزبیمان در جلفای شوروی برسانید .اگر نیمساعت بهطرف شمال پیاده روی
کنید بهجادهیی میرسید که در مسیر جلفای شوروی است .در این جاده کامیونها
مسافرکشی میکنند .با پول کمی میتوانید خود را بهجلفای شوروی برسانید.
فریدون گفت:
ما پول اینجا را نداریم.
یوسف چند برگه از اسکناسهای روبلی را که برای مسافران
آنسوی مرز همراه داشت ،بهمسافران داد تا هزینه رسیدن بهشهر را داشته باشند.
یوسف سپس گفت:
پلیس مرزی ممکن است متوقفتان کند و پس از سین و جیمی
شما را بهنزدیک ترین مرکز پلیسشهری تحویل دهد .هراس نداشته باشید .در این
صورت فقط با کمی تأخیر بهرفقای حزبی میرسید .اگر نمیخواهید گرفتار پلیس شوید
باید از دید آنها پنهان بمانید .بهمحض دیدن پلیسها که معموال با اسب حرکت
میکنند هر جا هستید بهزمین بنشینید و بعد چهاردست و پا راه بروید تا از دورخیال
کنند حیواناید .اگر هم دستگیرتان کردند با نشان دادن نام و نشانی که همراه دارید
مشکلی نخواهید داشت.
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او چند بار یادآور شد که مسافران غیر مجاز باید فاصله خود را از
جاده حفظ کنند و فقط در صورت دیدن کامیون بهجاده نزدیک شوند.
آخرین وداع و خداحافظی در حالی صورت گرفت که باد شاخههای
نرم نیزارهای ساحلی را تکان میداد و بین آنها فاصله میانداخت .یوسف سوار بر
قاطری در حالی که قاطر دیگر را یدک میکشید بهآب زد .نگاه تردید آمیز مسافران
غیرمجاز تا وقتی یوسف بهآنسوی ساحل رسید بهاو بسته بود .یوسف برای مسافران
دست تکان داد و با حرکتی نمادین برای ادامه سفرشان آرزوی خوش شانسی کرد.
نگاه پرسشگر سه مسافر لحظههایی بههم گره خورد .پرسش این بود که از این پس
چگونه خواهد گذشت .کسی پاسخی نداشت.
هنوز نیمی از لباسهای فرهاد خیس بود .آتش داشت فرو مینشست که فریدون گفت
باید بهسرعت هیزم جمع کنیم .همراه نداشتن یوسف ،اطمینان بهادامهی راه را
برایشان دشوار تر از پیش کرده بود .خوشحالی پنهانی که از رسیدن بهسرزمین آزادی
در دلها جوانه زده بود ،با رفتن یوسف ،جای خود را بهدلهرهی نا آشنا سپرد .سه
میهمان کشور سوسیالیستی شوروی ،با حالتی از اکراه که حکایت از آشفتگی خاطرشان
داشت ،بهجمع آوری هیزم پرداختند .مقداری خرده چوب و نی ،جمع آوری شد و آتش
دوباره جان گرفت .دود سیاه هیزمهای مرطوب بههوا بر میخاست و شعلهی هیزمهای
خشک ،عشوه گرانه بهباال زبانه میکشید و ذرات گرما را بهاطراف خود پخش میکرد.
فرهاد که پیراهناش را با گرمای آتش خشک میکرد گفت:
پریشب که در خانهی قاچاقچی خوابیدیم خواب دیدم که ژاکتم را
گم کردهام .راستی خوابم تعبیر شد ،ژاکتم را آب برد.
حمید فرصت را غنیمت شمرد و با لحنی طنزآمیز گفت:
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وقتی کسی خواب ببیند که لباسش را گم کرده تعبیرش اینست که
عشق پنهانیاش رسوا میشود .حاال بگو ببینم چه عشق پنهانی داشتهیی که رسوا
خواهد شد.
فرهاد لحظهیی از این طنز ناراحت شد ،یکباره بهیاد ترانه افتاد .یاد
ترانه ،رشتهی افکارش را از کنار ارس بهکوچه پس کوچههای تهران برد .آخرین عشق
پنهان او ترانه بوده است .بهخود گفت:
"عجب تعبیری ".تا بحال کسی جز مادرش و فریدون از همنشینی
عاشقانهی آن دو خبر نداشت.
ترانه را در رفت و آمدش بهمدرسه دیده بود و بهاو دل باخته بود و
بارها در این مسیر خود را با او همراه کرده بود و نجواهای عاشقانهاش را بهگوش او
خوانده بود .اما ترانه با سکوتی که هیچ نشانی از خشنودی و یا نارضایی نداشت،
فرهاد را بهدنبال خود کشیده بود .فرهاد بههوای "سکوت عالمت رضایت است" از او
دست بر نداشت .هر بار بهترانه نزدیک میشد ،گامهایش را با او هماهنگ میکرد و
نجوایی را بهگوشش می خواند ولی دخترک بی اعتنا ،با ژست غرورآمیز خود ،عشوه
گرانه بهراهش ادامه میداد و گفته های فرهاد را نا شنیده می انگاشت .بارها دیدار این
چنینی تکرار شد اما فرهاد هربار بیشتر از پیش شیفته و خاطرخواهاش می شد .او هر
شب چند ترانهی عاشقانه را در خانه حفظ میکرد تا روز بعد کنار گوش ترانه بخواند.
سرانجام ،یک روز ،در خلوت کوچهیی ،وقتی ترانه را مثل سایه دنبال میکرد ،او روی
برگرداند ،با لبخندی نرم زیر نگاهی رام و معصومانه ،با صدایی لطیفاش پرسید از من
چه میخواهی .فرهاد جملهیی را که مدتها نا گفته در صندوق اسرارش پنهان کرده
بود نمایان کرد و بی ریا گفت:
"ترا میخواهم".
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از آن پس آنها زمان رفت و آمدشان را جوری هماهنگ میکردند
که هر بار دمی با هم باشند .دوستی آنها ادامهیافت و هربار که در گذرگاه عشق همراه
میشدند فاصلهی بین آنها کاهش مییافت.
وقتی سمیه از عشق زودرس پسرش با خبر شد بهخواستگاری رفت
و خواستگاری بهیک مراسم نامزدی خصوصی منجر شد .در مراسم نامزدی ،عالوه بر
فرهاد و ترانه ،سمیه و فریدون و پدر و مادر ترانه حضور داشتند .قول و قراری شکل
گرفت که بر اساس آن دو نوجوان بهنامزدی یکدیگر در آمدند .بنا شد تا پس از شناخت
کامل از یکدیگر عقدی در کار نباشد .پیش شرط دیگرِ عقد این بود که فرهاد کاری
برای امرار معاش و تشکیل خانواده پیدا کرده باشد.
شیرینی روزهای نامزدی بهکام هر دو نشسته بود و دیدارهای
عاشقانهی آن دو با بهترین رؤیاهای زندگی در هم آمیخت .آنها در انتظار روزی بودند
که بهعقد یکدیگر در آیند و با اجازهی سنت و عرف ،در هم عجین شوند و جام شیرین
عشق را با هم بنوشند .دیدارهای دوران نامزدی ،اغلب در منزل خانوادهی ترانه تکرار
میشد .درست سه روز پیش از اینکه فرهاد راه سفر ناگهانی بهشوروی را در پیش
گیرد ،میخواست برای دیدار ترانه بهخانهی آنها برود .پدر و مادر ترانه مسافرت بودند و
ترانه اجازه نداشت در غیاب آنها با فرهاد تنها بماند .از اینرو با هم بهپارکی در نزدیکی
خانهی ترانه رفتند .ترانه بشدت افسرده و غمگین بود .فرهاد جویای حالش شد اما
ترانه در سکوت مطلق ،نگاهش را بهزمین دوخته بود و با گامهای کوتاه در کنار فرهاد
حرکت میکرد .سکوت معنی دار ترانه ،فرهاد را کالفه کرده بود و علت آن را جویا بود.
سکوت ترانه ادامه داشت تا اینکه بهکنار یک شیر آب رسیدند ،ترانه بهطرف شیر
رفت ،در حالیکه صورت خود را میشست صدایی از گلویش برآمد که با صدای جریان
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آب در هم آمیخت و جملهی "فرهاد ،من حاملهام" از البالی صدای شرشر آب
بهگوش فرهاد رسید.
چی گفتی!
ترانه شیر آب را بست .نگاهش به کبوتر چاهی نری دوخته شد که
که روی زمین "بغ بغو" کنان کبوتر ماده ای را دنبال میکرد .با صدایی که فقط
بهگوش فرهاد برسد گفت:
گفتم حامله ام.
فرهاد با شنیدن این جمله در جای خود میخکوب شد .نگاه او نیز
کبوترهای روی زمین را دنبال کرد .خبری که از کام تلخ ترانه بهگوش فرهاد رسیده
بود بشدت او را آزرد .برای هر دو آشکار بود که ترانه نمیتوانست در ارتباط با فرهاد
حامله شده باشد .پس معمای باردار شدن ترانه باید روشن میشد.
دیدار فرهاد و ترانه این بار خالی از هیجانات عاشقانه و پر از تردید و
ابهام بود .پس از لحظههایی ،نگاه تلخ آندو بهم گره خورد .لبهای ترانه شرم گینانه و
بی صدا تکان میخوردند و فرهاد کنجکاوانه در انتظار رمز گشایی از حامله شدن او بود.
بگو ،حرف بزن ،چطوری حامله شدی.
ترانه میگریست .صدای هِق هق او اشک فرهاد را هم جاری کرد.
ترانه بهفرهاد نزدیک شد سر بر شانهی او گذاشت و گریان کنار گوشاش نجوا کرد.
مردی بهمن تجاوز کرد.
کی ،کجا ،آخر بگو چی شد.
ترانه توان بازگویی ماجرا را نداشت .او مدتی گریست و چیزی نگفت.
پس از لختی کاغذی را از کیفش بیرون آورد .ترانه بارها تصمیم گرفته بود که آنچه را
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اتفاق افتاده بهفرهاد بگوید اما احساس میکرد که دیگر نمیتواند چشم در چشم فرهاد
داشته باشد .او شرح ماجرا را در نامهیی برای فرهاد نوشته بود تا آنچه را که
نمیتوانست بهزبان آورد با نیش قلم روی کاغذی بنشاند و بهاو منتقل کند .نامه را
بهآرامی بهدست فرهاد سپرد.
"فرهاد عزیزم ،نامزد نازنینم ،عشق همیشگی من! شرمنده ام که باید
از فاجعهیی که دامنگیرم شده است بی پروا با تو صحبت کنم .حتما بهخاطر داری که
یک ماه پیش در مراسم عروسی یکی از همکالسیهایم شرکت کردم .عروسی در یک
باغ بزرگ بود .پاسی از شب گذشته بود که میهمانان برای همراهی با کاروان عروس
آماده شده بودند .من قبل از پیوستن بهکاروان ،برای رفتن بهدستشویی بهکلبهیی در
گوشهی باغ رفتم .ناگهان مرد جوانی با زور وارد دستشویی شد .درِ دستشویی را قفل
کرد ،جلو دهنم را گرفت .آنقدر دست و پا زدم که از حال رفتم .وقتی بههوش آمدم
کسی در آن جا نبود .همهی میهمانان همراه کاروان عروس رفته بودند .من با احساس
درد و سر گیجه با بدنی که آلوده شده بود بهخانه برگشتم .همان شب مادرم تشخیص
داد که مورد تجاوز قرار گرفتهام .من برای اینکه خاطر تو عزیزم را آزرده نکرده باشم،
این فاجعه را بهتو نگفتم .با امید بهاینکه لکه ننگی که بر دامنم نشسته بود ،با گذشت
زمان محو شود و پیمانی که با تو بسته بودم آسیب نبیند .اما شوربختی من همین جا
تمام نشد .از یک هفته پیش عوارض ناشی از حاملگی در من پیدا شده است .فرهاد
عزیز بخدا من بی گناهم .پس از تأیید حاملگی دیگر از جسم خودم متنفرم  .این نگون
بختی ،من را تا مرزخودکشی پیش برد .زنده بودنم را در گرو عشق بهتو و خانواده ام
میدانم .بههر حال اتفاقی است که رخ داده .بهمن اجازه بده ،دردی را که نصیبم شده
است بهتنهایی تحمل کنم بدون اینکه آسیبی بهزندگی تو برسانم .بگذار آوار ناشی از
نگون بختیام بر سر خودم فرو ریزد .نمیخواهم تو را درگیر این فاجعه کرده باشم .تو
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حق انتخاب زندگیات را داری .تو هستی که باید آزادانه برای زندگیات تصمیم بگیری.
سعی کن من را فراموش کنی .بهیاد داشته باش که آن ترانهیی که بهپاکی و صداقتش
افتخار میکردی ،اکنون جنینی از مردی ناشناس در شکم دارد .هر تصمیمی که بگیری
و هر راهی را که انتخاب کنی بازهم ترا دوست دارم".
این نامه فرهاد را بهشدت پریشان کرد .نمیتوانست آنچه را در نامه
خوانده بود در باور خود بگنجاند .با صدای لرزانی که از یأس و نومیدی بر میخاست،
گفت:
آن مرد را میشناختی؟
نهچه جور آدمی بود؟من چنان وحشت داشتم که چیزی از قد و قامت و قیافهی او یادمنیست .تنها شبحی از یک مرد خشن با رفتار هولناکش در ذهنم باقی است و فشار
پنجه هاش روی گلوم ...
خانواده ات میدانند؟همان شب بهمادرم گفتم اما پدرم هنوز بی خبر است.نمیتوان برای حاملگی کاری کرد.؟مادرم هر کار بهعقلاش میرسید کرد اما نیفتاد .تا بحال پیش چندماما هم رفتهایم .میگویند سقط جنین هم خالف شرع است و هم خالف قانون.
فرهاد کالفه شده بود .عشق او بهترانه ترک برداشته بود .فرهاد که
یکپارچه بهترانه دلباخته بود اکنون در میان گزینشهای گوناگون سرگردان بود.
نمیخواست نطفهی ناپاک هرزهیی در رحم پاک همسر آیندهاش باشد .نمیخواست
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دختری را که تبلور همهی رؤیاهایش بود از دست داده باشد .نمیخواست ترانه را
بهخاطر یک رویداد تبهکارانه ،برای همیشه ،بیوه و خانه نشین کرده باشد.
اما در کنار همهی این نخواستنها باید نیش زبان و تحقیر اطرافیان
دور یا نزدیک را بر خود هموار میکرد .چارهجویی برای اینهمه مشکل در توان جوان
بی تجربهیی چون فرهاد نمیگنجید .او بهشدت کالفه بود و دمی آرام نداشت .با اینکه
سایهی این فاجعه ،عشق زالل بین او و ترانه را تیره و تار کرده بود ،فرهاد همچنان
خود را بهترانه وفادار میدانست و در دیدارهای بعدی همراه با او در جستوجوی راهی
برای پاک کردن این لکه ننگ بود.
آخرین دیدار ترانه و فرهاد در خانهی ترانه و یک شب پیش از سفرِ
نا بهنگام فرهاد بود .جَرّ و بحثی طوالنی برای از بین بردن آن سند ناپاکی ،بین دو
جوان بیگناه درگرفت .سنت و عُرف ،جنینی را که در دل ترانه رشد میکرد ،نا مشروع
و بی هویت میشناخت .هر دو موافق سقطجنین بودند اما راهی برای انجامش
نمیشناختند .گفتوگوهای آن شب راه بهجایی نبرد و معمای جنین نا مشروع هم چنان
کالفی سر در گم باقی ماند .قرار شد روز بعد هم یکدیگر را ببینند و چارهیی بیندیشند.
آنشب آن دو با دلشورهیی سنگین ،بدون خداحافظی ،از هم جدا شدند .ترانه ،غم زده در
اتاقش باقی ماند و فرهاد راه خانهی مادر را در پیش گرفت.
سفر بهشوروی برای فرهاد فرصت گریز از این مشکل بود .وقتی
مادرش خبر مسافرت تحصیلی فریدون را با خود بهکنار بسترش برده بود ،فرهاد با
شنیدن این خبر ،راه گریزی را پیدا کرده بود که او را از دلشورهیی که با خود
بهرختخواب برده بود و آنشب ساعتها خواب را از چشمانش شسته بود ،نجات میداد.
این بود که بی درنگ بهسفری که ریسمان نجاتش بود چنگ انداخت و آماده سفر شد.
با سفر بهشوروی میتوانست وسیلهی آوردن ترانه را نیز بهآن کشور فراهم کند .چه
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بسا در شوروی آنها می توانستند از جنینی که در دل ترانه بود همچون فرزند خود
نگهداری کنند.
***
فرهاد عمیقا در فکر فرو رفت .نگاه خود را بهارس بر گرداند .امواج خروشان آب را
تماشا میکرد که در هم می غلتیدند و پیش میرفتند .پیکر لرزان ارس اکنون مرزی
بین او و ترانه کشیده بود که راه بازگشت نداشت .از این پس ،وصال ترانه دیگر آرزویی
بیش نبود.
حمید احساس کرد که طنز نابجایی را بهزبان آورده بود .بهفرهاد
گفت:
غرضی نداشتم فقط تعبیر خوابت را گفتم.
فرهاد لحظهیی خود را سرزنش کرد که چرا ترانه را در آن شرایط
تنها رها کرده بود و خود را بهدست آیندهیی پر ابهام سپرده بود.
در هالهی گرمای آتش لباسهای فرهاد خشک شد .فریدون انبان
آذوقه را جلو کشید و باقی ماندهی خرید یوسف را پیش روی همراهان روی زمین
خالی کرد .چندتکه نان بیات و پنیر تبریز و چندتایی خرمای خشک ،این بازماندهی
خوراکیها برای ته بندی بس بود .شاید این آخرین میهمانی خودی باشد چرا که از
این پس میهمان رفقای حزبی و اتحادجماهیرشوروی خواهند بود.
سه مسافر خسته از راه ،با اندکی امیدواری ،خود را برای ادامهی
سفر آماده کردند .بنا بهگفتهییوسف برای رسیدن بهجلفای شوروی بهتر بود خود را از
دید مأموران شوروی دور نگه دارند .اگر چه اینکار ،دشوار بهنظر می رسید ،اما آنها را
یک راست بهآغوش باز میزبانان می رسانید .اگر هم قبل از رسیدن بهجلفای شوروی
حضور غیرقانونیشان برمال شود و مأموران دولتی بازجوییشان کنند اتفاق بدی
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نخواهد افتاد .با نشان دادن نام ونشان مقامات حزبی گره کارشان باز میشود فقط
زمان رسیدن بهرفقای حزبی کمی طوالنی تر خواهد شد.
پس بادا باد ،راه جلفای شوروی را در پیش میگیریم و هر چه پیش
آید خوش آید.
یک پای فرهاد بدون کفش بود .حمید پیراهنی را که در ساک
دستی داشت بیرون آورد ،دور پای فرهاد پیچید و گره زد .پوششی بود برای رساندن
خود بهیک آبادی .با گامهای استوار اما بهآرامی از بیشه زارهای ساحل رود گذشتند.
دشت پهناوری روی بهایشان گشوده بود .آفتابی که سینهی زالل آسمان را شکافته
بود ،روی زمین پهن بود .چشمها دنبال جادهیی میگشتند که سر بهسوی جلفای
شوروی داشت .کمکم زمین سفتتر و تهی از سبزه میشد و قدمها را سنگینتر
میکرد .زمان برای مسافرانِ سرگردان و نا آشنا بهکندی میگذشت .گویی بیهوده
بهدنبال هدفی بی نام و نشان در حرکت بودند .نگاه ،راهی بهجاده ماشین رو نمیبرد و
صدایی که نشان از جادهیی باشد بهگوش نمیرسید .پندهای یوسف دیگر جدی گرفته
نمی شد .پنهان شدن از دید مأموران و چهاردست و پا راه رفتن بهفراموشی سپرده
شده بود .تنهایی دراین دشت پهناور و ناشناخته ،درد و رنج غربتی ناآشنا را چنان
بهدلها نشانده بود که دیدن یک انسان دیگر با هر شکل و شمایلی برایشان تسلی
بخش بود .حتا اگر این انسان در ردای مأموران مرزی می بود.
سه مسافر غیرمجاز ،شوریده دل و آشفته خاطر در انتظار دیدن
انسانی دیگر ،خیره بهاطراف چشم دوخته بودند و با گامهای تردیدآمیز در راهی ناآشنا
آهسته پیش میرفتند .شاید جنبندهیی بهسراغشان بیاید و راه درست را پیدا کنند .هر
سه بهپاکت زردی که در جیب فریدون نگهداری میشد دلبسته بودند ،چرا که دست
آخر گرهگشای معمای این سفر خواهد بود .ناگهان حمید با اشاره بهسمت راست گفت
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آنجا اسب سواری پشت تپه ماهور در حرکت است .چشمها بهآنسو چرخیدند .کاله
چند سوارکار ،گهگاه در پس تپهیی مانند فراز موجی پیدا و نا پدید می شد .مسافران
غیرمجاز در جای خود میخکوب شده بودند .ترس و امید و غم و شادی یکجا در جام
احساسشان در هم آمیخته بود .ترس از اینکه ورود غیرمجازشان دردسرساز باشد و
شادی از اینکه این سفر پر مخاطره پایان میگیرد و یک زندگی آرام و پر بار در کشور
آزادگان یعنی اتحادجماهیرشوروی نصیبشان خواهد شد.
سوارکاران تپه را پشت سر گذاشتند .آنها با حرکتی موزون روی زین
اسبهای خود جابجا میشدند و شتابان بهسوی مسافرانِ غیر مجاز میتاختند .هر چه
نزدیک تر میشدند هیبت و صالبت مأمورانِ سوار بر اسبهای تنومند و چابک ،با
کالههای قزاقی روسی ،چکمههای بلند و پالتوهای تمام قد ،عیان تر میشد .نبض
مسافران میخکوب شده تند شد و چیزی نگذشت که خود را با صدای کوبش سم
اسبها بر زمین هماهنگ کرد .سگ نگهبانی که پیشاپیش جوخه حرکت میکرد ،با
جهشی تهاجمی بهسوی بیگانگان دوید و در فاصلهی کمی از ایشان در جای ایستاد و
یکریز پارس میکرد.
سه سوارکار خشن و مسلح با یونیفورم خاکستری بلشویکها ،سوار
بر اسبهای فرز و بلند قامت ،در برابر پیکر خشکزدهی سه جوان ایرانی که غیرمجاز
از مرز گذشته بودند ،ایستادند .یکی از آنها سگ را آرام کرد و سپس با صدایی خشن
خطاب بهمسافران غیرمجاز چیزی گفت که نفهمیدند .گفتار سرجوخه که رنگ اعتراض
و تهدید داشت ،حتا برای فریدون که روسی میدانست گنگ و نا مفهوم بود .فریدون
در حالی که بهآرامی دست خود را بهطرف جیب میبرد تا نام و نشان رفقای حزبی را
بهآنها نشان دهد بهروسی گفت:
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ما هر سه عضو حزب کمونیست ایران ،یعنی حزب برادر شما
هستیم.
سرجوخهی پلیس ،بجای گوش دادن بهگفتار فریدون ،با صدایی بلند
نهیب زد و با باال بردن دستهای خود بهمسافران فهماند که دستهای خود را
بهعالمت تسلیم باال برند .سر جوخه پنداشته بود که اگر این مرد ناشناس مسلح باشد
حرکت دست او میتواند جان مرزبانان را بهخطر اندازد.
دستهای لرزان سه میهمان اتحادجماهیرشوروی باال رفت .با اشاره
ی سرجوخه ،دو مأمور دیگر هر کدام قفل و زنجیری از خورجین خود برداشتند و از
اسبها پایین پریدند .بهمسافران غیرمجاز دستور داده شد با شکم روی زمین بخوابند.
بدیهی بود که فرمان مأموران کشور میزبان را باید بی چون و چرا اجرا کرد .هر سه
روی زمین خوابیدند و دو مأمور بدنهای آنها را گشتند تا اگر وسیلهی خطرناکی
همراه داشته باشند مصادره کنند .وقتی مطمئن شدند که آنها سالحی همراه ندارند آنها
را از زمین بلند کردند .دستهای فریدون در قفلی مهار شد .زنجیری که بهاین قفل
پیوسته بود بهقفلی که دست حمید را در خود داشت وصل شد .قفل و زنجیر دیگری
نیز دست فرهاد را بهآن دو وصل کرد .بهدستور سرجوخه ،دستگیرشدگان ،با غل و
زنجیر ،پیاده دنبال یکی از اسبسواران بهراه افتادند .سرجوخه و سوارِ دیگر پشت
سرشان حرکت کردند .سگ مرزبانی همچون نگهبانی خشن ،نگاهش را بهاسیران
بسته بود و پارس کنان همپای آنها حرکت میکرد ،میهمانان اتحادجماهیرشوروی ،فرو
افتاده در بهت و حیرت ،پشت سرِ جلودار ،پیاده بهپیش میرفتند .سرجوخه که صدای
گریه فرهاد را بر نمیتافت ،با مِهمیز بهشکم اسبش کوبید ،افسار را تنگ کرد ،اسب
بدور خود چرخید  ،دستهای خود را بلند کرد ،شیهه کشید و اُبهت سوارکار را دو
چندان کرد .سرجوخه زُل زده بهفرهاد نگریست و با کلماتی دشنام گونه مسافران
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غیرمجاز را سرزنش کرد .فریدون و حمید نیز در درون خود میگریستند و از اینکه نا
دانسته بهچنین سفری تن دادهاند سخت پشیمان بودند .گاه بارقهیی از امید در ذهنشان
جرقه میزد که میتوانست اقبال و سرنوشتشان را دگرگون کند .نشانی رفقا و
مقامات حزب ،همچنان در جیب فریدون وسیلهی نجات آنها خواهد بود .چه بسا
محتوای پاکت زرد وسیلهی شرمندگی مأموران مرزی باشد که نا دانسته میهمانان
حزب کمونیست جمهوری سوسیالیستی را آزرده بودند .پس آرزوی رسیدن بهآزادی و
کامجویی در کشور آزادگان ،هم چنان در جسم و روان اسیران جاری بود.
باد نرم و مطبوعی بر کشتزارهای گسترده در دشت پهناور پیش
رو پر میکشید و فرا رسیدن تابستان را آرام زمزمه میکرد .نوای نا موزون زنجیرهایی
که ناروا دستهایی را بهاسارت گرفته بودند هماهنگ با حرکت پاهای خستهی
مسافران بهگوش میرسید .هِق هِق گریهی فرهاد که از رفتار حقیرانه با اسیران و از
سوزش پای برهنهی زخم آلودش بر میخاست و تشرهای مکرر سرجوخه که بر هر
صدایی چیره بود آن فضای پر طراوت طبیعت را بهغمی سنگین آغشته بود .کمکم
صف دستگیرشدگان بهحاشیهی یک آبادی رسید .پرچم سرخرنگی بر فراز یک
چاردیواری در اهتزاز بود .هرگاه پرچم در مسیر باد دامن میگشود ،داس و چکش و
هاللی از ماه بر آن دیده میشد که نمود پیروزمندی زحمتکشان و نمایشگر کشوری
با عدالت و برابری بود.
اسیران را از داالنی که زیر پرچم بود به حیاط پاسگاه بردند .قفلها
گشوده شد .سرجوخه بهسربازی دستور داد که بدن و جیب دستگیرشدگان را بازرسی
کرده و آنچه را همراه دارند بهبازداشتگاه تحویل دهد .سرباز بهتفتیش بدنی پرداخت.
قبل از هر چیز بهسراغ جیبهای بغل رفت .کیفهای پول را با هرچه پول ایرانی و
روسی بود از جیبها در آورد .پاکت زردی که شیشه عمر دستگیر شدگان بود ،با کیف
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پول فریدون از جیبش بیرون آمد و بهزمین افتاد .سرباز پاکت را چنگ زد و همراه
کیفهای پول در سطل برزنتی که بهدست داشت انداخت .فریدون چند بار بهپاکت زرد
اشاره کرد و با صدایی که از ترس بهلرزه افتاده بود بهزبان روسی گفت "این پاکت
مهم است ،لطفا نامهی داخل آن را بخوانید ".گفتار او ناشنیده انگاشته شد .جیبهای
دستگیرشدگان یک بهیک تا ته خالی شد .سرباز ،جیبهای وارونه را در هوا تکان داد
تا مبادا چیز کوچکی پنهان مانده باشد .بعد بههر جای بدن زندانیان چنگ انداخت تا
اگر چیزی در نهانگاهی مانده باشد کشف شود .کمربند ،ساعت ،بندکفش و حتا
عینک ،کبریت و یک پاکت سیگار حمید نیز بهعنوان اشیاء غیرمجاز مصادره شد.
مسافرانِ آس و پاس شده را بهاتاقکی هدایت کردند .فرهاد کهیک لنگهیکفش را از
دست داده بود با پای زخمی و لنگان بهطرف اتاق میرفت که مأمور نگهبانی تلنگری
بهاو وارد کرد تا زودتر وارد اتاقک شود .اتاقک بهطویلهی چارپایان میماند .نیمی از
کف آن با کاه پوشانده شده بود که بهمعنای زیر انداز و تشک بود .فکر عاقبت این
سفر شوم در ذهن اسیران پرسه میزد .اینجا بازداشتگاه پست مرزبانی بود .لحظههایی
بعد سرجوخه که از شکار چند مسافر غیرمجاز بهخود میبالید ،همراه دو همکارش
بهبازداشتگاه آمد .او میخواست هنر نمایی کند و با دانستن چند کلمه فارسی
بههمکارانش نشان دهد که با ایرانیها بهزبان خودشان صحبت میکند .با اینکه
فریدون چند بار بهروسی صحبت کرده بود بی اعتنا بهاو ،چند کلمهی فارسی و ترکی
را که یاد گرفته بود در گویش روسیاش بهکار برد .در میان گفتههای سرجوخه که
بهزبان روسی و با لحنی خشن و تحقیر آمیز بود ،واژههای فارسی دزد ،قاچاق و
جاسوس شنیده شد .یکبار هم با کلمات پراکندهیی از دود و آتش سخن گفت .کسی
نمیدانست که منظور این مرزبان روسی از این کلمات چه بود .شاید دود ناشی از آتش
در کنار رود ،حضور مسافران غیرمجاز را لو داده بود.
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درِ سنگین اتاق بر پاشنه چرخید و صدای قفل و بست آن بهگوش
رسید اتاق در تاریکی فرو رفت و نور ،تنها از روزنهی کوچکی باالی در و نزدیک
سقف بهاتاق رخنه میکرد .سایهروشن نوری که روی دیوار پخش شده بود ،شیارهای
بسیاری را نشان میداد .اینها آثار هنر و یا عصیان کسانی بود که قبال در این
بازداشتگاه ،رنج دربند بودن را کشیده بودند .خطوط پرشمار کوتاهی که موازی
یکدیگر در جاهای گوناگون روی دیوار حک شده بود ،روزشمار کسانی بود که قبال
در این بیغوله زندانی بودند .رنج غربتی سنگین بر دلها نشسته بود .اثر قفل و زنجیر
روی دستهای نازک و ناز پروردهی سه جوان ،بهشکل حلقههای سرخ که بهکبودی
میزد بجا مانده بود و درد ناشی از آن دستها را میآزرد .رفتار تحقیرآمیز مأموران و
گرسنگی و تشنگی هر سه را کالفه کرده بود .با همهی اینها هنوز بارقهیی از امید در
دل فریدون باقی بود .در گوش همراهانش نجوا میکرد که "سرانجام وقتی نام و
نشان مقامات را که در پاکت زرد است بخوانند ما را آزاد خواهند کرد ".اما اگر پاکت
زرد بههر دلیلی در اختیارشان نباشد فاجعهیی در انتظارشان خواهد بود .این دلهرهی
سنگین رفتهرفته فریدون را از پا انداخت .در گوشهیی از بستر کاه اندود ،کِز کرد و سه
مسافر ،در سکوتی پر از ابهام و ترس ،فرو افتادند .نگرانیِ سنگینی چنان دلها را پر
کرده بود که فرهاد درد ناشی از زخم پاش را فراموش کرده بود .سرنوشت پاکت زرد
که شیشه عمر این سهتن بهشمار میرفت نا معلوم بود .اگر این نامه ناپدید شود هیچ
نام و نشانی از کسی در "سرزمین آزادگان" در دست نیست و آنگاه هر تهمتی
میتواند نصیب مسافران بی هویت و غیرمجاز باشد.
ساعاتی در سکوت مطلق و فضای زهرآلود اتاق بازداشتگاه سپری
شد .نوری که از روزنهی باالی در میتابید از رمق افتاد و بتدریج از تاریکی هوای
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بیرون خبر داد .ناگهان صدای بند و بست روی در و در پی آن باز شدن در بازداشتگاه
مسافران را از جای خود تکان داد و بهحالت نیمهخیز درآورد .سرباز ،بهفریدون اشاره
کرد تا از جا برخیزد و او را دنبال کند .فریدون توان ایستادن نداشت .پس از دو حرکت
که بهافتادنش انجامید ،سرباز بهاو نزدیک شد ،زیر بغلاش را گرفت و کشانکشان
بیرون برد .درِ بازداشتگاه دوباره قفل شد.
با رفتن فریدون ،حمید و فرهاد امیدوار بودند که او با گفتارش
بهزبان روسی گره گشای معمای سفرشان باشد و باخواندن نامهای که در پاکت زرد
بود بههمهی سوءظنها پایان دهد .آنها لحظهشماری میکردند که فریدون با خبری
خوش بهاتاق برگردد .لحظهها بهدرازا کشیدند و از فریدون خبری نشد .فرهاد بشدت
بی تابی میکرد و حمید که خود درگیر نومیدی و نگرانی شدید بود میکوشید او را
آرام کند.
شاید نیمه شب بود که دو سرباز پتویی را با انسانی مچاله شده
بهدرون بازداشتگاه کشاندند .فریدون که در اثر چند ساعت بازجویی بشدت لت و پار
شده بود ،بیهوش افتاده بود و با صدایی که بسختی شنیده میشد ،ناله میکرد .دیدن
شرایط رقت باری که فریدون دچارش شده بود حمید و فرهاد را بهلرزه انداخت.
سربازها ،فریدون را در گوشهی اتاق بازداشتگاه رها کردند و حمید را که با دیدن پیکر
مچاله شده و نیمه جان فریدون در تشنج بود با خود بردند .همه چیز حکایت از شکنجه
داشت .فریدون آشوالش با لکههای کبودی که روی صورتش نقش بسته بودند
بهسختی نفس میکشید.
فرهاد در کنار بالین فریدون عاجزانه فریاد میکشید و میکوشید او را
بههوش آورد.
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وقتی حمید بهاتاق سرجوخه وارد شد ،چهرهی رنگ پریده و
دستهای لرزانش آشفتگی درونی او را نمایش میداد .مردی که کنار سرجوخه نشسته
بود بهفارسی گفت:
من مترجم هستم .گفتههای شما و سرجوخه را ترجمه میکنم.
سرجوخه فرصت را غنیمت شمرد و با دیدن حمید گفت:
اگر جاسوس نبودی که ترس نداشتی .حاال که دستتان رو شده
بهلرزه افتادهیی!
حمید خود را پاک باخته بود .وقتی فریدون با دانستن زبان روسی
نتوانسته سرجوخه را قانع کند ،او چگونه میتواند بهسوءظن جاسوسی اعتراض کند یا
پیگیر پیدا شدن پاکت زرد و نامهی سرنوشتساز درون آن باشد .با دیدن آنچه بر سر
فریدون آمده بود همهی امیدها بر باد رفته بود.
لحظههایی با سکوت وهمآلودِ سرجوخه گذشته بود که او خطاب
بهحمید گفت:
رئیس چرب زبانتان سعی کرد ما را فریب دهد .او بهروسی خیلی
زبان درازی کرد .آنقدر او را کتک زدیم که بهجاسوسی اعتراف کرد .تو هم اگر
میخواهی مثل او بگویی که عضو حزب کمونیست ایران هستی ،بدان که ما فریب
نمیخوریم .تا زمانی که بهجاسوسی اعتراف نکنی ،زنده از این اتاق بیرون نخواهی
رفت.
حمید در اوج نومیدی و نا توانی داشت تسلیم سرجوخه می شد که
نگاهش بهپاکت زرد روی میز افتاد .ناگهان نیرویی در درونش جوشید و بهاو نهیب زد
که آخرین فرصت را غنیمت بهشمارد .حمید همهی توان خود را جمع کرد ،قد
برافراشت ،دستی بهلباس چروکیدهاش کشید ،آنرا صاف کرد و با صدایی رسا ،انگار که
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در بارگاه عدالت از خود دفاع میکرد یاد آور شد که آنها جاسوس نیستند .برادران حزبی
از حزب کمونیست ایران هستند .آنگاه دستش را بهطرف پاکت زرد نشانه گرفت و گفت
که نام و نشان برادران حزبی و معرفی نامهشان در آن پاکت زرد است .باور داشت که با
گشودن نامه ،سوء نیتی که بر سرنوشتشان گره خورده بود از میان می رفت.
مترجم گفته های حمید را بهروسی برگرداند .سرجوخه سری تکان
داد ،ابرو در هم کشید ،پاکت زرد را از روی میز برداشت ،درِ پاکت باز بود ،آن را وارونه
گرفت و در هوا تکان داد ،نشان داد که چیزی در آن نیست و گفت ":هذیان گویی بس
است".
بازجویی از حمید شروع شد .نام خانوادگی و نشانی در ایران،
تحصیالت ،اشتغال ،چگونگی عبور از ارس و هدف از آمدن بهشوروی ،اطالعاتی بود
که ازش پرسیدند .علت آتش کردن و دود بهپا کردن ،یعنی همان چیزی که آنها را لو
داده بود بهتفصیل پرسیده شد .حمید با صدایی لرزان پاسخ میگفت ،و در پی هر
پاسخی سرجوخه به او پرخاش میکرد .همهی اطالعات روی برگههای بازپرسی نوشته
میشد .سرجوخه بارها این پرسش را مطرح کرد که چه کسی او را راهی این سفر
کرده است .این سؤال نشان از سوءظن شدید سرجوخه برای جاسوسی داشت.
دست آخر ،سرجوخه لجوجانه گفت:
من مطمئن هستم که شما سه نفری برای جاسوسی بهاینجا
آمدهیید .رئیس گروهتان قبل از اینکه پاش بهشوروی رسیده باشد ،برای چی روسی یاد
گرفته است .مگر غیر از اینست که آژانسهای امپریالیستی روی او مایه گذاشته اند و او
را از هر نظر برای کار جاسوسی آماده کرده اند و شما دو نفر را هم برای کمک بهاین
جاسوس بهاینطرف مرز فرستاده اند .وقتم را تلف نکن .رهبرتان بههمه چیز اعتراف
کرد و اثر انگشتش هم پای اعتراف نامهاش هست.
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انکار حمید بی فایده بود .سرجوخه از جای خود بلند شد ،حمید را با
یک مشت محکم بهزمین انداخت و با لگد بهسر و روی او کوبید .حمید که دیگر توان
مقاومت و یارای ادامهی بازجویی را نداشت لحظههایی روی زمین بهخود پیچید و
سپس در اغما فرو رفت .مترجم ،آنچه را حمید گفته بود بهروسی برگرداند و سرجوخه
آنجور که دلش میخواست برگه بازپرسی را پُر کرد .مدتی در بیهوشی گذشت تا اینکه
حمید با احساس دردی که همه بدنش را فرا گرفته بود بهبیداری رسید .چشمش
بهانگشتش افتاد که بهجوهر بنفش آغشته بود .بنابراین ،ناخواسته ،اثر انگشت او پای
برگه بازپرسی نقش بسته بود.
بهدستور سرجوخه ،حمید را که لکههای کبود بر سر و رویش پیدا
بود ،بهاتاق بازداشتگاه برگرداندند .نوبت فرهاد فرا رسیده بود .او که با دیدن فریدون ،از
حال رفته و بی رمق بهدیوار تکیه داده بود ،با دیدن آثار کتک بر سر و روی حمید
چنان از خود بی خود شد که زبانش از کار افتاد .سربازی فرهاد را کشان کشان بهاتاق
سرجوخه برد .مترجم شروع بهترجمه کرد.
میدانم که تو فریبخوردهیی و برای جاسوسی بهاینجا فرستاده
شدهیی .برادرت گفت که ترا فریفته و همراه آورده است.
سرجوخه با اشاره بهظرف غذایی که روی میز بود گفت اگر اعتراف کنی این غذا مال
توست و گرنه از گرسنگی خواهی مرد.
فرهاد گیج و مبهوت گفتههای سرجوخه بهگوشش میرسید اما
نمیدانست چه بگوید .مترجم بهاو فهماند که اگر پای برگه بازپرسی را امضا کند همه
چیز بخوبی خواهد گذشت ،در غیر این صورت ،سرنوشت برادرش نصیبش خواهد شد.
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فرهاد که زبانش بند آمده بود بی حرکت در انتظار فاجعهیی بود که
نصیب فریدون و حمید شده بود .مترجم که چهرهیی بی طرفانه بهخود گرفته بود ،از
جای برخاست ،بهآرامی نزدیک فرهاد آمد و کنار گوشش نجواکنان گفت:
پسرم ،یک امضا بکن و خودت را راحت کن و اال اینجا پوست آدم
را میکَنَند.
فرهاد با اشارهی سر موافقت خود را اعالم کرد .برگهی بازپرسی
فرهاد آماده بود .نام و نشان او بر اساس گفتههای فریدون تنظیم شده بود و شرح
ماجرای ورودش بهشوروی بهشکلی که سرجوخه الزم میدانست نوشته شده بود.
سرجوخه از فرهاد خواست که انگشت سبابه را در بالشتک رنگینِ روی میز فرو کرده
روی کاغذ بگذارد .پس از این کار سرجوخه تکهیی نان را از سینی غذای روی میزش
برداشت و بهدست فرهاد داد .بهسرباز دستور داد یک لیوان آب هم بهاو بدهد .فرهاد با
لیوان فلزی آب و تکهیی نان بهاتاق بازداشتگاه برگشت.
آن شب لعنتی برای حمید و فرهاد کابوسی بهتمام معنا بود .آن دو
بارها فریاد برآوردند و عاجزانه التماس کردند تا شاید کسی بهداد فریدون برسد اما هیچ
جوابی نگرفتند .تنها یکبار در بازداشتگاه باز شد و سربازی دو پتوی متعفن را بهطرف
شان پرتاب کرد .گفتار آنها بهزبان فارسی شنوندهای نداشت .در طول آن شب پر ماجرا،
فرهاد با چشم گریان ،و حمید که پس از بازجویی در شوک بهسر میبرد ،در کنار جسم
بی حرکت فریدون بهتماشای سرنوشت شوم و موهوم خود نشستند .دیگر هیچ روزنهی
امیدی دیده نمیشد .گرهی که بر سرنوشتشان افتاده بود معمایی بیپاسخ بود.
پاسی گذشت .شرارهیی از نور صبحگاهی از روزنهی باالی در بهدرون تابید و صدای
ناهنجار لوالی زنگ خورده حواس دو اسیر بهت زده را بهخود گرفت .اتاق بازداشتگاه
دهان گشود و پیکر الغر سربازی که دو تکه نان در دست داشت در قاب در پیدا شد.
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این صبحانهی خشک و خالی برای رفع گرسنگی اسیران غنیمت بود .نان را بهسرعت
بهدندان گرفتند .درِ اتاق همچنان باز مانده بود .سرباز با اشاره فهماند که باید هر چه
زودتر آنها را با خود ببرد .صبحانه بهتندی بلعیده شد .فرهاد و حمید بهدستور سرباز از
اتاق بیرون رفتند .در کنار حیاط پاسگاه مرزی ،دست بندهای قفل شدهی آنها با
زنجیری بههم پیوستند .در سکوت وهم آلود پاسگاه ،افکار گوناگونی که هر یک می
توانست آینده را رقم بزند از ذهن دو زندانی گذر میکرد .امید و نومیدی و تلخی و
شیرینی درهم آمیخته بود اما آنچه قابل لمس بود ،اتهامات ناروایی بود که در جریان
بازپرسی از زبان مترجم شنیده بودند .عبور غیرمجاز از مرز ،قاچاقچی ،جاسوس ،همه
بار ناروایی بود که بر دوش ضعیف این انسانهای بیگناه سنگینی میکرد.
لحظههایی با پریشانی خاطر گذشتند .دو پلیس مرزی سوار بر اسب در مقابل در
ورودی پاسگاه ظاهر شدند .فرهاد و حمید با دستهای در قفل و زنجیر ،بهدو پلیس
تحویل داده شدند و آن دو با گذاشتن اثر انگشت بر برگهیی ،تحویل گرفتن دو زندانی
را تأیید کردند.
زنجیر بلندی بهزنجیر بین فرهاد و حمید قالب شد و سر آن،
بهکمربند پلیسی که سبیل والروس کلفتی داشت وصل شد .پلیس سبیلو ،سوار بر اسب
بهراه افتاد و دو اسیر زندانی پیاده را بهدنبال خود میکشید .فرهاد با یک پای برهنه به
ناچار روی خس و خاشاک و سنگ ریزه پا میگذاشت و بهپیش میرفت .دقایقی
گذشته بود که او از زخم کف پاش بهفریاد آمد .دو اسب سوار ایستادند .حمید کوشید با
اشاره بهآنها بفهماند که هم زنجیرش پا برهنه است و از درد کف پاش شکایت دارد.
حمید خم شد تا لنگهیی از کفشاش را درآورد و بهفرهاد بدهد .پلیس سبیلو از اسب
پایین پرید و چنان زیر چانهی حمید زد که او از پشت بهزمین افتاد و فرهاد را که
همزنجیرش بود نیز بهزمین انداخت .تقسیم کفش نا تمام ماند .دو پلیس در حالی که
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بهاسیران خود دشنام میدادند آنها را از زمین بلند کردند تا بهراهشان ادامه دهند.
فرهاد هر قدمی که بر میداشت نالهیی دلخراش سر میداد .پس از مدتی کف پای او
کِرِخت شده بود و دیگر احساسی نداشت .پیادهرویِ اسیران ساعتی بهدرازا کشید تا
بهیک پاسگاه پلیس در روستایی نا آشنا رسیدند.
پلیس مرزی ،مأموریتش بهپایان رسیده بود .زندانیان را بهپاسگاه
پلیس شهری تحویل داد و بهمحل مأموریتش برگشت .دری گشوده شد و دو جوان
اسیر هم چنان در غل و زنجیر ،بهاتاق زندان در این پاسگاه سپرده شدند .فرهاد و
حمید با زبانی که هیچکس نمیفهمید مرتب سراغ فریدون را میگرفتند .چندین بار از
پلیس همراه و مأموران پاسگاه پلیس در بارهی فریدون پرسیدند .مأموران که از
گفتههای اسیران چیزی نمیفهمیدند با نگاههای هاجوواج و یا تکان دادن سر ،بی
تفاوتی خود را نشان می دادند .دو زندانی گرسنه و تشنه با خاطری پریشان و بی خبر از
سرنوشت فریدون لحظههای شوم و سنگین اسارت را میگذراندند .ساعتی بعد در
بازداشتگاه بر پاشنه چرخید و پلیس آنها را بهبیرون فراخواند .دو زندانی را بهیک
ماشین جیپ پلیس سوار کردند و ماشین بهسوی مقصدی نا معلوم بهحرکت درآمد.
جاده ناهموار بود .تـکانهای شدید ،دو اسیر را روی صندلی فلزی
عقب ماشین جابجا میکردند .گویی زمان از حرکت ایستاده بود .ذهن فرهاد و حمید
فرو افتاده در بهت و حیرت دیگر به آینده راه نمیبرد .بارقهی امید بهپاکت زرد و نام
ونشان رفقای حزبی ،خاموش شده بود وانتظار خروج از باتالق اتهامات ،بهبوتهی
فراموشی رفته بود .ذهن اسیران باز ایستاده از هر گونه گمانهزنی مانند آینهیی فقط
رویدادهای آنی و مجرد را مجسم میکرد .همراه نبودن فریدون درد جانکاهی بود که
جان و روانشان را میآزرد .آنچه بود غم بود و سر و صدای ناهنجار ماشین در
مسیری ناهموار بهسوی سرنوشتی ناپیدا.
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آفتاب عمود میتابید که جیپ پلیس در برابر یک ساختمان قدیمی با آجرهای نیمه
سوختهی قهوهیی رنگ توقف کرد .پلیسِ همراه ،زنجیر بین حمید و فرهاد را در دست
گرفت و آنها را بهاتاقی در آستانهی در ورودی ساختمان برد .چند صندلیِ دور اتاق،
یک مرکز اداری را تداعی میکرد .آن دو مدتی در این اتاق نشستند تا اینکه دستبندها
شان را باز کردند و آنها را به اتاق دیگری بردند .مرد کوتاه قدِ فربهی که جلو سرش
طاس بود با لپهای گوشت آلود ،چشمان پف کرده و لباس مرتبی که از شأن و مقامش
سخن داشت ،پشت میز تیره رنگ بزرگی نشسته بود .مأمور پلیس بعد از نشاندن حمید
و فرهاد روی صندلیهای مقابل میز ،پروندهیی را که زیر بغل داشت روی میز گذاشت.
مأمور پشت میز ،پرونده را گشود و همهنگام که میخواند نگاهی نیز به بازداشت
شدگان میانداخت .ناگهان صدای مرد با کلمات فارسی لهجهدار بهگوش رسید که
گفت ،کی شما را برای جاسوسی بهاینجا فرستاد .حمید و فرهاد بهت زده پاسخی
نداشتند .پس از مکثی کوتاه حمید با صدایی لرزان گفت آقا ما میهمان شما هستیم ما
جاسوس نیستیم .ما بهشما پناه آوردهییم .من عضو حزب برادر شما در ایران هستم.
بازجو پوزخندی زد و گفت همهی جاسوسها همین حرفها را میزنند .تازه بعضیها با
کارت عضویت حزبی میآیند اما جاسوس هستند شما که کارت عضویت هم ندارید.
فرهاد هاج و واج نگاه میکرد و هرگز لب بهصحبت نگشود .بازجو گفت:
شما باید اعتراف کنید تا پرونده تان کامل شود .هر وقت کامل شد
دادگاه تکلیفتان را روشن خواهد کرد.
باز پرس با نگاه خیرهیی که به حمید و فرهاد دوخته بود از آنها می
خواست که اعتراف نامهیی را که او آماده کرده بود امضا کنند .حمید چند بار با صدای
بلند اعتراض کرد .فریاد کشید که "ما جاسوس نیستیم ".بازپرس که از کلنجار رفتن با
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اسیران خسته شده بود نگهبانی را صدا زد تا متهمان لجوج را بهزندان بفرستد .دستگیر
شدگان را سوار یک جیپ کردند و بهنزدیک ترین زندان فرستادند.
در آهنی زنگ خوردهی بزرگی باز شد و جیپ در حیاط زندان از
حرکت ایستاد .حمید و فرهاد بهدفتر زندان تحویل داده شدند .رفتار افسر کشیک زندان
با تازه رسیدهها بهشدت تحقیرآمیز بود .سربازی قفلها را از دست اسیران باز کرد و
افسر خشم خود را نسبت بهزندانیان باغرولند بهنمایش گذاشت .چه بسا او از چندوچون
جرم متهمان بی خبر بود اما شغلش ایجاب میکرد که زندانی را در بدو ورود بهزندان
چنان خرد و خمیر کند که جرئت ابراز وجود نداشته باشد و تمام و کمال مطیع باشد.
افسر ،سر و وضع ژولیدهی اسیران را به سخره گرفت .پوزخندان با لحنی تحقیر آمیز
چیزی گفت که حمید و فرهاد را بیازارد .دیگر صحبت از حزب و کشور برادر و پناهجو
بی معنا بود .زندانیان را بهیک اتاق چوبی کوچک فرستادند .زیلوی کثیف با لکههای
قهوهیی که خون خشک شده را تداعی میکردند و بوی تعفنی که فضای اتاق را پر
کرده بود ،خبر از بازداشتگاهی مصیبت بار میداد.
ماندن در این زندان بهدرازا کشید .از یک پنجره که پشت میلههای
آهنی بود فضای بیرون زندان که بیابانی برهوت بود دیده میشد .دیدن پرندههایی که
در آسمان بیکران غوطه ور بودند و آزادانه بههر سو پرواز میکردند ،درد در بند بودن
را بشدت افزون میکرد .از هوا خوری خبری نبود .جز غذای زندان هیچ خوراکی یا
آشامیدنی در دسترس نبود .غذای زندان ،تنها دوقرص نان در دو وعده در شبانه روز
بود .روزی یکبار هم سطل برزنتی گوشهی اتاق پر آب میشد .نانهای سیاه و گاه
کپکزده که سفت و فطیر بود بهسختی جویده میشد .زندانی را برای قضای حاجت
یکبار در صبح و یکبار در شامگاه بهبیرون زندان میبردند .هر بار چهار سرباز مسلح دو
زندانی را همراهی میکردند .چند تختهی سوراخ دار روی چالهیی گذاشته بودند .زندانی
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باید در برابر دید سربازان و همراهان روی این سوراخ مینشست و در مدت کوتاهی
خود را خالی میکرد.
بازجویی ادامهیافت .یک روز در میان ،حمید و فرهاد را پیش
بازپرسی که اولین بازجویی را انجام داده بود میبردند .بازجویی در شب انجام می شد.
روز قبل از بازجویی ،مأموران زندان مرتب سرک می کشیدند تا از خوابیدن زندانی
جلوگیری کنند .شب هنگام که خستگی بر زندانی غلبه میکرد بازجویی شروع می شد
و گاه تا بامداد روز بعد ادامه داشت .در طول بازجویی ،زندانی از هر نوع خوردن یا
آشامیدن محروم بود و بازجو با نوشیدن مرتب چای و خوردن غذا در برابر چشمان
حسرت زده و شکم گرسنهی زندانی ،او را آزار می داد .در طول بازجویی ،زندانی باید
بدون آنکه بهجایی تکیه داشته باشد در برابر بازجو میایستاد .بعد از اینکه بازجو شام
خود را میخورد و میخواست روی تخت اتاقش استراحت کند زندانی را بهزندان بر
میگرداندند تا ساعتی بعد بازجویی ادامه پیدا کند .بازجو که کاری جز پرونده سازی
نداشت برای کسب امتیاز شغلی باید از فرد دستگیر شده اعتراف میگرفت که جاسوس
امپریالیستها است.
فرهاد بهیاد داشت که در روزهای اول دستگیری بازجو به او گفته بود
اگر به جاسوسی اعتراف کند شاید آزاد شود .این بار نومیدانه آخرین تیر آرزو را به
تاریکی انداخت و در دومین شب بازجویی گفت:
هر چه بنویسید قبول دارم.
او اثر انگشتش را پای برگهایی که بازجو آماده کرده بود نشاند و
بازجو رضایت خود را با چهرهیی گشاده و لبخندی پیروزمندانه بهاو نشان داد .بازجویی
از حمید ادامهیافت .برای خرد کردن روحیهی حمید ،فرهاد را نیز همراه او بهبازجویی
میبردند تا او نیز بهحمید بگوید "هر چه آقا میگوید قبول کن تا راحت شوی ".اما
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حمید تا آخرین رمق از اعتراف دروغین سر باز زد .او آن قدر مقاومت کرد که دیگر
تاب و توان ایستادن در برابر بازجو را نداشت چه رسد بهآنکه بخواهد با او بگومگو کند.
دو هفته از بازجویی گذشته بود که حمید در برابر بازجو نقش زمین شد .با چند سیلی و
ریختن آب بهسر و صورتش او را بههوش آوردند .حمید دیگر شکسته شده بود .وقتی
از زمین بلند شد ،باردیگر ،بازجو برگههای اعتراف از پیش آماده شده را پیش روی او
گذاشت و ازش خواست که با گذاشتن اثر انگشت خود روی آن اتهامش را بپذیرد.
بازجو بهسربازی که زیر بغل حمید را گرفته بود با اشاره گفت که او را بهکنار میزش
بیاورد .انگشت لرزان حمید با کمک سرباز ،در بالشتک رنگین فرو رفت و اثر انگشت او
در پایین اعتراف نامهیی دیگر نقش بست.
روز بعد از بازجویی ،حمید و فرهاد را درماشین بی پنجرهی
سیاهرنگی که پر از از زندانی بود جای دادند .عکس نان و سبزیجات روی بدنهی
ماشین نقش بسته بود تا نقل و انتقال زندانیان مخفی بماند .حرکت ناموزون ماشین،
تاریکی اتاقک و نبودن جایی برای نشستن ،زندانیان را بهدرو دیوار فلزی آن میکوبید
و میآزرد .زمان حرکت ماشین بهدرازا کشیده بود .زندانیان در تنگنای اتاقک توان
ایستادن نداشتند .پیکر خستهی برخی بر دوش و یا پشت زندانی دیگری سنگینی می
کرد .اتاقک کوچک ماشین از فریادهای اعتراضی و نالههای زار زندانیان پر و لبریز
بود .ماشین بی اعتنا بهآنچه در اتاقک میگذشت تکان میخورد و پیش میرفت.
ساعتها گذشت و ماشین حامل زندانیان در جایی ایستاد .زندانیان را پیاده کردند و
بهآلونکی تنگ و تاریک در حصار دیوارهای بلند آجری فرستادند .در این آلونک
کوچک دههازندانی خمود و خاموش چُمباتمه زده و سر در گریبان خود فرو برده بودند.
قبل از خواب جیرهی غذایی آن روز که قرصی نان سیاه کپکزده بود بهزندانیان داده
شد .صدای رفت و آمد موشها و غِژغژ دندانهاشان که بهچوبهای سقف میساییدند،
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خواب از چشم اسیران برده بود و آنشب نیز مانند شبهای پیش خالی از آرامش و پر
از کابوس بود .سرانجام نورصبحگاهی بر بام سحر نشست و پرتوی از آن از سوراخ
باالی در بهدرون اتاق راه یافت و فرارسیدن یک روز دیگر را خبر داد .مدتی از روز
گذشته بود که صدای چفت و بند در آلونک شنیده شد و با گشودن در ،سربازی با
سطلی نان ظاهر شد .هر زندانی یک قرص نان جیرهی صبحانه دریافت کرد و در
بسته شد .هنوز زندانیان گرسنه برای جویدن نانهای سفت و فطیر با خود کلنجار
میرفتند که فرهاد و حمید بهبیرون اتاق فراخوانده شدند .آنها را بهاتاقی در محوطهی
بیرونی هدایت کردند .پیر مردی با یونیفورم نظامی پشت میز سنگینی نشسته بود.
تکیهی چانهاش بر دستهاش او را خسته نشان میداد .پیرمرد نگاهش را به زندانیان
دوخت .بهفارسی سالم کرد .با لهجهی قشقایی و با لحنی ترحم آمیز گفت:
پروندهتان کامل شده است .حاال شما را بهدادگاه میفرستم .حکم
دادگاه بستگی بهرفتارتان در آنجا دارد .اگر بهجرمی که اعتراف کردهاید اقرار کنید،
حکمتان سبک خواهد بود اما وای بهحالتان اگر بخواهید اعترافات خودتان را انکار
کنید.
بغض گلوی حمید و فرهاد را گرفته بود .زبانشان بند آمده بود.
سرنوشت شومشان هر لحظه بیشتر گره میخورد .دست بندها بهدستان حمید و فرهاد
نشت .در حصار دو سرباز مسلح ،پیاده بهساختمان نوسازی در انتهای خیابان زندان
برده شدند .بنا بود آنها را بهدادگاه بفرستند .هیچ نشانی از درگاه عدالت بهچشم
نمیخورد .هیچ فرشتهیی که ترازوی عدالت را بر افراشته باشد ،دیده نمی شد .حروف
روسی که باالی سردر ورودی ردیف شده بود ،برای دو میهمان فارسی زبان جمهوری
سوسیالیستی ،هیچ معنایی نداشت .دو سرباز مسلحِ نگهبان ،که در پاگرد ورودی
بهساختمان ایستاده بودند ،با نگاههای بی تفاوت خود مجرمان تازه وارد را ورانداز
89

میکردند .دستها از دستبندها آزاد شد و دو"جاسوس" ،همراه پروندهشان بهاتاقی در
آخر یک داالن دراز هدایت شدند .حال و هوای این اتاق با میز و صندلیهای قهوهیی
صیقل خورده و براقاش با آنچه تا بهحال بهچشم خورده بود متفاوت بود .سه صندلی
پشت میز بزرگ باالی اتاق ،قرار داشت .مردی در گوشهی راست میز نشسته بود و
انبوه کاغذی را که در مقابلش بود پس و پیش میکرد .در پشت این میز بزرگ دری
ستُرگ با رنگ قهوهیی تند دیده میشد.
حمید و فرهاد را در دو صندلی مقابل میز بزرگ نشاندند .دو سربازِ
همراه ،پشت سر آنها کشیک میدادند .پس از لختی ،کاغذها جمع و جور شدند و
صدای خشخششان ،پایان یافت و آرامش مرگباری اتاق را پر کرد .ذهن دو زندانی
آکنده از افکار شوم و تلخی بود که آخرین بارقههای امید را در دلشان میکشت.
ناگهان درِ ستُرگ پشت میز در برابر چشمان حیرتزدهی دو زندانی گشوده شد و مرد
تنومندی که عینکی پنسی روی بینی داشت در آستانهی در پدیدار شد .سربازها پا
بهزمین کوبیدند و شق و رَق ایستادند .مرد پشت میز با اشارهی دست بهدو زندانی نیز
فرمان داد که بایستند و آنها چنین کردند .مرد تنومند که عزم نشستن داشت با چند
حرکت کوچک خود را در صندلی وسط میز جای داد .کمی بهچپ وراست نگریست و
بعد نگاهش را به دو مجرم ایرانی دوخت .او بی صدا مثل سوداگری که کاالیی را
ورانداز میکند ارزش گذاری میکرد.
در این دوران که استالین رهبر بیرقیب اتحادجماهیرشوروی ،با
مشتی آهنین حکومت میکرد ،کشف یک جاسوس و محاکمهی او وسیلهی خوبی
برای کسب امتیازات شغلی و دریافت پاداش بود .مأمورانی که جاسوسی را پیدا می
کردند نشان افتخار میگرفتند .و رتبه شغلی آنها باال میرفت .بازپرسی که میتوانست
از فردی اعتراف جاسوسی بگیرد ،برگ برندهیی بهدست میآورد که بهاستناد آن جایگاه
90

و مقامش ارتقا مییافت و زندگی بهتریدر انتظارش بود .هر قاضی که برای یک
جاسوس حکم جاری میکرد در خور تشویق و پاداش از مقامات باالتر بود .با این
حساب آشکار است که پروندهیی با اَنگ جاسوسی چه ناندانی پر رونقی برای دست
اندرکاران دستگاه امنیتی بود.
هنوز صندلی سمت چپ میز بزرگ خالی مانده بود .نگاه منتظر قاضی که ازجایگاه ِ
حمید و فرهاد می گذشت ،در ورودی پشت سر آنها را نشانه گرفته بود .پس از دقایقی
انتظار ،صدای باز و بسته شدنِ در بر سکوت وهم آلود دادگاه چیره شد و در پی آن
صدای تَق تَقِ کفش زنانهیی که با ریتم خاصی نزدیک میشد بهگوش رسید .خانم
جوان آراسته و شیک پوشی از کنار فرهاد گذشت و در صندلی خالی سمت چپ قاضی
پشت میز نشست.
نگاه دو زندانی که از یک ماه پیش زنی را ندیده بود از چشمان
گشادهی آنها بهسوی منشی دادگاه رها شد .چهرهی زیبای منشی ،رنگ سرخ لبهایش
که بهرنگ کت و دامنش بود ،برق موهای بلوند صاف و شانه خوردهی وی و لبخند
نرمی که بخاطر دیر آمدنش بهرئیس دادگاه وام میداد ،نگاه اسیران را بهخود کشید.
شرارههای این نگاه حسرتبار ،آتشی در دل فرهاد افروخت .بهیادش آمد که در آخرین
لحظههای دیدار با مراد ،وی گفت "وقتی دست در دست زیبارویان روسی جام
مینوشید ،یادی هم از مراد بکنید".
حاال یک زیباروی روسی در چند قدمی او نشسته بود .نه تنها دست
او در دست فرهاد نبود بلکه دست در دست دادگاهی داشت که میخواست سرنوشت
فرهاد را به نام جاسوس رقم بزند .نه تنها جامی برای نوشیدن در کار نبود ،بلکه لبان
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خشک او در حسرت قطرهیی آب میسوخت .فرهاد با دیدن اولین زیباروی روسی ،به
یاد ترانه افتاد و تلخی ناکامی خود را بیش از آنچه تا بحال بود احساس کرد.
مردی که در گوشهی راست میز نشسته بود ،بهزبان روسی چیزی
گفت و قاضی زیر لب پاسخی داد .آنگاه در نقش دادستان ،کیفرخواست را قرائت کرد.
حمید و فرهاد هاج و واج بهگفتههای بی معنای او گوش سپرده بودند .دادستان بر
اساس نوشتههای سرجوخهی پاسگاه مرزی و بازجو ،جریان دستگیری و اعتراف حمید
و فرهاد را بهگوش دادگاه میرسانید .قاضی که وظیفهی ترجمه را هم خود بهعهده
داشت ،برخی از گفتههای او را با گویش فارسی برای متهمان بیان میکرد .خانم
منشی بهتندی یادداشت برمیداشت.
رئیس دادگاه که فارسی را با لهجهی گرجی تلفظ میکرد ،خطاب بهدو زندانی گفت:
پرونده شما کامل است .اعترافهای شما هم در پرونده موجود است.
شما پذیرفتهیید که جیره خوار امپریالیستها هستید و برای جاسوسی بهکشور
سوسیالیستی ما فرستاده شدهاید .حکم جاسوس در قانون اتحادجماهیرشوروی اعدام
است اما مصلحت نظام جمهوری ما و توجه بهنیروی جوانی شما ایجاب میکند که با
یک درجه تخفیف به 25سال کار اجباری در اردوگاههای کار در شمال کشور محکوم
شوید.
در قاموس سیاستهای پرولتاریایی دوران استالین ،محکومیت به
زندان بهمعنای باقی ماندن پشت میلهها جایی نداشت .بلکه بهجای زندان ،میبایست از
هر متهمی که محکوم میشد تا آخرین رمقهایش برای خدمت به" خلق" ،کار کشید.
قاضی بهدرستی درک میکرد که با اعدام دو جوان ورزیدهی ایرانی
سودی عاید کشور سوسیالیستی نخواهد شد .پس چه بهتر که بهجای نابود کردنشان
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از آنها بهره کشی شود و نیروی بالقوهی جوانیشان در خدمت کشور سوسیالیسی
بهکار گرفته شود.
قاضی بهبیان احکام مجرمین ادامه داد و گفت عالوه بر حکم جاسوسی ،برای عبور
غیرمجاز از مرز هریک بهسه سال کار اجباری محکوم میشوید .بنابراین از مجموع
28سال زندان ،بیشترین حکم یعنی  25سال کار اجباری بهاجرا گذاشته میشود.
تا پیش از دادگاه ،گاه و بیگاه ،روزنهیی از امید در ژرفای ناامیدی در
ذهن فرهاد خودنمایی میکرد .او که در بازجوییها کوتاه آمده بود و وعدهوعید بازجو را
شنیده بود هنوز بارقهای از امید در دل داشت" .چه بسا همکاری در بازپرسی ،او را از
مصیبتی که گرفتارش بود بهرهاند".
اما فضای دادگاه ،نگاه بی رحم قاضی ،گفتههای خشن او و شنیدن
کلمات جاسوس ،اعدام 25 ،سال کار اجباری ،آخرین قطره های امید را در دل او
خشکاند و زلزلهیی تا اعماق وجودش را لرزاند .زبانش بند آمده بود .نا امیدی ،دردی
جانکاه را بهجان او انداخته بود .تیرهی پشتش تیر میکشید و صدای دندانهاش که از
ترس بههم میخوردند شنیده میشد.
حمید زبان بهاعتراض گشود .قاضی با عصبانیت بهاو دستور سکوت
داد و بی درنگ چکش چوبی را بهنشان بر کرسی نشاندن حکم خود بر میز کوبید.
برای متهمان بهجاسوسی تنها یکبار دادگاه تشکیل میشد .داشتن وکیل ،فرجام
خواهی و تقاضای تجدید نظر در روند قضاوت برای جاسوسان جایی نداشت .حکم
جاری شده بود .قاضی از جای خود برخاست و از دری که بهدرون آمده بود بیرون
رفت .منشی و دادستان هر یک کار خود را جمع و جور کردند .حمید با صدای بلند
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اعتراض خود را تکرار میکرد که دو سرباز نگهبان ،محکومان را دست بند زده و
کشان کشان بهبیرون دادگاه بردند.
دو زندانی که حکم سنگین  25سال کار اجباری را بر دوش
میکشیدند بهاتاق بازداشتگاه بازگردانده شدند.
دستگاه قضایی با تولید احکام جاسوسی ،ارزان ترین و پر مایه ترین
نیروی کار را برای تحقق سوسیالیسم استالینی فراهم میکرد.
چندین روز بدون هیچ رویداد تازهیی سپری شد .زندانیان کمکم
بهتاریکی اتاق بازداشتگاه و بالتکلیفی و بی حرکتی خو گرفته بودند .تنها پدیدهیی که
هر روز مدتی زندانی را بهحرکت وا میداشت دریافت دو قرص نان در دو نوبت،
آشامیدن آب از سطل برزنتی و دو نوبت قضای حاجت بود.
بستری از کاه که کف بازداشتگاه را پوشانده بود در اثر تاریکی و
رطوبت کپک زده بود .بوی ناشی از آن تنفس را سخت و نارسا میکرد .گرسنگی
دائم ،رنج ناشی از شرایط دشوار بازداشتگاه را دو چندان میکرد .زندانیان گرسنه
همواره در انتظار دو قرص نان در شبانهروز ،لحظه شماری میکردند.
حمید و فرهاد سی و پنج روز ،سکوت ،بیخبری ،گرسنگی و تنفس
هوای بویناک بازداشتگاه را تجربه کرده بودند که نوبت انتقالشان بهاردوگاه
کاراجباری فرا رسید .آنها همراه با شش تن دیگر از همبندان خود بهبیرون بازداشتگاه
برده شدند .اتاق عقب ماشین سیاه رنگ پر از زندانی در حیاط زندان بهرویشان در
گشوده بود .سربازان آنها را با زور بهداخل اتاقک چپاندند و در بسته شد .در میان
هیاهوی اعتراضی زندانیانِ درهم فشرده ،ماشین بهراه افتاد .راه ناهموار ،مسیر طوالنی
و زمان غیرقابل سنجش بود .هر چندگاه ماشین متوقف میشد و مدتی بی حرکت
میماند .مأموران همراه ،پیاده میشدند .شاید استراحت میکردند .پس از لختی ماشین
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دوباره بهراه میافتاد و بهمقصدی که برای زندانیان نامعلوم بود بهراه ادامه میداد .چند
ساعتی گذشته بود که یک زندانی که دیگر رمق ایستادن نداشت از پا افتاد .پیکر
تاخوردهی او الی پای دیگر زندانیان گیر افتاده بود و لگدمال می شد .داد زندانیان
بههوا رفت اما کسی آنرا بهگوش نمیگرفت .زندانیان بامشت و لگد بهدیوار اتاقک
ماشین میکوبیدند تا باالخره ماشین از حرکت ایستاد .درِعقب ماشین گشوده شد.
هیبت چهار سرباز که تفنگهای خود را بهسوی زندانیان نشانه رفته بودند ،همهمه و
صداهای داخل اتاقک را خواباند .زندانیان بهسربازان فهماندند که یکی زیر دست وپا له
شده است .بهدستور مأموران ،برخی از زندانیان ،از جمله حمید و فرهاد بیرون پریدند.
پای برهنه و زخم دیدهی فرهاد در اثر لگدمال شدن ،بشدت زخمی و خونی شده بود.
جسد بیجان مرد نگون بختی که زیر دست و پا له شده بود ،از ماشین بیرون کشیده
شد .سربازی ،شماره زندانی را یادداشت کرد و با کمک سربازی دیگر جسد را
بهگوشهیی از جاده کشیدند و آنجا رها کردند .بهدستور سربازان زندانیان پیاده شده
بهاتاقک برگشتند .در بسته شد و ماشین بهحرکت درآمد.
ناله و فریاد زندانیان انباشته شده در اتاقک ،دوباره جان گرفت و
ماشین بهراه خود ادامه داد .پس از زمانی نامعلوم دیگربار ماشین متوقف شد .این بار
هیاهوی وهم آلود اطراف ماشین از حضور جمعیتی در آن نزدیکی خبر میداد .در میان
شلوغی اطراف ماشین ،زندانیان پیاده شدند .هوا دَم غروب و آسمان تیره و دلگیر بود.
در میان جمعیت انبوهی از مأموران و زندانیانِ ژنده پوش و آشفته خاطر ،قطار
خاکستری رنگ درازی قد برافراشته بود .داد و قال زندانیان و فرمانهای خشن
مأموران ،فضا را غم آلود و ترسناک کرده بود .حمید و فرهاد همراه سایر زندانیان
بهطرف واگنها هدایت شدند .قبل از ورود بهواگن دستهاشان از زنجیر آزاد شد و
هر نفر جیرهی نیمروزش را کهیک قرص نان بود دریافت کرد .تقسیم زندانیان بین
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واگنهای گوناگون جوری بود که زندانیان هم بند و آشنا با یکدیگر در یک واگن قرار
نگیرند .حمید و فرهاد به واکنهای دور از هم فرستاده شدند .از کابین و یا جای
نشستن در واگنهای ویژهی حمل و نقل زندانیان خبری نبود .زندانیانِ هر واگن تنها
در محدودهی واگنی که سوار شده بودند پس و پیش میرفتند و راه بهواگن دیگر
نداشتند .در گوشهی نزدیک به در ورودی واگن ،یک سطل برای ادرار و جعبهیی
سوراخدار برای مدفوع زندانیان گذاشته شده بود .در گوشهیی در انتهای واگن نیز یک
بشکه آب بهبدنهی واگن میخکوب شده بود .در و دیوارکثیف ،فرسوده و ناهموار بود.
لختی گذشته بود که بوق گوش خراش قطار شنیده شد و هیوالی آهنی که صدها
زندانی در دل خود داشت ازجا کنده شد و بهراه افتاد.
نالهی دلخراش سایش چرخها روی ریل آهنی با داد و قال زندانیان
عصیان زده در هم میپیچید و گوشها را میآزرد .بوی گند جعبهی مدفوع هوای داخل
واگن را چنان آلوده بود که نفس کشیدن دشوار بود .واگن پنجرهیی نداشت .زیر نور
کمسویی که از سقف میپاشید جنب و جوش و همهمهی سردرگمی در جریان بود.
سوراخهای کوچک زیر سقف ،هوای رایگان بیرون را بهواگن سرازیر میکردند .گاه
سوت قطار بر همهی صداها چیره میشد و نجوای چرخها با ریل آهنی از حرکت تند
قطار خبر میداد.
زندگی زجرآور در این زندان متحرک که همواره غرق در تاریکی
بود ،روزها ادامه داشت .فرهاد و حمید ،جدا از یکدیگر ،در بهشت موعودی که بهنام
سوسیالیسم آنها را بهسوی خود کشیده بود ،با برچسب جاسوسی ،مجازات میشدند.
حرکت قطار بهسوی شمال شرق اتحادجماهیرشوروی سه هفته به
درازا کشید .هرچه قطار بهقطب شمال نزدیکتر میشد ،سرمای تیزتری بهجسم در هم
کوفتهی زندانیان نیش میزد .سرانجام قطار در حاشیهی جنگلی یخ آجین ،از حرکت
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باز ایستاد .فرهاد و حمید بیخبر از یکدیگر ،همراه با صدها زندانی پیاده شدند .همه جا
را برف و بوران پوشانده بود .بادهای سرد قطبی از هر سو میوزید و بدنهای نحیف و
گرسنهی آنها را میآزرد .سربازان ،با لباسهای کلفت و گرم خود از انبوه نیرویی تازه
نفس و بی مزد حفاظت میکردند .آنها بی اعتنا از آنچه بر "جاسوسان اسیر"میگذشت،
فرمانهای بیرحمانهی کارگزاران امنیتی را بی چون و چرا انجام میدادند .چند سگ
نگهبان که قالدهی هر یک در دست سربازی بود ، ،پارس کنان و خروشان ،هر آن
آمادهی حمله بهاسیران بودند.
اسیران در صفی بهپهنای چهار تن ردیف شدند .سوت حرکت نواخته
شد ،ردیفهای چهار نفره با آهنگ حرکتی که سربازانِ گرم پوش دستور میدادند
بهپیش میرفت .فرهاد هم چنان با یک پای زخمی وچرک کرده برهنه روی یخ،
لنگان لنگان حرکت میکرد .هیچیک از زندانیان پوشش گرمی که با آن آب و هوا
مناسب باشد ،همراه نداشت .عبور از راهی که تودههای یخ بستر سنگالخ و ناهموارش
را پوشانده بود بهکندی انجام میشد .هر اسیری که در دسترس سربازی قرار
میگرفت ،با ضربهی قُنداق اسلحهیی که آمادهی شلیک بود روبرو میشد .پای فرهاد
از شدت سرما بهسوز افتاده بود .او بارها بهعلت کندی درحرکت ،ضربهی قنداق تفنگ
سربازی را تجربه کرد .صف اسیران پس از عبور از میان درختهای یخ آجین جنگلی
بهورودی اردوگاه رسید .این مسیر پیاده بیش از یک ساعت بهدرازا کشیده بود .در
داخل اردوگاه هر پنجاه نفر را بهیک بَرَک که از چوب ساخته شده بود هدایت کردند.
حمید و فرهاد همچنان بی خبر از یکدیگر ،بهبَرکهای دور از هم فرستاده شدند.
اسیران تازه وارد را ساعتی بعد بهاتاق چوبی مخصوص شستشو بردند .بهدستور
نگهبانان ،همهیک جا لخت شدند و در کنار دیوار ایستادند .ناگهان دهها نفر که هر
یک تیغی در دست داشت وارد بَرَک شد و هر کدام بهسراغ یک زندانی رفت .اینها از
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زندانیان همان اردوگاه بودند که برای تراشیدن موهای سر و برطرفکردن موهای زائد
بدنِ تازه واردها دست بکار شدند .میتراشیدند ،میبریدند و داد تازه واردها را در
میآوردند تا کارشان بهپایان رسید .بعد نوبت حمام گرفتن بود .چند سطل آب وِلرم،
قطعاتی صابون و تعدادی لیوان فلزی به برک آوردند .زندانیان باید با آنها خود را
شستشو میدادند .شستشو در فضای نا آرام بَرَک و زیر فرمانهای خشن سربازان انجام
شد .پس از حمام بستههای لباس و کفش به بَرَک آمد .هر زندانی دو تکه لباس زیر از
جنس کتان زمخت و یک دست لباس اردوگاه را که از پارچههای برزنتی زخیم بود،
همراه با چکمههای سربازی گتو گنده دریافت کرد .با بازگشت زندانیان بهبَرَکِ خود،
شام آن شب که قرصهای نان بود تقسیم شد .بهزندانیان فهمانده شد که در اردوگاه
باندهای جنایتکاری هستند که از کمترین غفلت زندانیان استفاده میکنند ،لباس یا
جیرهی غذایی و یا هر چیز دیگری را میدزدند .عالوه بر آن اگر زندانی در جایی تنها
بماند تبهکاران لت و کوباش میکنند ،هرچه دارد حتا لباس تناش را بهتاراج میبرند.
پای یخزدهی فرهاد بهگونهای کبود و متورم شده بود که در
پوتین الستیکی اردوگاه جا نمیشد .درد جانکاهی او را از پا انداخته بود .بامداد روز بعد
وقتی سوت آماده باش صبحگاهی بهصدا درآمد همهی زندانیان سراسیمه از بَرَک خود
بیرون پریدند اما فرهاد ،ناتوان در داخل بَرَک روی پتویی که هم زیرانداز و هم لحاف
او بود از درد مینالید .مسئول اردوگاه بهداخل بَرَک سرک کشید و فرهاد را بهباد
فحش و ناسزا گرفت .هیچیک زبان دیگری را نمیفهمید .ضربات چکمه مسئول
اردوگاه بهفرهاد حالی کرد که بههیچ بهانهیی نباید در بَرَک باقی بماند .او را کشان
کشان در حالی کهیک پاش همچنان برهنه و زخمی بود بهبیرون بَرَک کشید .نیروی
کار اجباری بهصف شد .صف اسیران بهسویی که سربازان هدایت میکردند بهحرکت
درآمد .فرهاد لنگان لنگان خودش را میکشید .سوزش و ورم پا اندک اندک زیاد شده
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بود و رنگ آن از کبودی بهسیاهی میرفت .نیمساعتی طول کشید که آنها بهدامنهی
جنگلی رسیدند که شاخهی درختانش زیر بار سنگین برف و یخبندان خم شده بود.
سربازان مسلح از اسیران خواستند که هر کدام یکی از تبرهای سنگین موجود در زیر
سایهبانی را که در حاشیه جنگل بود بردارند .اسیران میبایست ،شاخههایی را که
سنگینی برف ،از درختها جدا کرده بود و زیر برف مدفون بود بیرون آورده و بهقطعات
کوچکی تقسیمشان کنند .هیزمها باید بهگاریهای کنار جنگل ،منتقل میشد .هر
زندانی میبایست در یک روز کاری یک گاری را پر کند تا جیره غذایی کامل شبانه
روزی خود را که  500گرم نان بود دریافت کند .کسانی که نمی توانستند بار کامل را
تحویل دهند بهنسبت کمبود هیزم ،نان کمتری نصیبشان می شد.
فرهاد آن روز با یک پای ورم کردهی لخت مقداری هیزم جمع کرد
تا اینکه بهزمین افتاد و بیهوش شد .او را توی یک گاری انداختند .بهدستور سرگروه،
چهار زندانی طنابهای گاری را بهدوش گرفته و گاری را روی چرخهای چوبی در
بستری از برف و یخ ،کشان کشان بهپیش بردند تا بهبَرَک رسیدند و او را در گوشهیی
رهاکردند .فرهاد درفضای گرم برک ،کمکم بههوش آمد .او از درد پا بهخود میتابید.
ساعاتی گذشت تا رئیس اردوگاه در مورد او تصمیم گرفت .نیروی جوانی فرهاد برای
کار اجباری غنیمت بود .پس باید برای نجات او کاری کرد .بهفرمان رئیس اردوگاه،
چهار اسیر اردوگاه ،تحت مراقبت چهار سرباز ،فرهاد را با گاری بهجادهی ماشین رو
رساندند .در آنجا او بهماشین جیپ متعلق بهاردوگاه منتقل شد و او را تحت نظر دو
سرباز ،بهدرمانگاهی در فاصلهی یک ساعت از اردوگاه رساندند .دو سرباز دیگر با چهار
زندانی بهاردوگاه برگشتند.
پای فرهاد بهشدت ملتهب بود و چرک کرده بود .کبودی و تورم از
مرز ساق پا گذشته بود و چرک بهسوی زانو پیش میرفت .پزشک درمانگاه قطع پای
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چرک کرده را تجویز کرد .فرهاد با داد و فریاد ،اعتراض خود را اعالم میکرد که
داروی بیهوشی بهاو تزریق شد و زیر چاقوی جراحی رفت .روز بعد وقتی فرهاد
بههوش آمد متوجه شد که پای چپاش از زانو بهپایین بریده شده است .شوک
عظیمی بر او چیره شد .دنیای تیره و تاری که هرگز در فکر و خیال نمیگنجید
سرنوشت تلخی برای او رقم زده بود .خیال اینکه معلول شده است و دیگر بهکار
اجباری گماشته نمیشود دمی بهاو آرامش داد .چرا که آزاد بودن با یک پا ،بهتر از
سالم بودن در اسارت بود" .اگر بهخاطر قطع پا او را آزاد کنند ،بهتر از آنست که سالم
باشد و در شرایط جانفرسای کار اجباری در اسارت بماند ".چند روزی از فرهاد در آن
درمانگاه نگهداری کردند .وقتی پوست محل جراحی جوش خورد ،عصایی بهدست او
دادند تا بتواند روی پای دیگرش بایستد و او را با ماشین و سپس گاری بهاردوگاه پس
فرستادند .فرهاد را یکراست بهاتاق رئیساردوگاه بردند .گروهبان روسی با گفتاری
طنز آمیز که برای فرهاد نامفهوم بود چیزی گفت و لبخندی زد .بعد یک زندانی
فارسی زبان را بهعنوان مترجم بهاتاقش فراخواند .مرد میانسالی که از زندانیان قدیمی
اردوگاه بود با دیدن جوان هم وطنی کهیک پاش را بریده بودند ،بهگریه افتاد .او
بشدت متأثر شده بود .با صدایی لرزان ،گفتههای گروهبان را برای فرهاد بهفارسی
ترجمه میکرد" .در اینجا زنده ماندن هر کس در گرو کاری است که انجام میدهد.
تو با اینکهیک پا نداری باید کار کنی تا معاش روزانهات را دریافت کنی .البته با یک
پا ،فرستادنت بهجنگل کار سختی است".
فرهاد را بهپای کورهیی که آب گرم اردوگاه را تأمین میکرد بهکار
گماردند .عدهیی از زندانیان ،مدام سوخت کوره را از گاریهای هیزم برداشته و در کنار
کوره تلنبار میکردند .فرهاد با تکیه بر عصای خود و ایستاده بر پای دیگر ،با دستی
که آزاد بود هیزمها را یکریز بهخورد کوره میداد .کوره باید مدام با هیزمهایی که از
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جنگل جمع آوری شده بود تغذیه میشد تا از فرو نشستن آتش جلوگیری کند .دو
زندانی دیگر نیز با فرهاد بهاین کار مشغول بودند .کار دراین اردوگاه همه روزه بود.
تعطیلی و استراحت در قاموس کار کشیدن از" جاسوسان" جایی نداشت .هفتهها
سپری شد و ماهها بهدنبال هم میآمد و میرفت و فرهاد ناچار با یک پا ،در هر شبانه
روز  12ساعت بیگاری میکرد تا جیرهی غذای شبانه روزی را که  500گرم نان
سیاه بود بهدست آورد.
شرایط جانفرسای زندگی در اردوگاه کار اجباری و محرومیت از همه
چیز ،مرزهای آرزو را برای سر نشینان این اردوگاهها چنان تنگ کرده بود که بزرگترین
آرزو خوردن یک بار نان تا حد سیرایی بود .جیره غذایی که فقط نان بود در حدی بود
که هرگز کسی را سیر نمیکرد .کسانی که سالها در اردوگاه بهسر برده بودند ،رفته رفته
با مزهیی غیر از مزهی نان بیگانه شده بودند .داشتن استکانی چای ،یک حبه قند و یا
یک دانه کشمش ،آنقدر دور از حقیقت بود که وقتی اسیری در خواب دیده بود که چای
خورده است ،روز بعد با آب و تاب برای دیگران تعریف میکرد و با یاد طعم چای ،آب
بهدهان شنونده می افتاد .خوش بختتر کسی بود که خوردن حبه ای قند و یا دانهیی
کشمش را نیز در خواب دیده بود .یک اسیر اهل گرجستان که مانند فرهاد در کناره
کورهی آب گرم کار میکرد گاهی سر بهسر فرهاد میگذاشت .بهطنز از چیزی سخن
میگفت که در آن شرایط برایش پر بها ترین چیز بود .او بهفرهاد میگفت:
"مگر قند و چایت کم بود که دیوانه شدی و بهشوروی آمدی" .
در این اردوگاه بیش از دوازده هزار اسیر که اکثرشان بهجاسوسی
محکوم شده بودند بهکار جانفرسای اجباری تن میدادند ،زندانیان اردوگاه سیبری که
در سرمای  50تا  60درجه زیر صفر بکار گمارده شده بودند بشدت فرسوده
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میشدند و بسیاری پیش از رسیدن بهمیانسالی میمردند .در این اردوگاه چندین
کورهی آجر پزی بود که مواد خامشان بهدست زندانیان کار اجباری از زیر تودههای
برف و یخ تهیه میشد .شکستن تودههای سنگی زیر یخ ،خرد کردن و هموار کردن
شان برای زیر ساخت خطوط راه آهن نیر بخشی از کار اسیران اردوگاه بود.
هیچ راه گریزی از این جهنمِ روی زمین وجود نداشت .بارها اتفاق
افتاده بود که زندانیان بهستوه آمده دل بهدریا میزدند و میکوشیدند از دیوار سیم
خارداری که همهی اردوگاه را در بر گرفته بود فرار کنند .سربازان نگهبان ،بی درنگ
بهروی آنها آتش میگشودند .اجساد این قربانیان را بهبیرون اردوگاه میبردند و در
گوشهیی روی تودههای برف رها میکردند تا در دسترس جانوران گرسنه باشد .تنها
مرگ دریچهی نجات اسیران و وسیلهی رهایی از این شرایط جانفرسا بود.

در ایران
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پنج ماه پس از سفر فریدون به شوروی ،محبوبه ثمره عشق خود و فریدون را بهدنیا
آورد .فریدون در آخرین وداع بهمحبوبه گفته بود ،اگر نوزاد پسر بود نامش را "کاوه"
بگذار و اگر دختر بود او را "تارا" صدا کن چرا که تارا ستاره ایست که بهجنگ خورشید
میرود .نوزاد ،بهخواست فریدون تارا نام گرفت .محبوبه با دختر خرد سالش تارا ،روزها
هفتهها و ماههای انتظار را سپری میکرد .وقتی تارا بهزبان آمد و سراغ پدر را
میگرفت ،محبوبه بهعکس قابگرفتهی روی تاقچه اشاره میکرد .گاه تارا در
جستوجوی پدر از محبوبه میپرسید که چرا پدرهای دیگر توی خانه هستند و با
بچهها بازی میکنند اما پدر من توی قاب عکس است .محبوبه جز سکوتی که کامش
را تلخ میکرد ،بغضی که گلویش را میفشرد و قطره اشکی که در چشمش حلقه میزد،
جوابی نداشت .تارا هر بار از جلو عکس پدر میگذشت ،نگاهش را بهنگاه پدرمیدوخت
و بیصدا میپرسید که کی درسش تمام میشود و از خارج برمیگردد .مادربزرگ
همواره نوهاش را دلداری میداد .به در حیاط اشاره میکرد و میگفت " :یکروز پدرت
با دستهای پر از سوغاتی برای تو ،همراه عمویت از این میآید تو".
تارا هر شب پدر را در رؤیا تماشا میکرد که از همان دری که مادر
بزرگ گفته بود ،بهخانه برمیگشت و او را نوازش میداد .هر روز با هر صدایی از سوی
در حیاط ،تارا بهآنسو میدوید ،در را میگشود تا آمدن پدری را که در عکس دیده بود
تماشا کند .دوران انتظار محبوبه و تارا برای دیدن فریدون سالها در بی خبری رقم
خورد .چهار سال در بی خبری گذشته بود که محبوبه در جستوجوی فریدون بهوکیلی
متوسل شد و مدتی بهنامهنگاری با سفارتشوروی در ایران پرداخت .این تالشها تا
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آنجا ادامهیافت که وکیل ،پس از بینتیجه بودن تالشهاش عاجزانه اعالم کرد که
دیگر کاری از او ساخته نیست.
تارا شش ساله بود ،صبح که از خواب بلند شد سراغ مادر بزرگ را
گرفت .از پلهها پایین آمد ،وارد حیاط شد .سمیه منتظر بود تا تارا بیاید و او را در دامن
خود بنشاند ،نوهای را که هرگز مهر پدر ندیده بود نوازش کند و گرمای وجود او را که
یادگار پسرش بود ،لمس کند .تارا سراسیمه خود را بهسمیه رسانید و در آغوش او غرق
شد .نوه و مادر بزرگ ،مهر آگین با هم نجوا میکردند که ناگهان صدای مردی شنیده
شد .یا اهلل گفت تا نامحرمان از میدان دید او دور شوند و یا خود را بپوشانند .نگاهها
بهطرف در ورودی چرخیدند .پیکری در آستانهی در ظاهر شد و قدم بهداخل حیاط
گذاشت .مردی آراسته ،بلند قامت ،کراواتی و شیک پوش ،عصای مرصع در دست و
کاله شاپو بر سر ،چند قدمی پیش آمد و ایستاد .تارا هاج و واج مرد غریبه را ورانداز
میکرد که سمیه دستی بر سرش کشید و گفت:
تارا جان این پدر بزرگت است.
راستی ارسالن بود که پس از سالها بهسراغ سمیه ،همسر اولش
آمده بود .سمیه لحظهیی فکر کرد که شاید ارسالن از کردهی خویش پشیمان شده
باشد ،اما این فکر بهتندی از ذهنش گریخت .یادش آمد که ارسالن اهل پشیمانی
نیست .ارسالن از سمیه حال فریدون و فرهاد را پرسید .سمیه با لحن تحقیر آمیزی بی
خبری ارسالن از فرزندانش را سرزنش کرد و با اشاره بهتارا گفت این دختر فریدون و
یادگار اوست .ارسالن ابرو در هم کشید .نگاهش را به تارا دوخت .بعد گشایشی در
چهرهاش پیدا شد .لبخندی بر صورتش نشست و جلو آمد .خواست گرما و لطافت دست
نوهاش را احساس کند .هر چه ارسالن بهتارا نزدیک میشد ،تارا از او بیشتر فاصله
میگرفت .سمیه گفت از فریدون و فرهاد که شش سال پیش بهشوروی رفتند هیچ
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خبری در دست نیست .ارسالن با شنیدن اسم شوروی سگرمههاش توی هم رفت و
بهچون و چرا پرداخت .طلبکارانه گفت که چرا او را از رفتن فریدون و فرهاد بی خبر
گذاشته بودند .سمیه با نگاه تلخی که بهچشمان پر مدعای ارسالن دوخته بود گفت:
تو باید سراغ فرزندانت را میگرفتی.
سمیه بی کفایتی اوی پدر را بهرخَش کشید .بهاو گفت سرنوشت نا
معلوم و چه بسا فاجعهبارِ فریدون و فرهاد نتیجه کارهای اوست.
بخاطر هوس بازیهات ،مادرشان را طالق دادی و پسرهات را ازخانهشان بیرون کردی .دیگر چه انتظاری برای خوشبختی آنها داشتی.
محبوبه از پنجرهی اتاقش گفتگوی مرد غریبه را با سمیه دید و
بیرون آمد .سمیه با اشاره به محبویه گفت ":این هم عروست که هرگز او را ندیده
ای"
ارسالن پس از کمی خوش و بش با محبوبه بهگفتوگو نشست و از
چند و چون زندگیاش پرسید و ناگهان گفت:
غیرت من اجازه نمیدهد که عروس و نوهام در این شرایط زندگی
کنند.
او وانمود کرد که از دیدن وضعیت ناهنجار و زندگی سخت محبوبه
شرمگین است .گفت میتواند یک زندگی مرفه را که شایستهی عروس و نوهاش باشد
بهآنها نوید دهد .محبوبه از ازندگی ارسالن پرسید .او در ادامهی صحبتهاش گفت که
همسرش هشتتا بچهی ریز و درشت را ول کرده و از خانهی مجلل او بیرون رفته
است.
ارسالن بی خبر از وضع فرزندانش آمده بود تا سمیه را بهعنوان
پرستار برای بچههاش بهخانه خود ببرد .اما وقتی متوجه شد دارای عروس و نوهیی بی
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سرپرست است بهفکر تازهیی افتاد .از محبوبه خواست با تارا بهخانهی ویالیی او نقل
مکان کند تا او کفیل خرج و سرپرستشان باشد .محبوبه قول داد که تارا را گاه بگاه
بهخانهی ارسالن ببرد تا با عمهها و عموهای ناتنیاش آشنا شود .چندی که گذشت،
محبوبه پیشنهاد ارسالن برای انتقال بهخانهی او را پذیرفت و همراه تارا بهخانهی
ارسالن کوچ کرد.
فرشته ،همسر دوم ارسالن و رقیب پیشین سمیه ،هشت شکم در
خانهی ارسالن زاییده بود و هشت بچه را از آب و گل بیرون کشیده بود .او در یک
بامداد تابستانی از خواب میپرد و میبیند که ارسالن در بسترش نیست .پس از لختی
در جستوجوی او بههر گوشه از خانه سَرَک میکشد و پیداش نمیکند .ناگهان
نگاهش از پنجره بهباغ میافتد .ارسالن را می بیند که با لباس خواب ابریشمیاش از
درِ کلبهی گوشهی باغ بیرون میآید .این کلبه ،اتاقِ کُلفَتِ خانه بود .رابطهی ارسالن با
کلفت خانه جنجال بهپا میکند و ارسالن از حق خود برای داشتن صیغه دفاع میکند.
فرشته بی درنگ خانهی ویالیی ارسالن را ترک میکند و بهخانهی یکی از برادرانش
پناه میبرد .ارسالن پیغام میدهد که یا فرشته بیدرنگ بر میگردد و یا او را سه
طالقه خواهد کرد .در پی این کشمکش ،فرشته سه طالقه میشود و حق سرپرستی
فرزندانش را نیز از دست میدهد.
تارا و محبوبه بهخانهی ویالیی ارسالن رختکشیدند و زندگی
تازهیی را در کنار هشت فرزند فرشته شروع کردند .در زندگی جدید ،خانهیی با اندرونی
و بیرونی و بخش تابستانی و استخر و باغ و بوستان دلپذیر ،همهیک جا جمع بود.
آخرین مد لباسهای روز برای محبوبه و تارا سفارش داده میشد .ارسالن و
خانوادهاش مشتری همیشگی گالری معروف "پیرایش" بودند که فروشندهی گرانترین
لباسها بود .تارا پس از یکسال اقامت در خانهی پدر بزرگ ،مدرسه را شروع کرد .هر
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روز با عمههاش بهمدرسه میرفت و با بستگان کم و بیش همسن و سال خود ،زندگی
کودکانهی خوشی داشت .چیزی نمیگذرد که محبوبه بهنقش خود بهعنوان دایه و
پرستار بچههای ارسالن پی میبرد .ارسالن عروس و نوهاش را بهخانه خود برده بود تا
از او برای نگهداری و جمع و جور کردن فرزندانش استفاده کند .با اینکه محبوبه در
این خانه سرپرست بچهها بهشمار می آمد اما همهی امور خانه و بچهها بر وفق مراد
ارسالن میچرخید .حق بیرون رفتن از خانه از محبوبه سلب شده بود .بیش از یک
سال ،یعنی از هنگامی که محبوبه بهخانهی ارسالن وارد شده بود ،از آن خانه پا بیرون
نگذاشته بود .محبوبه که از این محدودیتها بهتنگ آمده بود ،روزی بچهها را شال و
کاله کرد و بی آنکه به ارسالن بگوید آنها را برای گردش سر پل تجریش برد .بیرون
رفتن محبوبه خبر مهمی بود که یکی از خدمتکاران در شامگاه همانروز بهگوش
ارسالن رساند .روز بعد وقتی ارسالن سر میز صبحانه حاضر شد بشدت عصبانی بود.
سالم کسی را پاسخ نداد و بر خالف گذشته" ،صبح بخیر" نگفت .ابرو در هم کشید،
رگهای گردنش متورم شد و با صدایی خشن از محبوبه پرسید که چرا روز پیش با
بچه ها از خانه بیرون رفته بود .همه از این پرسش جا خوردند .محبوبه با ترس و لرز
گفت:
رفتیم تماشا.
تماشای چی !محبوبه با صدایی بریده گفت:
دلمان توی خانه گرفته بود.
-رفتید که زیر دامنتان باد بخورد!
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محبوبه دیگر گستاخی ارسالن را بر نتافت .از جا برخاست و بی
درنگ بهتارا گفت:
دخترم باید برویم!
ارسالن گفت :
خودت برو اما تارا متعلق بهاین خانه است .تو میروی فردا شوهر
میکنی و نوه من را سر سفرهی غریبه مینشانی.
محبوبه با چشمان گریان و دستهای خالی بهتنهایی خانه ارسالن را
ترک کرد .هر روز زمانی که ارسالن در خانه نبود ،محبوبه از کیوسک تلفن بهخانهی
ارسالن زنگ میزد ،می گریست و چند کالمی با دخترش صحبت میکرد .تارا بسان
غنچهیی که از ساقه جدا شده باشد پژمرده شده بود .او در پوششی از لباسهای زیبا و
گرانقیمت و در ویالیی مجلل و بهظاهر دلانگیز بهسر می برد ،اما دمی آرام نداشت .او
برای مادری که از او دور شده بود دلتنگ بود و تنها آغوش مادر میتوانست او را آرام
کند .پس از چندی ارسالن اجازه داد که محبوبه گاه برای دیدن دخترش بهخانهی او
بیاید .محبوبه هر بار که بهخانهی "آقا" میرفت میبایست بر خالف عادت خودش
چادر بهسر میکرد .یک بار که بهدیدن تارا رفته بود تارا زیر چادر مادرش پنهان شد و
دامن او را رها نکرد .با شیون و فریاد بهارسالن فهماند که همهی وسائل رفاهی و
سرگرم کنندهیی که در آن خانه دارد برای او بی معنی است .او تشنهی عشق مادر و
آغوش گرم اوست .ارسالن که چارهیی جز بازگرداندن این دختر بهمادرش نداشت با
دهانی که از عصبانیت کف کرده بود ،بهیکی از دخترانش که عمهی ناتنی تارا بود،
دستور داد پیراهن گران قیمتی را که در تن تارا بود درآوَرد و او را با لباسهای
فقیرانهیی کهیکسال پیش بهآن خانه رفته بود ،بهمادرش بسپارد .از آن پس زندگی تارا
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و مادرش دوباره بهم گره خورد .بعدها معلوم شد که ارسالن بهسراغ زن تازهیی رفته تا
تجدید فراش کند .او برای بیرون راندن محبوبه از آن خانه منتظر بهانهیی بود.
با اینکه ارسالن از غیبت دراز مدت فریدون و فرهاد در شوروی آگاه
شده بود ،علی رغم توصیهی اطرافیانش ،هرگز بهجستوجو و تحقیق در بارهی
سرنوشت فرزندانش برنیامد.
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رهایی

بخش مهمی از دوران جوانی فرهاد در اردوگاه کار اجباری و کنار کورهی آب گرم
اردوگاه سپری شد .داغ جدایی از فریدون ،از دست دادن یک پا ،رنج بی خبری از
حمید و اسارت و تحقیر و فشار کار اجباری در سرمای جانفرسای سیبری ،جسم و
روان او را چنان فرسوده بود که در سن زیر سی سالگی بهپیری رسیده بود.
یازده سال از اسارت فرهاد گذشته بود که اندکاندک ،تغییراتی در
نظام اردوگاههای کار اجباری صورت گرفت .سختگیریها کاهش یافت وحتی افرادی
از کار اجباری معاف شدند.
پس از مرگ استالین در سال  ،1953نیکیتا خروشچف دبیر اول کمیتهیمرکزی
حزبکمونیست اتحادجماهیرشوروی انتخاب شد .با روی کار آمدن خروشچف،
سیاستهای دولت مرکزی چه در داخل اتحادجماهیرشوروی و چه در روابط خارجی
دستخوش تغییرات چشمگیری شد .طولی نکشید که پروندههای متهمان جاسوسی
بازبینی شد .در این راستا ،سرنوشت صدها هزار نفر از اتباع خارجی رقم خورد .آنها در
دادگاههای دوران استالین بهتهمت جاسوسی و خیانت محکوم شده و بهاردوگاههای کار
اجباری فرستاده شده بودند .بسیاری از اسیران اردوگاههای کار ،در شرایط دشوار و
جانفرسای اردوگاه دوام نیاورده جان سپرده بودند .فرهاد شاهد مرگ دستکم نیمی از
اسیرانی بود که با او بهاردوگاه کار آورده شده بودند .سرما و گرسنگی و فشار کار
اجباری جانشان را گرفته بود .بههر حال ،کسانیکه علی رغم سختیهای اسارت
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وکار اجباریِ جانفرسا هنوز زنده بودند ،شانس خروج از این شرایط جانکاه را بهدست
آوردند .پس از چندی ،اسیران اردوگاههای کار اجباری فلهیی بهبیرون اردوگاه منتقل
شدند .افراد آزاد شده تحت نظارت نهادهای امنیتی قرار گرفتند .برخی از آنها به
دوردستهای جماهیرشوروی تبعید شدند و کمکم با استفاده از حقوق محدود
شهروندی ،اجازهی زندگی در شوروی را دریافت کردند .بسیاری از اتباع خارجیِ آزاد
شده از اردوگاههای کار اجباری ،ازحق بازگشت بهکشورهای خود محروم بودند.
فرهاد که آخرین رمقهای زندگیش را در اردوگاه کار با اعمال شاقه
به اتحادجماهیرشوروی تحویل داده بود ،در سیسالگی از زندان آزاد شد .او به باکو
فرستاده شد تا تحت نظارت نهادهای امنیتی در آنجا زندگی کند .مدتی طول کشید تا
فرهاد آزادی خود را باور کرد .او پس از ماهها فهمید که او و انبوه دیگری از اسیران
که بهتهمت جاسوسی به  25سال زندان با اعمال شاقه محکوم شده بودند بیگناه
شناخته شدهاند.
یکسال از آزادی فرهاد گذشته بود اما او همچنان میبایست حضور
خود را هر هفته در اداره "کا گ ب" در شهر باکو اعالم میکرد .او هر بار مراجعه
میکرد جویای خبری از حمید و فریدون بود .حمید هم بهنوبه خود پس از رهایی از
اردوگاه کار ،و جاگیر شدن در شهر دوشنبه ،بهدنبال فریدون و فرهاد میگشت .سرانجام
پس از جستوجوهای پیدرپی ،فرهاد از حضور حمید در شهر "دوشنبه" و حمید از
وجود فرهاد در باکو با خبر شدند ولی اطالعی از سرنوشت فریدون بهدست نیاوردند.
این دو پس از یازده سال یکدیگر را پیدا کردند .وقتی بههم رسیدند هیچکدام دیگری
را با قیافه نمیشناخت .فرهاد هفده ساله ،پس از بریدن پا و یازده سال کار طاقتسوز،
مردی علیل و فرسودهیی شده بود .حمید هم ،نیمه جان با پشتی خمیده از اردوگاه کار
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بهزندگی اجباری در غربت برگشته بود .پس از این دیدار ،آن دو در جستوجوی
فریدون بههمه جا سر زدند .با پیگیری مداومی که چند ماه بهدرازا کشید دست آخر
سرنخی پیدا شد که انتهای آن بهپاسگاه پلیس مرزی در نخجوان میرسید .فرهاد و
حمید با همهی مشکالت جسمی و روانی ،خود را بهآن پاسگاه رساندند و جویای
سرنوشت فریدون شدند .اما کسی پاسخگو نبود .پس از چندین بار مراجعه و پیدا کردن
افرادی برای رشوهخواری ،باالخره با هزینه کردن بخشی از اندک معاش خود و
پرداخت رشوه ،گشایشی صورت گرفت .رئیس پاسگاه بهمنشی خود دستور داد
پروندههای یازده سال پیش را وارسی کند تا شاید نشانی از دستگیری فریدون و احیانا
سرنوشت او پیدا شود .پروندههای غبار گرفته و رنگ و روی باخته از انبار پاسگاه
بیرون کشیده شد و اوراق کهنه ،با گوشههای خشک شدهی قهوهیی رنگ ،یکی پس
از دیگری بررسی شد .سرانجام رونوشت نامهیی که در تاریخ  17ژوئن  1947از
پاسگاه مرزی بهمرکز پلیس آستارا فرستاده شده بود نگاه منشی را بهخود گرفت .این
نامه یک هفته پس از ورود فریدون و همراهان بهخاک شوروی و دستگیریشان
نوشته شده بود .منشی ،نامه را مثل برگ پیروزی در برابر دیدگان بی رمق اما کنجکاو
فرهاد و حمید در هوا تکان داد .روی نام فریدون انگشت گذاشت و متن نامه را خواند.
به گزارش این نامه ،فریدون در تاریخ  16ژوئن ،در همین پاسگاه
درگذشته بود .در ادامهی نامه ،علت مرگ فریدون نیز ثبت شده بود .بر اساس این
ادعا "،فریدون یک هفته پس از دستگیری ،در اثر بیماری حصبه درگذشته است ".این
در حالی بود که حمید و فرهاد ،آخرین بار فریدونی را که صحیح و سالم بهپاسگاه
رسیده بود ،لت و پار در اثر شکنجه در همان پاسگاه دیده بودند .چشم کنجکاو حمید
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ناگهان بهپاکت زرد در پوشهی مقابل منشی افتاد .آه سوزناکی کشید و با فریادی
عصیان زده ،خطاب بهفرهاد گفت:
ببین این پاکتی بود که شیشهی عمر ما بود.آنها هرگز از سر نوشت نامهی درون پاکت زرد خبری بهدست
نیاوردند .ندانستند که آیا را پلیسهای روسی آنرا نابود کرده بودند تا بتوانند آنها را
جاسوس معرفی کنند یا اینکه نامه قبل از رسیدن بهدست پلیس از پاکت افتاده و گم
شده بود .داغ ظلمی که بر آنها رفته بود و جانی که از فریدون گرفته شده بود ،تازه شد
و هر دو با هم گریستند.
حمید و فرهاد با غمی سنگین تر از پیش بهشهرهای دوشنبه و باکو
بازگشتند تا زندگی نکبت بار در غربت را زیر نظر "کا گ ب" ادامه دهند.
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چشم بهراهی

روزها ،ماهها و سالهای بی خبری از پدر و عموی تارا میگذشت و تکرار میشد.
محبوبه و تارا همچنان چشم بهراه ،در انتظار بازگشت فریدون و فرهاد بودند .تارا هنوز
باور داشت که پدرش برای ادامهی تحصیل بهخارج رفته است.
هر بار که کوبش روی در بهصدا در میآمد ،تارا با اشتیاق دیدن پدر و یا شنیدن خبری
از او ،بهطرف در میدوید .در را میگشود ،نگاه کنجکاوش همه چیز را میکاوید تا
شاید پدر و یا خبری از او آمده باشد .اما هربار نومیدانه برمیگشت .نزدیک بهیازده
سالش بود که روزی صدایی او را بهدرگاه ورودی خانه کشاند ،در را باز کرد ،پستچی
نامهیی را که بهنشانی خانهی آنها و بنام مادرش بود بهدست تارا سپرد .اولین بار بود
که تارا نوشتهیی بهزبان خارجی در گوشهیی از پاکت میدید .نامه را زیر دامنش پنهان
کرد .بهگوشهیی دور از چشم دیگران خزید .بدون اینکه بهکسی گفته باشد بهآرامی در
پاکت را باز کرد .نامه بهزبان فارسی بود .این صدای عمو فرهاد بود که بصورت
نوشتاری بر صفحهی کاغذ نشسته بود .جمالتی که در نامه بود ،صحنههای یک زندگی
محو شده را مانند یک فیلم سیاه و سفید برای تارا مجسم میکرد .فرهاد در دو صفحه
با خطوط ریز از فاجعهیی که رخ داده بود پرده برداشته بود .نوشته بود که فریدون
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نزدیک به یازده سال پیش ،درست هنگامی که از ایران وارد شوروی شده بود ،مرده
است .خبر مرگ پدر ،امیدی را که یازده سال در در دل کوچک تارا النه کرده بود خفه
کرد .تارا غم سنگین مرگ پدر را در خود فرو ریخت .او نمیخواست مادر منتظر خود را
بهسوگ این خبر دردناک بنشاند .نامه را مثل اولش در پاکت گذاشت و آن را بست و
الی کتاب مدرسه گذاشت .دور از چشم اطرافیانش بارها گریست .هر روز که بهمدرسه
میرفت نامه را با خود بهمدرسه میبرد .او یکریز با خود کلنجار میرفت تا راهی برای
سبک کردن بار غمی که بر دوشش نشسته بود پیدا کند .چند روز بدین منوال گذشته
بود که نا گهان فکری در ذهنش متبلور شد" :مادرم جوان است و حق زندگی دارد .اگر
از مرگ شوهرش آگاه شود میتواند زندگی تازهیی را دنبال کند ".دیگر بهخود اجازه
نداد که بیش از این ،خبر فاجعه را از مادر پنهان کرده باشد .تصمیم گرفت مادر را از
آنچه رخ داده بود آگاه کند .ولی تصمیم گرفت مادر بزرگ را که هر روز چشم بهراه
فرزندانش بود از مرگ فریدون و اسیر شدن فرهاد ،بی خبر نگه دارد.
آنروز وقتی تارا از مدرسه بهخانه برگشت ،یک راست بهسراغ مادر رفت .وانمود کرد
که نامهی دست نخورده را االن از پستچی دریافت کرده است .نامه را بهمادر داد.
محبوبه با دیدن کلمات التین و تمبر خارجی ،فهمید که نامه از خارج آمده است .قبل
از اینکه نامه را باز کند بهاتاقش رفت تا در خلوت خود ،بهرمز گشایی از آن بهپردازد.
در را قفل کرد .دیگر از آن اتاق صدایی بیرون نیامد .محبوبه یک شبانه روز در آن
اتاق بهتنهایی گریست و تارا همچنان خود را بی خبر از فاجعه نشان میداد .چندی
بعد ،روزی محبوبه تارا را بر زانوی خود نشاند ،گونهاش را بوسید و در حالی که بر
موهای نرم او دست می کشید گفت:
ممکن است پدرت دیگر برنگردد و عمویت هم نمیتواند برگردد.
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سمیه همچنان از سرگذشت تلخ فرزندانش بی خبر ماند .سالهای
بیخبری بهسختی بر او میگذشت و او که از مرگ فریدون و اسارت فرهاد اطالعی
نداشت ،رفتهرفته ،انتظار بازگشت فرزندانش را بهنا امیدی سپرد .سکوت کرد و دیگر
هرگز ندای امید بخش بازگشت آنها را بهزبان نیاورد و با داغی که بر سینهاش نشسته
بود بهآغوش مرگ رفت.
سالیانی چند از این ماجرا گذشت .حمید در دوران کهنسالی و پس از
تالشهای پیگیر خود توانست اجازه سفر بهایران را از ادارهی صلیب سرخ شوروی
دریافت کند .صلیب سرخ مرکز رسیدگی بهایاب و ذهاب "جاسوسان" تبرئه شده در
شوروی بود .او در اولین برههی آزادی از اسارت ،بهایران و بهزادگاهش مشهد برگشت
تا سی سال دوری از دیارش و بی خبری از همهی بستگان و یارانش را بهپایان
برساند .در جستوجوی عزیزانش بههر سو سر میکشید ،بزرگترها همه رفته بودند .هم
سن و سالها دوران پیری ،از کار افتادگی و فراموشی را تجربه میکردند .نسل تازهیی
که هرگز آنها را ندیده بود جایگزین بسیاری از پیشینیان بود .هیچ آشنایی قیافهی او را
بجا نمیآورد .او میبایست با زبان الکن نیمه روسی و نیمه فارسی ،خود را بهدیگران
معرفی میکرد تا آنها او را در خاطرهی دور و غبار گرفتهی سی سال پیش جستوجو
کنند .چهره و جغرافیای شهری که متعلق بهدوران کودکی و نوجوانیش بود ،اکنون با
او بیگانه بود .همه چیز غریبه و نا آشنا بنظر میآمد .حتا گویش فارسی او از اصالت
افتاده بود .کلمات و اصطالحات روسی که سی سال ذهن او را تسخیر کرده بود
گفتوگوی او را با هموطنانش کند و دشوار میکرد .او که راه عبثی را بهسوی سراب
پیموده بود و عمری را در فالکت گذرانده بود ،حاال در اوج خستگی و ناتوانی ،با
دستانی خالی بدیدار این و آن میرفت تا بار محبتی را که سی سال پیش با خود
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بههجرت برده بود و دست نخورده باقی مانده بود ،بین آنها که هنوز زنده بودند تقسیم
کند.
در نامهیی که حمید برای برادرش بهتهران فرستاد ،سرگذشت شوم خود ،فریدون و
فرهاد را نگاشت .از برادر خواست تا اگر نام و نشانی از بستگان فریدون و فرهاد پیدا
کرد ،ماجرایی را که بر آنها گذشته است بهگوش آنها برساند.
چند ماهی طول کشید تا برادر حمید ،نشانی خانوادهی فریدون را پیدا کرد .او اطالعات
خود را از سرگذشت فریدون و فرهاد در نامهیی نوشت و برای محبوبه فرستاد .دراین
نامه ،ضمن تأیید مرگ فریدون در اثر شکنجه در پاسگاه مرزی نخجوان ،نوشته بود
که فرهاد برای بازگشت بهمیهناش سالها کوشید ولی هرگز چنین اجازهیی بهاو داده
نشد .او پس از همهی مصیبتهایی که کشیده بود ،سرگردان در جستوجوی آرامش
بود .سرانجام نومیدانه بهالکل پناه برد ،آنقدر نوشید که معتاد شد و در جوانی در شهر
باکو درگذشت.
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