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جمعه بیستوچهار ژوئیۀ 2015
«به خودم میگفتم " ،چاه مسجد خان که آب داشت!" اما چاهی که در آن افتاده
بودم خشک بود .با پنجههایم خاک ته چاه را میکندم ـ دستهایم سالم بود و راحت
تکان میخورد .ته چاه را کندم و کندم و آب قل قل جوشید .چاه را پر کرد و من
آهسته ـ همراه آب ـ از ته چاه باال آمدم .آن قدر باال آمدم که سر و گردنم از حلقۀ
چاه بیرون آمد .بله ،خودش بود :مسجد و مدرسۀ خان .همان حوض هشتگوشه،
همان آب زال ل فیروزهای .همان تاق آجریِ بلند که در داغترین روزهای تابستان
سایهاش خنک بود .و همان صدای مادرم :تراب شیطانی نکن! تراب توی چاه نیفتی!
آی تراب گوسفندها را ببر به چرا!
« اگر یک روز گذرم به ایران افتاد فقط یک جاست که دلم هوای دیدنش را دارد:
همین مدرسه و مسجد خان .در جهرم .با حیاطی که درختهای نارنجش پر بار باشد،
و باالی نارنجها ،هر قدر که دلت بخواهد ،آسمانِ آبیِ بلند باشد .و مادرم ،که بیاید و
صدایم بزند.
«در خواب ،هنوز نپذیرفتهام که دست و پایم کار نمیکند .میدوم ،میپرم ،بازی
میکنم و به همه چیز دست میزنم .بیدار که میشوم به خودم میگویم" ،چه خیا ل-
هایی! ترا که به تخت بستهاند!" اما در خواب یک لحظه هم خبر از فلج بودنم نیست.
« حاال دست راستم را لطفا از دستۀ صندلی بردار و قدری جلوتر بگذار .چند ساعت
است تکان نخورده است .بله ،همین جا ،نزدیکتر به بدنم ،خوب است .پای راستم را از
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پلۀ پایینی چرخ بردار و بر پلۀ باالتر بگذار .اگر پایم زیاد پایین بماند ،داغ میشود.
میسوزد .حاال ،پای چپم را هم لطفا باال بگذار .نترس! بگذار زانو خم شود.
«با این پا خیلی دویدهام .یک سر بودهام و هزار سودا .به هر جایی سر کشیدهام.
موسیقی ،آواز ،زبان عربی ،شوخی .فقط از یک چیز پرهیز کردهام .پرهیز باید کرد
از"چرت و پرت" گفتن و "حرف بیمعنی" زدن .این را از مادرم یاد گرفتم.
«خیلی خوشبخت بوده ام که زنده ماندم .به زندان نیفتادم ،یا اعدام نشدم .البته
زندان را چشیدهام :زندان در لبنان ،زندان صدام ،زندان در سوریه ،اما از زندان جان به
در بردم .خوشبخت بودهام که تا به این جا ـ قبل از این بیماری آخرـ بیماری عجیب و
غریبی نگرفتم .باقی ماندم و کارهایی انجام دادم .هر چند زحمتی که کشیدهام در
مقایسه با کاری که زحمتکشان برای به دست آوردن یک لقمه نان ـ یک لقمه نان
شرافتمندانه ـ انجام میدهند ،هیچ است.
«خوب رفیق! لطفا کامپیوتر را از کمد در بیاور .کشوی دوم است ،باالی لباسهایم.
بله .بگذارش روی این میز ،کنار من ،طوری که هم من و هم خودت صفحهاش را
ببینیم .بله ،قدری به سمت پنجره بیاور .هنوز در دایرۀ دیدم نیست .حاال سایتمان را
باز کن .ببینم آیا رفیقمان پی دی اف مقالۀ تازه را گذاشته است.
«در سایتهای دیگر چه خبر است؟ اخبار را برایم بخوان! همین خبر را .از اهواز
چه نوشته است؟ عجب! از رود کارون چیزی جز لجن باقی نمانده است؟ عجب
خبرهایی .خبر ،وقتی از دور میرسد ،وقتی از بیرون میرسد ،زندگی را ناممکن نشان
میدهد .در جنگ ویتنام اخبار را که گوش میکردیم به نظرمان میرسید همه چیز
دارد از میان میرود .در بیروت هم که بودم ،همین طور .از روی اخبار آدم فکر میکرد
که شهر میسوزد و خاکستر میشود .اما ما در توی شهر بودیم .میدیدیم که مردم
میآیند و میروند ،لبخند میزنند و جشن عروسی میگیرند .زندگی ادامه دارد .انسان
موجود عجیبی است.
«تابلوهایی را که میبینی به دیوار زدهام ،هر از گاهی عوض میکنم .شعرها یا
جمله هایی است که خوشم آمده است .همین دو بیت را بخوان! بلند بخوان من هم
بشنوم:
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جهان در جنب این نُه سقف مینا
چو خشخاشی بود بر روی دریا
تو خود بنگر کزین خشخاش چندی؟
سزد گر بر بُروت خود بخندی
«مینا شیشه است ،سبزِ مایل به آبی .منظور آسمان است .بطلمیوس معتقد بود که
نُه فلک در کار است .عطار میگوید که در برابر عظمت این نُه سقف میناییِ ،کرۀ
زمین ما مانند ذرۀ خشخاشی است که در یک دریا افتاده باشد .عطار میپرسد آنجا
که کرۀ زمین ،با این پهناوری خود ،ذرۀ کوچکی بیش محسوب نمیشود ،تو ـ یک آدم
ـ در این خشخاش کوچک چه به حساب میآیی؟ و عطار می گوید ،آدم کوچک! برو و
به بُروت خودت ،به سبیلی که تاب دادهای بخند .بر این سبیل و بر این ادعاها و
پرادعاییات بخند .چه اندازه هستی در برابر جهان؟
«چه شعرهای لطیفی گفتهاند .همین بیت حافظ را بخوان:
مَردم دیده ز لطف رخ او در رخ او
عکس خود دید و گمان بُرد که مِشکین خالیست.
«یعنی رخ او چنان لطیف و آینهوار بود که مردمک چشم خود را در آن دید و
گمان برد که خا ل است.
«شعرای نو را میپسندم :شاملو ،نیما ،نادرپور .در بین شعرای نو فروغ را خیلی
میپسندم .مسائل زنانۀ خودش را صادقانهتر از هر کس دیگر بیان کرده است .من
کمونیستی هستم که به مولوی ارادت دارم .البته مولوی هم گرایشهای ارتجاعی خود
را دارد .مثال افکار ضد زن در او فراوان دیده میشود .او به زمانۀ خودش تعلق دارد.
« خوب ،رفیق! پاشو به کافه تریا برویم .این جا ما یک کافه داریم که در طبقۀ
همکف است و می شود در آن چایی یا قهوه و کیک خورد .لطفا دستگاه تنفس را از
برق بیرون بکش .سیمش را دور خودش حلقه کن و دستگاه را بگذار روی پلۀ همین
صندلی چرخدارم .دستگاه را همراه میبریم .با باتری تا هشت ساعت کار میکند .من
با این دستگاه زندهام .هوا را با قوت توی بینی یا دهانم فوت میکند .االن شُش من آن
قدر قوی نیست که بتواند به طور مستقل هوا را به داخل بکشد .پتوی آبی رنگ را
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رویم بینداز .اگر هوا خوب بود گشتی هم در باغ بیمارستان بزنیم .ترمز صندلی را
خالص کن .از اتاق که بیرون میآییم همیشه زنجیر در را بینداز .مریضهایی که در
این اتاق ها هستند بیشترشان آلزایمر دارند .در غیاب ما ،اگر زنجیر نباشد ،ممکن است
به اتاق بیایند .به چیزی دست بزنند و حتی توالت را کثیف کنند .زنجیر را انداختی؟
برویم!
« در این ده دوازده اتاق همه در صف مرگند .همه در صف هستیم .از عمر چیزی
باقی نمانده است .من هم دلم را خوش کردهام .چرا بر خویشتن هموار باید کرد رنج
آبیاریکردنِ باغی کزان گل کاغذین روید .دگمۀ آسانسورِ دست راست را فشار بده.
این آسانسور بزرگتر است و صندلی چرخدار در آن جا میگیرد .آسانسورِ دیگر
کوچک است و با آن دو یا سه پرستار باال و پایین میروند .به سمت چپ بپیچ .همین
کافه تریای ماست.
«چه هوای آفتابیای! لطفا مرا کنار پنجره ببر .حاال برای خودت و برای من چایی
بگیر ،و بیا و بنشین .من کیک نمیخورم ،اگر خواستی برای خودت بگیر.
«هاها! گمانم امروز به خانهات زنگ بزنی و بگویی روز اولی که پیشش رفتم مرا به
کارِ گِل گرفت .گفتی دو دختر داری که بزرگ شدهاند .و خانمت؟ از خانمت جدا
شدهای؟ اگر بخواهی میتوانیم سرِ این موضوع دیگر هیچ وقت حرف نزنیم .باشد .دیگر
این را از تو نخواهم پرسید.
« یوسف هفتۀ پیش به من پیغامت را رساند .گفت میل داری از هلند بیایی و
روزها را در این بیمارستان بگذرانی .من به یوسف گفتم مگر کور از خدا چیزی جز دو
چشم بینا میخواهد؟! بگو تا بیاید .حاال خوش آمدی .این جا را خانۀ خودت بدان.
امیدوارم وقتت تلف نشود .برای خودت برنامهای بگذار .اگر از من هم پرسشی داشتی،
تا آنجا که من بدانم ،جواب میدهم.
«یوسف میگفت می خواهی شرح حا ل یا گزارش یا شاید داستانی بنویسی .البته
هنوز زود است در این باره تصمیم بگیری .باید چند روزی بمانی تا ببینی اصال مطلب
به دردبخوری به دست میآوری؟ من فکر نمیکنم زندگی فردی من نوشتنی باشد.
من زندگی فردی نداشتهام .همیشه در جمع ،در سازمان ،بودهام .فکر نمیکنم زندگی
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فردی من به درد کسی بخورد .اما زندگی جمعیام چرا .در جمعی بودهام که آرزو می-
کنم شرح حالش بر کاغذ بیاید و بماند .ما کمونیستها از زیر بته بیرون نیامدهایم .ما
تاریخ داریم .تاریخی که قدم به قدم از خاکستر رفقای به خاک افتادهمان پوشیده شده
است .از همین سازمان ما ،از سازمان پیکار ،جمهوری اسالمی ششصد نفر را اعدام
کرد .ششصد رفیق در همین یک سازمان کوچک به خاک افتادند .حاال هیچ کس
نیست که جای پای این رفقایمان را ثبت کند .آرزو میکنم که کتابم را بنویسم .آرزو
میکنم بیماری مجا ل بدهد که کتابم را تمام کنم .میخواهم کتابم را تقدیم کنم به
همۀ شهدای گمنام جنبش کمونیستی ایران .به این همه آدم که بی هیچ نام و نشانی
به خاک افتادند .به مجاهدین اولیه .عجب جوانهایی بودند .کاش بتوانم کتابم را تمام
کنم.
«اگر چاییام به اندازه سرد شده یک قند در آن بینداز ،هم بزن و بده .این ماسک
به داد من رسیده است .لولههایش توی بینیام میرود .این طوری مجرای دهان آزاد
است و می توانم حرف بزنم یا غذا بخورم .شب ،موقع خوابیدن ،ماسک دیگری می-
گذارم که هم بینی و هم دهان را میپوشاند .آن ماسک هوا را با قدرت بیشتری به
ششها روانه میکند و برای وقت خواب بهتر است.
«عجب چاییای! حرف ندارد .عالیست .پیاله را کج گرفتهای .دارد از گوشۀ لبم
میریزد .قسمت پایین پیاله را قدری بیشتر توی دهانم ببر ...خوب است .نمیخواهد
خشکش کنی .فقط دو قطره بر پیراهنم چکیده است.
«گفتم زندگی فردی نداشتهام .زندگیام در جمع و در سازمان گذشته است .اگر
بخواهم فصلهای زندگیام را بشمارم از این قرار خواهد بود :سه سا ل در نوجوانی در
قم طلبه بودم .به دانشسرایعالی رفتم .پنج سا ل معلم بودم از جمله در فومنات و
صومعهسرا .سازمان مرا به پایگاه فلسطینیها فرستاد .نُه سا ل در کشورهای خاورمیانه
بودم ،به نمایندگی سازمان مجاهدین ،چه در دوران مذهبی و چه غیر مذهبی .سه
سا ل در "پیکار" بودم .بعد از پیکار به تبعید آمدم.
«اینها سرفصلهای زندگی من است».
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شنبه بیستوپنج ژوئیه
از منز ل یوسف تا بیمارستان نزدیک به یک ساعت و بیست دقیقه دوچرخهسواری
است .خیابانهای پاریس و شهرکهای چسبیده به آن چندان برای دوچرخهسواری
مناسب نیستند .در هلندِ ما هر خیابانی مسیری ویژه برای دوچرخه دارد .شما می-
توانید با خیا ل راحت پا بر رکاب بگذارید ،آواز بخوانید ،پا بزنید و به هر کجا که می-
خواهید بروید .پاریس اما هم مسیرهای ویژهاش اندک است و هم پیادهها و راننده-
هایش چندان به دوچرخهسوار خو نکردهاند و هم ـ برخالف هلند ـ پستی و بلندی
دارد .در هلند ،که خانهام آنجاست ،میشود دو یا سه ساعت و بلکه بیشتر بر دوچرخه
پا بزنید و به هیچ شیب و پست و بلندی برنخورید .کفِ دست .ساحلی سبز که از آن
یک کشور ساختهاند .پر از آبراهه.
اینجا ،توی پاریس ،در میدان دومینیل ،که منز ل یوسف در آنست ،باید یک
سرازیری تند را رد کنم که مجبور میشوم مدام ترمز دوچرخهام را بگیرم .بعد به
سرباالییای میرسم ،تا نیمۀ سرباالیی را رکاب میزنم ،اما سرعت دوچرخه و نفس
من آن قدر کم میشود که یک یاعلی میگویم و از زین پیاده میشوم" .گهی پشتِ
زین و گهی زین به پشت ".نرسیده به جنگل وَنسِن باز بر زین مینشینم یک بار دیگر
به سرباالیی و سرازیریِ تند برخواهم خورد و بعد ـ خوشبختانه ـ باریکۀ مستقلی برای
دوچرخه است که از کنار پارک و خیابانهایی آسوده میگذرد ،شهرِ "کِرِتی" را رد
میکند و در شهر "لیمی براوان" به بیمارستان "امیل رُو" میرسد.
بیمارستان امیل رُو بیشتر به سربازخانهای متروک میماند .سربازخانهای قدیمی
که دیگر از رژۀ سربازها در آن خبری نیست .همان او ل محوطه ،یک ساختمان کت و
گُنده و دراز که در بلند چوبی و همۀ پنجرههایش را تختهکوب کردهاند میرساند که
نوبت به بسازوبفروشهایی خواهد رسید که با بولدوزر بیایند و از این بناهای دورازهمِ
کمسکنه یک پروژۀ تازه ،یا یک شهرک جدید بسازند.
هر پنج دقیقه به پنج دقیقه یک هواپیمای مسافربری ،در ارتفاع کم ،از باالی
ساختمانِ پنجرهکور میگذرد .این جا باید نزدیک فرودگاه باشد؛ فرودگاهی بین
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المللی .صدای هواپیما محوطۀ خالی سربازخانه را میلرزاند و گمانم به ساکنان
بیمارستان یادآوری می کند که دنیا هنوز بزرگ است ،مردم از این سو به آن سو می-
روند ،و آنها ـ توی بیمارستان ـ گیر افتادهاند و راه دررو ندارند.
پشت ساختمانِ پنجرهکور ،ساختمان کوچکتر یک مرتبهای است که از روی
آمبوالنسی که دم درش ایستاده ،و یا از روی پرستار سفیدپوشی که در وقت فراغتش
بیرون آمده و سیگاری دود میکند ،میشود فهمید ساختمان هنوز زنده است .این
بیمارستانی است که تراب در آن بستری است .بیمارستان که نه ،ساختمانی که
پرستار و آمبوالنس و داروی ضدعفونی دارد اما پزشکی که به طور مرتب به بیمار سر
بزند ،در آن نیست .دو سا ل پیش ،یا پیشتر ،پزشک به تراب گفته است« ،از دست ما
کاری برای تو بر نمیآید ».تراب میگوید« :عالیم بیماریام را گفت .و گفت که بعد از
هر مدتی یک عالمت جدید در من پیدا خواهد شد .حرفهایش ،یک به یک ،درست
در میآید .بیماری ،قدم به قدم ،پیش میآید».
از راهروی همکف میگذرم .از روی فلش به بخش "ربرت دبره" میروم .اتاقی با
مبلهای چرمی زرد و گلهای مصنوعی زرد و قرمز .سوار آسانسوری پنجاه ساله می-
شوم که به طبقۀ او ل میرود .آنجا ،راهرویی را طی میکنم که این چند ماه ـ نمیدانم
چند ماه ـ قرار است هر روز از آن بگذرم .راهروی سفید ،با چند اتاق ،درِ اتاقها همه
باز .پیرزنهایی در خواب ،یا در خیا ل ،یا شاید ،بیهوش .ته راهرو ،میپیچم به سمت
راست .صدایش میآید .تراب ،انگار دارد سخنرانی می کند.

شنبه بیستوپنج ژوئیه ،ادامۀ روز
« دوست ندارم بمیرم .میل دارم دورۀ تبعید ادامه داشته باشد .ما را بیهوده به تبعید
نفرستادند و ما نیز بیهوده آن را سپری نکردیم .این را محمود درویش میگوید.
« کتاب محمود درویش را بیاور .توی کمد است ،با جلد زرد .بله ،همین شعرش را
بخوان :هرگز بیهوده به تبعید نرفتیم و تبعیدهامان به بطالت سپری نشد.
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تبعیدگاههای ما هرگز بیهوده نبود و ما را هرگز بیهوده بدانجا نفرستادند.
مردگانشان بدون پشیمانی در آنجا خواهند فسرد .بر زندگان است که آرامش باد
را به سوگ بنشینند.
بیاموزند گشودن پنجرهها را؛ ببینند که گذشته به اکنونِ آنان چه میکند ،و
بگریند آرام آرام مبادا دشمنان بشنوند خَزَف شکستۀ درون آنان را.
شهیدان ،شما حق داشتید .زیرا خانه از راه خانه زیباتر است ،به رغم خیانت گلها.
اما پنجرهها به آسمان د ل گشوده نمیشوند ...و تبعید تبعید است چه این جا ،چه آن
جا.
هرگز بیهوده به تبعید نرفتیم و تبعیدهامان به بطالت سپری نشد.
«دهۀ 1970ـ دورۀ فلسطین ـ خیلی پر تحرک بود ....نه! برای من تفاوتی نمیکند.
همۀ دورههای زندگیام یکسان به خاطرم میآید .هیچ کدام را بر دیگری رجحان
نمی دهم .همین دورۀ بیمارستان ،همین دورۀ دو ساله هم برای خودش دورهای بوده
است .دورهای که از آن چیزهایی یاد گرفتهام.
«یک لیوان آب به من بده.
«عجب آب عالیای!
«به خودم میگویم ،یک روزِ دیگر در پیش است.
«صبحها ،از پنجرۀ راهرو ،آفتاب تیغ میکشد و من از تختخواب اولین روشنایی
روز را میبینم .به خودم میگویم ،زندهام و یک روزِ دیگر! یک روز دیگر در پیش است.
«پیشترها این طور نبود .در  1983فشار خونم باال بود .در بیمارستان بستری شده
بودم .فشار خون در خانوادۀ ما ارثی است .برادرم نیز داشت .االن سی سا ل بیشتر است
که دارو می خورم و فشارم تنظیم شده است .آن موقع ،صبح که چشم باز میکردم و
روشنایی را میدیدم ،با خودم میگفتم ،وای! چه بد! یک روز دیگر را باید تحمل کنم.
«حاال آفتاب که میزند ،روز نو به من میگوید که چقدر کار انجام نشده دارم .هر
دری که فکر میکردم راهی به سوی امر جدید ـ استقرار عدالت ـ داشته باشد آن در
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را کوبیدم .فرقی نمیکرد چه خطی و چه نامی دارد .تروتسکی ،آنارشیست ،یا حتی
اصالحطلب .همۀ درها را کوبیدم .هر دری که به نظرم رسید به سمت استقرار عدالت
باز میشود.
«ولی همیشه به سمت چپ .به سمت رادیکالیسم.
«در دورۀ تبعید آن چه کردیم با امکاناتی ناچیز بود .صرفا به خاطر پشتوانۀ
تجربهای که داشتیم کیفیت کار تا حدی رضایتبخش است .ده یا شاید دوازده از
بیست بگیریم .مهم این است که در تبعید بیکار ننشستیم.
«کف پایم عجب میسوزد .روی میز از حولههای بیمارستانی بردار و در دستشویی
حسابی خیسش کن .شیرِ آبِ سرد! لطفا حوله را بر پایم بگذار .امشب خدا به من رحم
کند .کف پایم میسوزد .آخر بدن را که برای خوابیدن نساختهاند .از صبح کف پایم به
همین کفۀ صندلی تکیه داده است.
«آخیش! به به! عالی است .دارم خنک میشوم.
«حوله را باز خیس کن! از شیرِ آبِ سرد».

شنبه بیستوپنج ژوئیه ،غروب
پای تراب را ماساژ میدهم .انگشتهای پا را در کف دستم میگیرم و به باال فشار می-
دهم .انگشتهای پای چپش خم شده و به پایین میل کرده است .جعبۀ تنفس هوا را
از راه بینی به شش تراب پمپ میکند .این جعبه انگار نفس میکشد .مثل آدم .مثل
یک آدم مکانیکی که توی جعبه حبس شده است و جز همین نفسکشیدن کار
دیگری نمیکند.
تراب میگوید« :کامپیوتر را روشن کن .برایم یک شعر بگذار .شعر اخوان را
بگذار ».تا من کامپیوتر کوچک را از کمد بیاورم خود تراب ،البالی صدای نفسهای
جعبه ،شعر را میخواند .شعر را حفظ است .یک مصرع را میخواند ،صدای دمِ
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دستگاه ،و یک مصرع دیگر را میخواند و صدای بازدم دستگاه .اما شعر را رسا و بی-
لرزه میخواند:
هان کجاست؟ پایتخت این بیآزرم و بیآیین قرن؟
...
بر به کشتیهای خشم بادبان از خون،
ما برای فتح سوی پایتخت قرن میآییم.
تا که هیچستان نُه توی فراخ این غبارآلود بیغم را
با چکاچاک مهیب تیغهامان ،تیز
غرش زهره دران کوسهامان ،سهم
پرّش خارا شکاف تیرهامان ،تند
نیک بگشاییم.
شیشههای عمر دیوان را
از طلسم قلعۀ پنهان ،ز چنگ پاسداران فسونگرشان ،جَلد برباییم ،بر زمین کوبیم.
"آخر شاهنامه" از مهدی اخوان است که در  1336سروده شده است .صدای شاعر ـ
افسوس گویان و به خود آمده ـ بلند میشود و میخواند که
آه ،دیگر ما
فاتحان گوژپشت و پیر را مانیم.
بر به کشتیهای موج بادبان از کف،
د ل به یاد برههای فرهی در دشت ایام تهی ،بسته،
تیغهامان زنگخورد و کهنه و خسته،
کوسهامان جاودان خاموش،
تیرهامان با ل بشکسته
...
کس به چیزی یا پشیزی برنگیرد سکههامان را.
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دوشنبه ،بیست و هفت ژوئیه
«ماسکم را عوض کن! این ماسک جلوی دهنم را گرفته ،نمیگذارد حرف بزنم .این
ماسک به درد شبها می خورد .هوا را هم از دهان و هم از بینی به ریهها فوت میکند.
اما عرض روز با ماسک بینی راحتترم ...باید یاد بگیری ماسک را تندتر بگذاری .چند
ماه پیش میتوانستم قدری بی ماسک بمانم .اما االن نفسم به ماسک بسته است.
«خوب جا نینداختهای .دو تا لولۀ کوتاهش باید توی بینیام قرار بگیرد .االن سمت
چپی بیرون است و بادش به صورتم میخورد .بند پشت سرم را شل کن .ماسک را
قدری از بینی بیرون بیاور .حاال خوب نگاه کن تا لولهها توی سوراخ بینی برود.
«نه! ماسک را این قدر نکش .بندهایش دارد زیر گوشم را اذیت میکند.
«بله ،خوب است .دیگر دست نزن ،همین خوب است.
«یک لیوان آب بده .حاال میتوانم آب بخورم .از این آبهای معدنی ،از زیر میز
بردار.
«گوشی را لطفا بردار و بگذار روی گوشم .صحبت میکنم.
«الو! سالم! متشکرم[ .رفیق! گوشی را روی گوشم بگذار! پایین گرفتهای ].نه!
صدایم بهتر نشده ،ماسکم را عوض کردهام .شاید دفعۀ پیش زیر ماسکِ دهنی حرف
زدهام .االن ماسکی را دارم که فقط بینیام را پوشانده ...محبت کردهای و زنگ زدهای...
تحمل میکنم .سخت است ولی زندگی میارزد .زندگی خیلی بهتر است تا مرگ...
پیشروی بیماری ادامه دارد .ضعیفتر از پیش هستم .ولی چارهای نیست .میتوانم
حرف بزنم .با دوستانی که میآیند حرفی میزنم و احیانا چیزی مینویسم .وضعم
تعریفی ندارد .زندگی تعریف دارد .ولی وضع من سخت است ...اگر برای من درست
نشد برای دیگران درست میشود .با مرگ کفترها نسل کفتر ورنیفتاده ...هرکس
سهمی دارد .فروغ میگوید" ،سهم من این است ".چه بهتر به شادی بگذرد ...خیلی
محبت کردی .شاد و خرّم باشی .درود عزیزم[ .گوشی را بگذار! رفیق].
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«پایم را یک خورده باال بگذار .دستم را روی دستۀ صندلی قدری جابهجا کن .اگر
دلت می خواهد کتابی انتخاب کن و برای خودت بخوان .یکی از رفقا خاطرات زندانش
را نوشته است .آن را بخوان شاید برای ویراستاری پیشنهادهایی داشته باشی .توی
کمد است .با جلد آبی».
«های رفیق جان! یک لیوان آب به من بده .من خوابم برده بود؟ خُرخُر کردم؟ قبال
روی صندلی خوابم نمیبرد .ولی حاال گاهی میخوابم ،از خستگی .خاطرات آن رفیق
را می خواندی؟ هر اصالحی را که مناسب دیدی یادداشت کن .البته یک ماه وقت تو
کم است .یوسف میگفت قرار است یک ماه پیش ما بمانی .من سه تا کتابچه از
خاطراتم را تمام کردهام .اما گمانم به ویراستاری نیاز داشته باشند .اینها را بخوان و
نظرت و تصحیحهایت را بگو .میخواهی میتوانی بروی طبقۀ پایین توی کافه تریا
بن شینی .شاید توی این اتاق حواست پرت بشود .انتخاب با خودت است .من هم می-
خواهم چیزهایی را به یاور دیکته کنم.
«یاور جان کامپیوتر را بیاور تا فرصت داریم چند صفحهای بنویسیم .دستگیری
مهندس بازرگان را بیاور .در سا ل چهلویک ...بله همین جاست ...صفحه را باالتر ببر.
برو آخر همین جمله که "رهبران نهضت آزادی را دستگیر و زندانی کردند ".از همین
جا تایپ کن:
«از بین ملّیون تنها نهضتیها بودند که با آنها چنین برخوردی شد .دادگاه در پادگان
عشرتآباد برپا میشد و چندین ماه پیش از دادگاه هفتهای یکی دو بار زندانیان را به
پادگان می آوردند تا در آنجا با وکالی خود پروندۀ اتهام خویش را بخوانند و خود را
آمادۀ دفاع کنند .حضور آنان فرصت مناسبی برای مالقات دوستان زندانیان بود.
زندانیان عبارت بودند از مهندس مهدی بازرگان ،سید محمود طالقانی ،دکتر یداهلل
سحابی ،مهندس عزتاهلل سحابی ،احمدعلی بابایی ،ابوالفضل حکیمی ،محمد مهدی
جعفری برازجانی ،دکتر عباس شیبانی .کسان دیگری که از نهضت دستگیر شده بودند
در دادگاههای دیگر محاکمه شدند .احمدصدر حاج سیدجوادی که شغل قضاوت
داشت و زمانی دادستان تهر ان نیز بود هر چند از سران نهضت آزادی بود ولی گویا به
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دلیل شغل قضاوت دستگیر نشد .او هیأتی برای دفاع از متهمان سازماندهی کرد و از
افسران بازنشسته که میتوانستند در دادگاههای نظامی وکالت متهمان را برعهده
بگیرند جمعی قابل توجه فراهم آورد .از بین آنان اینها را به یاد دارم [سه نقطه
بگذار!] سرهنگ غالمرضا نجاتی ،تیمسار مسعودی ،سرهنگ عزیزاهلل رحیمی ،سرهنگ
دکتر علم یه [که شاعر بود] و تیمسار بهارمست [یک نفر یادم رفته االن .که خانهاش
هم رفته بودم ].عموم این افسران ،بازنشسته و دارای گرایش ملیـمصدقی بودند.
« ما دفاعیات این زندانیان را با نظر آقای صدر از زندانیان میگرفتیم و آنها را
تایپ و فتوکپی میکردیم .تعدادی به سرهنگ نجاتی میدادیم ـ برای وکال ـ و بخشی
از آنها را بین هواداران نهضت در بازار و دانشگاه پخش میکردیم .در آن شرایط این
کار ساده نبود و طبعا با خطر دستگیری همراه بود .از جمله لطفاهلل میثمی دستگیر
شد[ .یادم آمد .آن باال ،سرهنگ غفاری را اضافه کن ].با دستگیری و شکنجۀ او در
زندان شهربانی اسم من لو رفت .من ناگزیر شدم در زمستان  1342مخفی شوم و از
تهران به تبریز بروم[ .نه ،یک جور دیگر بنویس .اسم میثمی را بردار و بنویس ]...با
دستگیری ها در زندان شهربانی نام من نیز لو رفت و من ناگزیر شدم از تهران به تبریز
بروم .زمستان آن سا ل چنان سرد بود که راه تهران به تبریز بسته شد و نفت جیره-
بندی گردید .غیر از آقای صدر دو نفر دیگر از دوستان نهضت در جریان سفر من
بودند و برای اقامتم در تبریز یاری دادند .یکی دکتر محمد میالنی و دیگر غالمرضا
اصالنی .در همین تبریز بودم که توانستم دو جزوه نوشتۀ مهندس بازرگان را که در
زندان قز لقلعه به من سپرده بود در کتابفروشی و چاپخانۀ سروش چاپ کنم که بعدها
با خود به تهران بردم و پخش کردم .یکی کتاب اسالم ،مکتب مبارز و مولّد که بازرگان
در آن می گفت مسیحیت هم که به دین محبت معروف است با جنگ و شمشیر
گسترش یافته است .و دیگری کتابی که خالصۀ جنگ شکر در کوبا اثر ژان پل سارتر
و ترجمۀ جهانگیر افکاری است .این کتاب را بازرگان برای زندانیان قز ل قلعه در یک
سخنرانی روایت کرده بود و در آنجا میگفت که اگر در کتاب جنگ شکر به جای
نیشکر نفت بگذارید و به جای باتیستا (دیکتاتور کوبا) کس دیگری را (اشاره به شاه)
خواهید دید که به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است.
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« در سفر تبریز موقعیت خوبی برای مطالعه در کتابخانۀ عمومی شهر داشتم و از
آن استفاده کردم .همین طور چندین داستان کوتاه از چخوف را به انگلیسی از کنار
خیابان خریدم و برخی را کوشیدم ترجمه کنم[ .آن باال نوشته بودی کتابها را پخش
کردم .پخشکردن را خط بزن .اینها چه به درد خواننده میخورد؟ ...بنویس ]...با
سیدهادی خسروشاهی هم که در قم آشنا بودم در تبریز دیدار داشتم و یادم هست
که مبلغ پنجاه تومان توسط کتابفروشی سروش به من کمک کرد .خرج چاپ دو
کتابچۀ فوق را که هزار تومان شده بود با قرضی که از برخی دوستان نهضتی گرفته
بودم پرداختم و سرانجام بدهیام را به آنها پس دادم[ .فعال همین قدر بس است.
ساعت شش و نیم شد .رفیق جان! حاال دوا را بِهِم بده ].آن باال که نوشتهای لو رفتم
لطفا خطش بزن و فقط بنویس "نامی از من لو رفته بود[ ".یاور جان! اینها را که
میگویم تکراری نیست؟ گمانم جای دیگر گفتهام .اگر تکراری است ولشان کن .فقط
اگر میخواهی این چند سطر را اضافه کن ] ...بین ما جوانان نهضت که خواستار ادامۀ
مبارزۀ جدی با رژیم بودیم و اختالفات طبقاتی و رنج بیحساب زحمتکشان ما را می-
آزرد با جریانهای سیاسیـملی که حتما میخواستند بین خودشان و اندیشههای چپ
مرزبندی داشته باشند نوعی درگیری وجود داشت .امری که سرانجام به جدایی ما از
جریان ملی ،ناسیونالیستی و رفرمیست انجامید و راه برای آن چه بعدها جنبش
مسلحانۀ انقالبی ایران نامیده شد هموار گردید».
« خوب شد! امروز به همت تو قدری کار کردیم .پاشو یاور جان! یک چیزی بده بخورم.
هلو داریم؟ او ل پای مرا لطفا بگذار پایین .درد گرفته است .آن پنیری را که صبح در
یخچا ل گذاشته بودی آن را بیاور .بهتر است تا این ماست ...آره خوب است .عسل هم
قاطی اش کن .حاال یک چیزی بیاور گوش بدهیم .برزو کجاست؟ آی رفیق جان توی
راهرو نشستهای؟ بیا توی اتاق چیزی با هم گوش بدهیم .این یاور را من خسته کردم،
از بس که به او امال گفتم .بگذار! همان هاتف اصفهانی را بگذار .این از مشهورترین
ترجیعبندهای شعر فارسی است .ببین چی گفته است .ببین چه عالی گفته است».
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[صدای ضبط بلند میشود .یکی ،با ته لهجۀ روستایی و صدایی جوان شعر هاتف
را میخواند].
وی نثار رهت هم این و هم آن
ای فدای تو هم د ل و هم جان
جان نثار تو چون تویی جانان
د ل فدای تو ،چون تویی دلبر
جان فشاندن به پای تو آسان
د ل رهاندن ز دست تو مشکل
درد عشق تو درد بـی درمان
راه وصـل تو راه پر آسیب
چشم بر حکم و گوش بر فرمان
بندگانیم جان و د ل بر کف
ور سر جنگ داری اینک جان
گر سر صلح داری اینک د ل
هر طرف میشتافتم حیران
دوش از شور عشق و جذبۀ شوق
سوی دیرمغان کشید عنان
آخر کـار شوق دیـدارم
به ادب گرد پیر ،مغبچگان
پیری آن جا به آتش افروزی
عاشقی بیقرار و سرگردان
پیر پرسید کیست این؟ گفتند
گر چه ناخوانده باشد این مهمان
گفت :جامی دهیدش از می ناب
ریخت در ساغر آتش سوزان
ساقی آتش پرست ،آتش دست
چون چشیدم نه عقل ماند و نه هوش سوخت هم کفر از آن و هم ایمان
همه حتی الورید والشریان
این سخن میشنیدم از اعضا
وحـده ال اله اال هـو
که یکی هست و هیچ نیست جز او

سه شنبه ،بیستوهشت ژوئیه
«دیشب زیاد خوابیدم .اما خستهام .مدتی است رو به پایینم .هرچند هنوز رغبت دارم
و میل دارم دوام بیاورم ،اما باید پذیرفت .به قو ل حافظ :گفتا خموش حافظ کاین غصه
هم سر آید .از عمر دیگر چیزی باقی نمانده است .من هم ـ بیخودی ـ دلم را خوش
کردهام.
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«امروز آن قدر بیحا ل بودم که نمیتوانستم به پرستارها پاسخ بدهم و حا ل و
احوا ل کنم .حوصله نداشتم بگویم گردنم یا سرم در وضع خوب است ...جالب است!
طبیعت به آدم خواب ابدی را یاد میدهد .آدم چهارده ساعت ،دوازده ساعت روی این
تخت دراز میکشد و تازه خیا ل میکند همین وضع خوب است.
«ماسک دهنی گلوی آدم را خشک میکند .صبحها صدایم در نمیآید .پیش از
آمدن پرستارها یک شعر حافظ را زمزمه میکنم تا گلویم کمکم گرم شود و صدایم
بلند شود .امروز شعر حافظ را نمیتوانستم بخوانم.
«بخوانش! همان غز ل را که به دیوار زدهام .پوران این غز ل را خیلی دوست می-
داشت».
گفتا که شبرو است او ،از راه دیگر آید
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم
گفتا اگـر بدانی ،هم اوت رهبر آید
گفتم که کفر زلفت گمراه عالمم کرد
گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید
«گفتی که امروز یوسف محبت کرده است .در خواب بودهای ،و پا شدهای و دیدهای
که برایت دو تا ساندویج پیچیده است ،برای بیمارستان .بله ،آدمهایی که در آن دوره
امتحان سیاسی خود را خوب داده بودند االن هم صفات انسانی خود را حفظ کردهاند.
اینها ـ به فرض ـ اگر کمونیست بودند ،وقتی که عقب نشستند مثال سوسیالیست یا
اکولوژیست شدند ،و یا اصال آدمی که سربهزیر و پابهراه است .اما عجیب است که
بعضیها کمونیست دوآتشه بودند و هیچ انحرافی از کمونیسم را نمیپذیرفتند ولی
وقتی عقب نشستند ،یکسره سقوط کردند .از کمونیست دوآتشه تبدیل شدند به یک
آدم بیهمهچیز.
«بعضیها عقب که مینشینند سقوط میکنند و به جاهایی میافتند که خودشان
هم انتظار نداشتهاند .مثل کسانی که تودهای بودند و بعد از کودتای بیستوهشت
مرداد به همکاری با ساواک پرداختند.
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«در جلد ششم دانشنامۀ ایرانیکا سه مقاله با عنوان کمونیسم در ایران چاپ شده
است .دو تایش را ـ که به انگلیسی است ـ من به فارسی ترجمه کردهام .این دو تا را،
همراه با مقالۀ سوم ـ که خودم نوشتهام میشود از نو قدری تصحیح کرد .این سه
مقالۀ تحقیقی تا سا ل  1370را در بر میگیرند .یاور جان! از آنها کپی بگیر و بیاور
تصحیح کنیم تا در سایت بگذاریم.
«مثل بچه محصلی شدهام که درسش را نخوانده و حاال ،شب امتحان ،باید همۀ
مشقهایش را بنویسد .خیلی از کارهایم را نکردهام و االن باید ،توی این شرایط سخت،
انجامشان بدهم».
« حق با توست .امروز اصال از او ل ،روی صندلی ،بد قرار گرفتهام .گردنم کج است.
کمرم هم درد گرفته است .اما شما دو تا که نمیتوانید من را جابهجا کنید .باید این
پرستار قوی هیکل هم بیاید .به او میگوییم مسیو شامپیون .یعنی ،مسیو پهلوان! فعال
تا او بیاید ،دوشم را بگیر ،بکش به جلو .شاید کمرم قدری راست قرار بگیرد».

چهارشنبه ،بیستونه ژوئیه
«پشتی صندلیام را قدری عقب ببر تا بتوانم سرم را تکیه بدهم.
«پتو را بکش رویم .گمانم قدری سرما خوردهام .صبح قدری لرز کردم .این جا
برای شستن آدم را لخت میکنند .شاید همین سرمایم داده است.
«دیگر دارد حوصلۀ خودم هم از خودم سر میآید».
«به به! یاور جان! کته آوردهای با تخم مرغ نیمرو ،از خانه! درست همان طور که گفته
بودم پختهای .شُل است و آبدار .عجب کتهای! قربان دستت یاور! عالی! اولین باری
است که به این خوبی آشپزی میکنی .عجب ضیافتی .همه را دعوت میکنیم برای
مهمانی.
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«خواجه نصیرالدین طوسی وقتی مسئلۀ ریاضی را نمیتوانست حل کند خوابش
میبرد .در خواب حل مسئله به ذهنش میآمد .در حیاطش قدم میزد و کیف میکرد
و میگفت شازدهها کجایند که چنین لذتی ببرند؟!
« حاال من هم وقتی چنین کته و تخم مرغی میخورم حق دارم بگویم شازدهها
کجایند که چنین لذتی ببرند ...بله قدری تهدیگ هم بده ...امروز غذا را مثل دوا
نخوردم».
« شعری بگذار تا گوش بدهیم .مولوی را بگذار :گریختن عیسی در کوه و این که از چه
فرار میکرده است».
[صدای ضبط بلند میشود .جوانی شعر مولوی را میخواند .تهلهجهای روستایی دارد و
صدایش سالم و پُر است].
شیر گویی خون او میخواست ریخت
عیسیِ مریم به کوهی میگریخت
[این جا عیسی را باید"ئی سی" بخوانی .چنان فرار میکرد که گویا شیر در پیاش
افتاده است].
آن یکی در پی دوید و گفت« :خیر! در پیات کس نیست چـ [ه] گریزی چو طیر؟
نه پیات شیر و نه خصم و خوف و بیم».
«از کی این سو میگریزی ای کریم؟
میرهانم خویش را ،بندم مشو!»
گفت« :از احمق گریزانم ،برو!
[مرد پرسشگر که میخواست سبب فرار عیسی را بداند میگوید مگر تو آن نیستی
که کوران و کران را شفا میدهی و مرده را جان میبخشی ،پس چرا دَمت بر احمقان
کارگر نیست؟ عیسی میگوید افسونم را بر کوه سنگی خواندم ،شکافت .اما بر احمق
خواندم درمان نشد .زیرا رنج و کوری بیماری است و قابل ترحم ،اما حماقت زخمی
است که داغش را خود شخص بر خود زده است و پس چارهای ندارد].
خرقه را بدرید بر خود تا به ناف
«بر کُه سنگی بخواندم شد شکاف
بر سر الشِی بخواندم گشت شَی
«بر تن مُرده بخواندم گشت حَیّ
صد هزاران بـار و ،درمانی نشد».
«خواندم آن را بر د ل احمق به وُد
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...
گفت« :رنج احمقی ،قهر خداست
ابتال رنجی است کان رحم آوَرَد
آنچه داغ اوست مُهر او کرده است
[سرآخر ،داستان به نتیجهاش میرسد].
زاحمقان بگریز چون عیسی گریخت
انک اندک آب را دزدد هـوا

رنجِ کوری نیست قهر ،آن ابتالست
احمقی رنجی است کان زخم آورد
چارهای بـر وی نیارد بُرد دست
صحبت احمق بسی خونها که ریخت
وین چنین دزدد هم احمق ،از شما

«پس در شیراز بودهای .گفتی آنجا درس خواندهای و کار کردهای .کوچه پسکوچه-
های شیراز را گشتهای.
«شیرازیها به شهر خودشان تعصب دارند .در تهران که همدیگر را میبینند ،به
هم میگویند از "شهر" چه خبر .گویا فقط شیراز را شهر میدانند .اصال کلمهای برای
شهرشان دارند که برای هیچ شهر دیگری به کار گرفته نمیشود" :خاکِ پاک".
« در همین پاریس رفیقی شیرازی داشتیم که خیلی تعصب داشت .میگفت هرچه
شیرازیه آدم خوبیه! ما گفتیم آخر این طوری نمیشود .گفت حاال که خوشتان نمی-
آید پس طور دیگری بگویم :هر که خوبه ،شیرازیه!
«حاال که میخندی بگذار یک لطیفه از شیرازیها برایت بگویم .یک شیرازی رفته
بوده است کربال .در خواندن زیارت در ضریح امام حسین میگوید که "یا شاهچراغ!
امام حسین را بیامرز!" به او میگویند ،آقا! مقام حسین از شاهچراغ باالتر است .می-
گوید :قبو ل .اما هرچه باشد شاهچراغ بچهمحل است!
«البته شهر آدم برای آدم ایدهآلیزه میشود .ارزشش باال میرود .مثال برای ما که
در فارس به دنیا آمدهایم ،البته دختر زیبا خیلی زیاد است اما دختر شیرازی که لباس
قشقایی پوشیده باشد لطف دیگری دارد».
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« یاور جان! برای صادق و سعید زنگ بزن .یادآوری کن که جمعۀ آخر ماه دارد می-
رسد .بیایند شبِ شعرمان را برگزار کنیم .هرچند اکبر گمانم دفعۀ پیش گفت که این
بار نمیتواند بیاید».
«نمیدانم چرا سردم است .آن پتوی قرمز را هم بینداز رویم .دارم میلرزم .میدانی
لرز به فرانسوی چه میشود؟ ـ فریسون!
« امروز که سردم شده است یک دلیلش این است که سرم را شستند .البته شستن
که نه ،گربهشوری میکنند .خیلی میلرزم .به پرستار بگو که بیاید .یک کاری بکند.
اولین بار است که این طور میشوم .برو و بگو« :فریسون ».بگو« :مسیو حق ،فریسون!»
[پرستار می آید .جوانی است فرانسوی با پوست روشن .ریش پرپشتی دارد که خوب
شانهاش زده است .پتوی مخصوص را ـ نازک ،طالیی رنگ ،از جنسی شبیه کاغذ یا
پالستیک ـ آورده است .من و یاور نیز کمک کردیم و این پتو را دور تراب پیچاندیم.
رویۀ طالیی این روانداز باید به سمت بیرون باشد و رویۀ خاکستری آن باید بر تن
بیمار بنشیند .مثل آن بود که تراب را ـ نشسته بر صندلی ـ در کاغذ کادو پیچیده
باشیم].
«دستم بد جوری مانده است ...انگشتم را هم درست کن ...آها خوب شد».
[از اتاق وسط راهرو صدای پیرزن میآید .یک ریز و مدام داد میزند .از صبح صدایش
میآمد ...باید یک جمله را تکرار کند ...رنگ صورت تراب که از سرما پریده بود جان
میگیرد .پتوی نازک فایده داشته است .شاید هم همان جنبوجوش که پتو را دور
تراب پیچاندهایم او را گرم کرده است].
«بیا یاو ر جان! ساعت نزدیک پنج است .یک متنی را بخوان تا لغتهایش را برایت
بگویم ...بخوان! همان اطالعیۀ فلسطین را بخوان ...پرووکاسیون یعنی تهییج .رپرسیون
یعنی سرکوب .لغتها را یادداشت کن .همین مقالههای ساده را اگر بخوانی کمک
بزرگی به زبانت خواهد بود ...اگر میخواهی میتوانی به خانه بروی .آنجا به کارهایت
برس .این رفیق پیش من هست.
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« خوب رفیق ،بنشین شامت را بخور .ببینم یوسف امروز شام برایت چی درست
کرده است .ساالد ریز و کدبانویی! کُردها ادویه و سبزیهای خاصی به ساالد میزنند.
تا شامت را میخوری یک نوار هم بگذار گوش بدهیم.
«می خواستم شعری را که محمود درویش دربارۀ ادوارد سعید گفته است ترجمه
کنم .آن شعر «طباق» یا ـ به فرانسوی ـ کنترپوآن نام دارد .عالقمند شده بودم به
مسئلۀ پارادکس یا تضادنما .در منز ل دوستی برخوردم به مقالهای از دکتر سروش.
مقالۀ بسیار جالبی است که سروش انواع تضادنماها را در شعر سعدی میشکافد و
مثا ل میآورد.
«میل داشتم خودم هم مطلبی مینوشتم دربارۀ تضادنمایی در شعر محمود
درویش .اما نتوانستم .خودم لیاقتش را ندارم .بلد نیستم .آدم موقعی مطلب را میتواند
خوب بیان کند که خودش آن را خوب فهمیده باشد.
«در شعر درویش محمود مثال این را داریم که
نیویورک /نوامبر /خیابان پنجم/
خورشید بشقابی است از فلزی متالشی
از خویشتن غریبهام در سایه پرسیدم:
آیا این بابل است یا سُدوم
آنجا در آستانۀ مُغاکی الکتریکی،
به بلندای آسمان ،ادوارد را دیدم.
«مُغاک ،گود است .از مغاکی به بلندای آسمان حرف میزند .منظورش آسمانخراش-
های فروریخته در نیویورک است" .بلندیِ مغاک" باید یک کنترپوآن باشد .دکتر
سروش مثا لهای خوبی را از "تضادنماهای" موجود در شعر سعدی نشان داده است.
تا شامت را می خوری مقالۀ سروش را بگذار تا گوش بدهیم .در کامپیوتر زیر عنوان
سروش ضبط کردهایم.
[همان صدای جوان که به نظرم ته لهجۀ روستایی داشت بلند میشود].
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صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم
چشمم به راه تا که خبر میدهد ز دوست
[امید بوده که صاحبخبر بیاید تا سعدی خبردار شود .اما صاحبخبر آمده و سعدی ـ
بر عکس ـ از هوش رفته و بیخبر شده است].
«ساعت هفت شده است .این موقعها ،عجیب بیحا ل میشوم .نفسم به شماره
می افتد .بیا رفیق ،شامم را لطفا بده .بعدش هم که باید دست و پایت را جمع بکنی و
بروی .از ساعت هشت به بعد بیمارستان خوشش نمیآید که مالقاتیها باقی بمانند.
چند دفعه بعضی از رفقا قدری بیشتر ماندند و بعد پرستار گله کرده بود .روی میز را
لطفا جمع و جور کن .ماست را به منز ل ببر .برای من زیاد است .آن کارت پستا ل را،
روی میز ،به دیوار تکیه بده».
هشت شب از بیمارستان بیرون آمدم .امروز ،نیمساعتی پس از آن که تراب را در مالفۀ
رویهطالیی بسته بندی کردیم جوانک پرستار از نو آمد ـ همان که ریش پرپشتی دارد
و خوب شانهاش میزند .شاید می خواست ببیند آیا لرز تراب فرو نشسته است .کارتی
هم آورده بود که گفت از پست رسیده است .دوستی فرانسوی فرستاده بود .کارت را
جلوی صورت تراب گرفتم .خواند و ترجمه کرد که« :این حرفت را به یاد میآورم که
از قو ل ویکتور هوگو گفته بودی تنها کسانی زنده میمانند که مبارزه میکنند».

پنج شنبه ،سی ژوئیه
پا زدم و از راهی که دیروز کشف کردهام به بیمارستان آمدم .از کنارۀ رود مارن است.
مارن رودی است که به سِن میپیوندد .دور از ازدحام رفتوآمد ماشینها .رودخانه
سبز رنگ است .سبز زنده ،بیتالطم.
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از میدان دومینیل ـ از منز ل یوسف ـ از دود و دَم و پست و بلند چند خیابان می-
گذرم و به این باریکۀ ساحلی میرسم :رود است ،و خیابانی باریک که دو طرفش را
درختان بلند پوشاندهاند .پشت شاخ و برگِ درختها رودخانه به چشم میآید که بی
هیچ افتوخیزی پیش میرود .سی دقیقهای پا میزنم ـ از رودخانه دور میشوم ـ
پایینهای خیابان پهنِ "الکلِرک" قدری آمدوشد ماشینها بیشتر است .قیافههای
اخمو و پیچیده در حجاب فراوان است .نظیر اینها در هلند هم دارد زیاد میشود.
سرشان را باال گرفتهاند .به چشم آدم نگاه نمیکنند .یک بچه توی بغل ،یک بچه ـ
دوان ـ پشت سر ،و اگر جوان تر باشند یک ـ یا شاید دو ـ بچه توی شکم .من از اینها
میترسم .به خودم میگویم اینها برای فتح جامعههای دیگر آمدهاند و اصو ل اعتقادی
خودشان را ـ از حال ل و حرام گرفته تا محرم و نامحرم ـ به ضرب پسگردنی هم که
شده به دیگران تحمیل خواهند کرد .این ازدحام اسالمی اینک در هر شهر اروپایی به
پدیده ای تازه اما چشمگیر و هر روزه تبدیل شده است .در روتردام و الیدن ،دو شهر
هلندی که محل رفتوآمد من است ،مسجد شهر از بزرگترین بناهای عمومیِ شهر
شده است .این حرفها را ـ این ترسها را ـ معموال نمیشود به صدای بلند گفت.
جواب میدهند که آزادی عقیده باید برقرار باشد و اینها هم حق دارند حجاب و جمع
و شعار خودشان را داشته باشند .من یاد انقالب ایران میافتم که اسالمیها آهسته-
آهسته و بعد ،موجموج ،آمدند و وقتی بر قدرت نشستند دیگر از دوش دیگران پیاده
نشدند ـ هنور هم سوارند.
از پارکینگی بیپنجره که اینک به مسجد تبدیل شده است رد میشوم .جمعهها
این جا غلغله است .بیست دقیقهای هم از کنار یک بزرگراه شلوغ ،که چندان برای
دوچرخه خوشقلق نیست پا خواهم زد و خواهم رسید به محوطۀ بیمارستان که انگار
یک روستاست در حاشیۀ شهر .یا ،پادگانی است که مدافعان پیرش تفنگ بر زمین
گذاشتهاند و ترکش کردهاند.
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«یاور جان! نخواندهای! خوب نخواندهای! "الپَن" را که خرگوش میشود" ،الپو" تلفظ
می کنی .باید بارها بخوانی و تکرار کنی .اگر بدانی من چقدر تمرین کردم .مثل سگ
تمرین کردم ،و هیچی نشدم! حاال تو میخواهی تمرین نکرده چیزی بشوی.
«برو یک مقالۀ دیگر بیاور و بخوان .لغتهایش را با هم مرور میکنیم .لغتها را
یادداشت کن .در خانه مرور کن .قدری پیش بروی خواهی توانست ترجمه کنی .می-
توانی مقاالت خوب را انتخاب کنی و به ترجمۀ خودت در سایت بگذاری .صندلی را
نزدیکتر بیاور ،بخوان!»
«گوشی را به گوشم بیشتر بچسبان.
«ـ الو ...سالم رفیق ...بله خوبم ...روغنی ریخته است سعی میکنم جمعش کنم ...بله...
بهتر نمیشود».
«دیدی چقدر در تلفن رجز خواندم؟! برای آنها که از راه دور زنگ میزنند رجز می-
خوانم .نزدیکم نیستند که بدانند چقدر زپرتی شدهام ...طی پنج سا ل گذشته ،همیشه،
هر کسی گفت حالت چطور است ،گفتم عالی است! قبال هم همین طور بود .هیچ وقت
نگفتم :ای! زندهایم! میگذرد!
«با خودم میگویم چرا من باید پیش دیگری عجز و البه کنم او به اندازۀ خودش
درد و ناله دارد .وانگهی من از این که پیش کسی بنالم چی گیرم میآید؟
«هر وقت که در تلفن میگویم حالم عالیه ،گوشی را که میگذارم به خودم می-
گویم ،باز هم دروغ بگو! اگر خدایی باشد من به درگاه او باید از این همه دروغگویی
توبه کنم.
«وای! از بس که حرف زدم شکمم درد گرفت .یکی ممکن است بگوید گوز چه
ربطی به شقیقه دارد؟ اما دارد! من ،حرف زدهام ،اما شکمم درد گرفته است.
«کف پایم داغ شده است .لطفی کن .از دستشویی دستما ل بیاور ـ از آن دستما ل-
های پارچهای و خیس کن .بکش روی پایم.
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« آخی ...خوب شد .کف پایم را هم خیس کن .آخ ...خوب شد .پایم میسوخت.
خوب شد».
«خاطرات را می خواندی؟ وقتت را بر سر تصحیح نقطه و ویرگو ل نگذار .حواست را
جمع دریافت مشکالت یک فعالیت جمعی ـ فردی بکن .برای این است که میخواهم
کتاب را بخوانی .زندگی من تنها در همراهی با جمعی که به آن تعلق داشتهام تعریف
می شود .کاروانی را ببین از مبارزۀ طبقاتی .کاروانی که پنجاه سا ل با همۀ مشکالتِ
پیشِ رو حرکت کرده است .ما چهار مرحله را پشت سر گذاشتهایم :سازمان مجاهدین
خلق ،مجاهدین مارکسیست لنینیست ،سازمان پیکار ،سی سا ل در تبعید.
« نه این که زندگی فردی نداشته باشم .اما وجه غالب ،زندگی جمعی بوده است.
البته عاشق بوده ام .من و پوران عاشق همدیگر بودیم .از همان او ل همدیگر را دوست
داشتیم .نوشتهام این را .نامهای را که در هشتمین سا لِ مرگ پوران نوشتهام بخوان».
«هوا خوب است؟ میتوانیم بیرون برویم؟ سری به بیرون میزنیم .اگر گرم بود در
حیاط میگردیم ...در را ببند و زنجیر را بینداز ،در غیبت ما نکند مریض دیگری به
اتاقم بیاید...
«این پیرزن دیشب ،تمام شب را ،داد زد ...در این داالن همۀ اینها ـ یا در واقع
بگویم همۀ ما ـ در آخر خط هستیم .در مخمصه گیر افتادهایم و دست و پایی می-
زنیم.
«صبر کن با این خانم دکتر احوالپرسی بکنم.
«حرکت کن! برویم توی آسانسور».
«باد میآید .برگها را ببین ،میجنبند .هوا آفتابی است .اما این باد را ،نه ،نمیتوانم
تحمل کنم .اگر سرما بخورم کار تمام است .رفیق! برگردیم توی ساختمان .قدری در
حیاط خلوت مینشینیم و بعد بر میگردیم به اتاقمان .خوبی حیاط خلوت این است
که آفتاب دارد اما باد ندارد.
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« دیشب غذای درست و حسابی نخوردم .شب هم راحت نخوابیدم .طرفهای صبح
مدام به ذهنم میزد که فالن ساندویچ را این طوری بخوری ،و مثال از آن گوشه
بخوری ،و لقمۀ کوچک بگیری ،چقدر خوب است! صبح با خودم گفتم شتر در خواب
بیند پنبهدانه!
« تو هم موقعی که من حالم خوب بود پیدایت نشد ،حاال که گندش در آمده
سروکلۀ تو هم پیدا شده که هی از حرفهای من یادداشت بر میداری .کارت خندهدار
است .نمیدانم دنبا ل چی هستی .بهرحا ل ،نوشتن با تو .من در نوشتنت دخالتی نمی-
کنم .میتوانی قضاوت و حرفهای خودت را داشته باشی.
«برگردیم به اتاق.
«امروز پنج شنبه است؟ آه بله .فردا جمعۀ آخر ماه است .زمان برایم مفهومش را از
دست داده است .مطمئن نیستم امروز پنجشنبه است یا جمعه .یا چه ماهی است.
اینها برایم مهم نیست .من روغنِ ریخته هستم .ولی خوب ،سعی میکنم جمعش
کنم .به خودم میگویم لطف دوستان شامل حا ل من شده و در این بیمارستان هم
امکانات عالی دارم .باید قدر اینها را بدانم.
«این بیماری لعنتی مرا انداخت .کمرکارم را شکست .مرا "کیک اوت" کرد .ولی
خوب .چارهای نیست .میشود گفت این هم دورهای از زندگی است .تجربهای است.
چیزهایی هم از این دوره یادداشت کردهام.
« از ژانویۀ دوهزاروچهارده در بیمارستانم .همین که زندگی ادامه دارد کافی است.
همین که عصرها میتوانم از دوستانم استقبا ل کنم .چیزهایی را میخوانم .بههر حا ل
این مفهوم زندگی است .این هم نوعی زندگی است .دیگر وقتم در مترو و اتوبوس
گرفته نمیشود .االن هر چه حا ل دارم وقتم صرف چیزی میشود که دوست دارم».
«پاشو عزیز! یک نصفه پاکت پودر پروتئین بزن به سوپ .یکی از لیموها را هم اگر دارد
خراب میشود باز کن بزن به سوپ ...نه ،قاشق الزم نیست .کاسه را توی دهنم بگیر
هورت میکشم ...سوپ عدس است .اگر بدانی این موقع روز ،ساعت هفت شب ،چقدر
غذاخوردن برایم سخت است ...بشقاب رویی را بردار ببینم برای شام چه دادهاند .نه،
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این طور که بشقاب را گرفتهای من تویش را نمیبینم .بشقاب را قدری دورتر بگیر.
قدری پایین تر بیاور .آها دیدم .ماهی است با پورۀ سیب زمینی .پورهاش را میخورم.
اما ماهی را نه .ماهی بیمارستان هیچ مزه ای ندارد .نصفۀ دیگر لیمو را توی پوره آب
بگیر .بله ،همهاش را .احتیاط نکن .من جهرمی هستم .با لیمو بزرگ شدهام».
«نوار شعر را بگذار تا گوش بدهیم .آخر شاهنامه را بگذار .از اخوان ثالث».
بر به کشتیهای خشم بادبان از خون،
ما برای فتح سوی پایتخت قرن میآییم.
تا که هیچستان نُه توی فراخ این غبارآلود بیغم را
با چکاچاک مهیب تیغهامان تیز ...بگشاییم.
شیشههای عمر دیوان را
از طلسم قلعۀ پنهان ،ز چنگ پاسداران فسونگرشان ،جَلد برباییم ،بر زمین کوبیم.
«چقدر تناسب وجود دارد بین تلفظ کلمات این شعر و معنیشان .مثال همین
"بشخاییم" یعنی بشکنیم .تلفظ و شکلی دارد که با فعل شکستن تناسب دارد».
ور زمین ـ گهوارۀ فرسودۀ آفاق ـ دست نرم سبزههایش را به پیش آرد ،تا که
سنگ از ما نهان دارد ،چهرهاش را سخت بشخاییم.
[شاعر که در هوس فتح پایتخت قرن بود ،به خود میآید و افسوس میخورد].
این شکسته چنگِ دلتنگِ محا ل اندیش
نغمهپرداز حریم خلوت پندار ،جاودان پوشیده از اسرار
چه حکایتها که دارد روز و شب با خویش!
[شاعر نهیب میزند و صدایش بلند میشود].
ای پریشانگویِ مسکین ،پرده دیگر کن!
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پور دستان جان ز چاه نابرادر در نخواهد برد.
مُرد ،مٌرد او ،مٌرد .داستان پور فرخزاد را سر کن.
آن که گویی نالهاش از قعر چاه ژرف میآید،
نالد و موید ،موید و گوید :آه دیگر ما فاتحان گوژپشت و پیر را مانیم
بر به کشتیهای موجِ بادبان بر کف.
« رفیق! وقتش رسید که دست و پایت را جمع کنی .ماسک مرا عوض کن .ماسک
بینی را بردار و ماسک شب را بگذار .دیشب به نظرم آمد که بندش شل شده است.
رفته بود توی دهنم .گفتم خدایا این چیست توی دهنم آمده است .میترسیدم ماسک
از روی چانهام کنار برود و من هیچ کاری نمیتوانستم بکنم .دقت کن که بندهای
ماسک سفت بسته شده باشند».

جمعه سیویک ژوئیه
خانمی فرانسوی ،الغراندام ،بی هیچ آرایشی ،با چهرهای خشک ـ و به نظرم بیمزه ـ
به دیدن تراب آمد .خانم سنش چندان نبود ،اما رنگِ پریده و حرکات آهستهاش
خیلی او را از جوانی دور نشان میداد .پیشانی تراب را بوسید .تراب او را "کامرَد" ـ
یعنی رفیق ـ خطاب میکرد .رفیق لگنی را از آب پر کرد و با حوصله پاهای تراب را
یکبهیک در آب کرد و شست .در این فاصله یاور هم قهوهای برای تراب آورد و قهوه
را گذاشت تا خنک شود .خانم فرانسوی و یاور هریک یک دست تراب را گرفته و باال و
پایین میبردند تا قدری نرمش داده باشند .به دستهای تراب نمیدانم آیا میشود
واقعا "دست" گفت .مثل این است که دو کیسۀ بلند را از پارچه یا ریزۀ کاغذ پر کرده
باشند و به دو شانۀ تراب بسته باشند .تراب هیچ تکانی به آنها نمیتواند بدهد.
تراب ساکت ماند .آن دو نفر دستهای او را چند بار باال و پایین کردند .بعد
دستها را ،با احتیاط ،روی دستۀ صندلی قرار دادند .اگر دستها را خوب بر دسته
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نگذارند ممکن است عرق کنند ،لیز بخورند ،از شانۀ تراب آویزان شوند و آویزان
بمانند .تراب ـ تراب ابروهای سفید و پرپشت و تابیدهای دارد ـ اخم کرده بود .در
فاصلهای که یاور قهوۀ سردشدهاش را به او جرعه جرعه میداد گفت« :امروز گمان
میکنم بیماریام وارد مرحلۀ تازهای شده است .به این معنا که ناتوانی خودم را
پذیرفتهام ».تراب یک قلپ دیگر از قهوه نوشید .به یاور گفت« ،ماسک را ببند ».تراب
یک دقیقهای بی ماسک بود تا قهوه اش را آسوده ،در دوسه قورت ،بنوشد .تراب گفت:
«دیگر از ناتوانیام شرمنده نیستم .این باید یک مرحلۀ تازه باشد ».تراب گردنش را
هیچ تکان نمیتواند بدهد .گاهی معلوم نیست روی سخنش با کیست« .این بیماری
مرحله به مرحله پیش رفته است .در هر مرحله چقدر طو ل کشید که قبو ل کنم .اگر
بدانی چقدر گریه کردم آن بار او ل که مرا تروخشک کردند .چقدر گریه کردم».
جمعۀ آخر ماه است .ساعت پنجو نیم یوسف و اکبر پیدایشان شد .صادق نیز قرار است
بیاید .در این یک سا  ل و نیمی که تراب ساکن بیمارستان بوده است این جمع
نشستهای ماهانۀ خود را برگزار کرده است .شعر میخوانند ،شعر را برای هم معنی
میکنند و تراب گاهی پیشنهاد مشاعره میدهد .در این جمع فقط اکبر است که از
عهدۀ مشاعره با تراب بر میآید.
تراب میگوید :آتش عشق بتان بر خود مزن  .یا بر آتش خوش گذر کن چون
خلیل
اکبر جواب می دهد :الله ساغر گیر و نرگس مست و بر ما نام فسق! داوری دارم
بسی ،یارب! که را داور کنم!
تراب میگوید :ما را به رندی افسانه کردند ،پیران جاهل ،شیخان گمراه.
این شعر به «ه» تمام شده است .پس اکبر باید جوابی بدهد که با «ه» شروع شده
باشد.
هزار نقش بر آرد زمانه و نبُوَد ،یکی چنان که درآینۀ تصور ماست.
اگر مجا ل داشته باشند این شعر و شعرکِشی آن قدر ادامه خواهد یافت تا یکی
نقش زمین شود و سپر بیندازد .اکبر میپرسد :میدانید این شعر از کیست؟ شعرش
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آن قدر تازه و به گوش ما آشناست که معموال فکر میکنیم کسی نزدیک به زمانۀ ما
آن را سروده است .تراب میگوید« :آینۀ تصور» تعبیری است که مرا به یاد سبک
هندی میاندازد .آیا میشود گفت این شعر در سبک هندی سروده شده است؟ اکبر
میگوید :تقسیمبندی به سبک را ملک الشعراء بهار باب کرده است .تراب میگوید :ما
هنوز شعر پیشینیان خود را در مییابیم .اما در اروپا چنین نیست .نسل پیش از خود
را نمیفهمند .آیا این نشانۀ غنای ماست یا نشان این است که پیش نرفتهایم و از
نسلهای گذشته فاصله نگرفتهایم.
اکبر میگوید :شعر از انوری است .انوری از حافظ پیشتر است .اما تعبیرش هنوز
همزمانِ ماست .انوری شعری دارد که در سرزنش شاعران است .او خود در آغاز مدح-
گو بوده است .اما بعد به شاعران تاخته ،آنها را «مشتی گدا» شمرده که وامدار و
بدهکار صاحبان حرفه هستند .شعر انوری این است:
تا زما مشتی گدا کس را به
ای برادر بشنوی رمزی ز شعر و شاعری
مردم نشمری
تا تو نادانسته و بیآگـهی نانی خوری؟
آن شنیدستی که نهصد کس بباید پیشهور
راست میدارند از نعلین تا انگشتری
تو جهان را کیستی تا بی معونت کار تو
در نظام عالم ،از روی خرد گر بنگری؟
باز اگر شاعر نباشد هیچ نقصانی فتد
انوری ،اینجا ،پیشهور را تولیدکننده و با فایده میبیند و شاعر را «مشتی گدا» که
برای نعلین تا انگشتری محتاج دیگران است و خود هیچ کاری از پیش نمیبرد.
تراب میگوید« :تئوریای بورژوایی است که فرد را مستقل میگیرد .باید این شعر
انوری را به هواداران استقال ل فردی گوشزد کرد .نهصد پیشهور باید کار کنند تا یک
نفر نانش را بخورد!»
اکبر میگوید« :اینجا ،این "یک نفر" شاعر است .شاعری که اگر نباشد ـ به قو ل
انوری ـ هیچ نقصانی در عالم اتفاق نخواهد افتاد».
تراب میگوید« :حاال که نشستهایم بیایید مناجات هاتف اصفهانی را گوش کنیم.
خیلی قشنگ است .هاتف در هر بندی به جایی سر زده است .به دیرمغان ،به کلیسا ،و
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به میخانه و در همه جا یک صدا را شنیده است .عرفای ما در احکام شریعت انقالب
کردند .چیزهایی را عادی کردند که باید بارها گوش داد و آموخت».
شعر هاتف را میگذاریم .خود تراب ،بیحرکت ،مثل یک مجسمه ،اما دقیق و با
چشم کنجکاو ،گوش میدهد .همان صدا ـ جوان و روستایی ـ از ضبط بلند میشود:
ور به تیغم بُرند بند از بند
از تو ای دوست نگسَلم پیوند
وز دهان تو ،نیم شکرخند
الحق ارزان بود :ز ما صد جان
که نخواهد شد اهل ،این فرزند
ای پدر! پند کم ده از عشقم
که ز عشق تو میدهندم پند
پندِ آنان دهند خلق ای کاش
[مردمان ای کاش به آنان پند بدهند که مرا از عشق تو منع میکنند].
چه کنم کاوفتادهام به کمند
من ره کوی عافیت دانم
گفتم« :ای جان به دام تو دربند
در کلیسا به دلبری ترسا
هر سر موی من جدا پیـوند
«ای که دارد به تار زُنارت
ننگ تثلیث بر یکی تا چند؟
«ره به وحدت نیافتن تا کی
که اب و ابن و روح قدس نهند؟»
«نام حق یگانه چون شاید
ـ وز شکرخند ریخت از لب قند ـ
لب شیرین گشود و با من گفت
تهمت کافری به ما مپسند
که «گر از سرِّ وحدت آگاهی
پرتو از روی تابناک افکند
«در سه آینه شاهد ازلی
پرنیان خوانی و حریر و پرند».
«سه نگردد بریشم ار او را
شد ز ناقوس این ترانه بلند
ما در این گفتگو که از یک سو
وحـده ال اله اال هـو
که یکی هست و هیچ نیست جز او
در این شعرآوریها و آن شعرآزماییها یوسف شرکت نمیکند .او ل این که گمان
نمیکنم چندان شعر از بر داشته باشد و دوم این که یک بار ـ در خانه ـ به من گفت
که «من از مولوی پولَوی خوشم نمیآید!» گیرم این حرف با چهرۀ یوسف چندان
نمیخواند .یوسف موهای سفید و به نسبت بلندی دارد .سبیل پرپشتش لب باالییاش
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را پاک پوشانده است .قیافهاش به مرشدهای سالخوردهای میماند که خیلی صبور و با
تجربه به نظر میرسند .یوسف ـ نشسته بر صندلی ـ چانهاش را به عصایش تکیه داده
بود .اکبر ـ از زور بیجایی ـ بر صندلی چرخدار تراب نشسته بود .تراب نیز بر تخت-
خوابش به بالش تکیه داده ،نیمهنشسته ،نیمهدرازکِش بود .پرستار تازهکاری که برای
آوردن دوا به اتاقمان آمد ،یک لحظه ،در آستانۀ در ،معطل ایستاد .به نظرم آمد با این
قیافههایی که رفقا برای خودشان ساخته بودند معطل مانده بود که مریض واقعی کدام
است؟!

شنبه ،اول اوت
تراب را از ساعت ده یا یازده صبح در راهرو مینشانند ـ بر صندلی چرخدارش و با
جعبۀ تنفسش .تراب ،از ده تا یازده ،آنجا ،روبروی اتاق عمومی پیرها ،میماند و البد
منتظر ماست .او را عمدا آنجا میگذارند تا اگر اتفاقی برایش افتاد ،دیگران ببینند و
کاری کنند یا ندایی بدهند .به هر سمتی که صندلیاش را بگذارند مینشیند .فقط
میتواند چشمهایش را در چشمخانه بگرداند .شاید پیرها را نگاه میکند ،و منتظر
میماند .یک ساعت پس از نیمروز مهلت دیدار شروع میشود و ما میتوانیم او را از
جلوی اتاق عمومی برداریم و به اتاق خودش ،به اتاقی که شبها در آن میخوابد،
ببریم.
پیرهای اتاق عمومی همه انگار منجمد شدهاند .یخ بستهاند .بیشترشان ـ یا گاهی
تمامشان ـ زن هستند .با موهای سفید ،ژولیده و بههمریخته .بعضیها سفیدی پوست
کلهشان از الی موهایشان معلوم شده است.
پیرها همه شان بر صندلی چرخدار هستند .اما دست و پایشان کار میکند .گیرم
آهسته ،خیلی کُند .با قدمهای کوتاه راه میروند و دستشان را به نردهای چوبی می-
گیرند که در امتداد هر سوی راهرو بر دیوار کشیده شده است .تراب ،در این جمع،
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تنها کسی است که تکان نمیخورد .آنجا مینشیند و منتظر میماند تا ساعت یک
برسد و درِ بیمارستان به روی رفقایش باز شود.
امروز بهموقع به بیمارستان رسیدم .یاور نیز رسیده بود و تراب را ،بر صندلی ،به
اتاق میبُرد.
در اتاق تا یاور تراب را ،بر صندلی ،عقب و جلو کند و پشت به دیواری که چند
ماسک تنفس بر آن آویزان است قرار دهد ،من هم از آبگونهای الکلی که به چارچوب
در آویزان است چند قطرهای گرفتم و رویۀ میز متحرک را تمیز کردم .به اتاق که می-
رسیم تراب قبل از هر چیز میل دارد ماسک شبانهاش را ـ که بینی و هم دهانش را
میپوشاند ـ برداریم و به جایش ماسک توی بینی را بگذاریم .صحبتکردن برایش
راحتتر خواهد شد .زندگی عادیتر میشود.
ماسک را که عوض میکنیم یاور کامپیوتر کوچک را از کمد لباس بیرون میآورد
و بر میز متحرک ـ که رویهاش را تمیز کردهایم ـ میگذارد .یاور صندلیاش را کنار
صندلی چرخدار تراب میگذارد ،میز را جلو میکشد و کامپیوتر را روشن میکند .میز
را قدری عقبوجلو ،و بلندوکوتاه ،میکند تا صفحۀ کامپیوتر در دایرۀ دید تراب قرار
بگیرد .اولین کار تراب سر زدن به سایتی است که او و چند رفیقش در اینترنت دارند.
آیا مطلب تازهای در سایت گذاشتهاند ،آیا کدام مقاله را بناست ترجمه کنند .بعد در
سایتهای همسایه ،در سایتهای این و آن میگردند .تراب میپرسد و یاور میگردد:
«از فلسطین چه نوشتهاند؟» «از غزه کسی حرفی نمیزند؟» «به بهانۀ حماس
زورگویی اسراییل را نادیده میگیرند؟»
پرستار پیدایش می شود و قهوۀ این ساعت را که قاطی شیر مفصل است همراه با
یک بیسکویت میآورد .این قهوه را تراب نمیخورد و قاعدتا به من یا به یاور میرسد.
قهوه را بر میدارم ،بیسکویت را به یاور میدهم و صندلیام را میگذارم بیرون ،دمِ
در ،توی راهرو .این طوری اتاق خلوتتر میشود ،برای تراب ـ تا اخبار سایتها را نگاه
کند و شاید ،اگر مطلبی خواست بنویسد ،آن را به یاور دیکته کند .من هم در راهرو
قهوۀ بیمارستان را ـ که سرد شده ـ خوش خوشک باال میروم تا حملۀ خواب
زودهنگام را دفع کنم و قدری از پیشنویس خاطرات تراب را بخوانم.
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امروز اما کار آسوده پیش نرفت .صدای تراب از اتاق آمد که «مگر اینها رفیقِ ما
نیستند؟» گویا معلوم شده بود که یک یا دو تن ـ که تراب آنان را «رفیق» میدانست
ـ بیآگاهی تراب ،یا شاید پنهان از او ـ بیانیهای یا اطالعیهای را در جایی نشر دادهاند.
من چیزی بیشتر از این سر در نیاوردم و نام آن یکی دو تن را هم ـ حقیقتا ـ نشنیدم.
اما بر می آمد که تراب سخت عصبانی و دلگیر شده است .بلند میگفت« ،مگر ما چند
نفریم؟ مگر چند نفر باقی ماندهایم که ادای کار تشکیالتی در بیاوریم؟ لیاقتش را
نداشتیم .من به شخصه لیاقتش را نداشتم که جمع از دست نرود .حاال این آدم [یا
شاید ،آدمها] خواستهاند سایت درست کنند بیآنکه به ما اعالم کنند .در حالی که ما
شلوار پایمان را هم جلوی آنها میکَنیم و عوض میکنیم .میبینی بیاعتمادی تا
کجاست؟ ...ببینم .یاور! تو نگرانی مرا میفهمی یا به نظرت میآید آن چه من میگویم
زیاد است؟ ...یک حرفی بزن! ...آیا خیلی پرتوپال میگویم؟»
از اتاق ،جز صدای نفسهای تراب ،هیچ پاسخی نیامد .تراب گفت« :واقعا آرزو دارم
موقعی که میمیرم ،آنجا جمع نشوند و دربارۀ من حرف نزنند .کاش میتوانستم
همین جا ـ االن ـ دود بشوم».
تراب یکباره یادش به من افتاد و پرسید« :برزو کجاست؟ در راهرو نشسته است؟»
من از همانجا جواب دادم« ،بله ،این جایم ».دو قدم برداشتم ،داخل اتاق شدم و در
میدان نگاه تراب ایستادم .برافروخته بود و ابروهای سفیدش در هم رفته بود .پرسید:
«تو حرفهای مرا میشنیدی؟» من گفتم« :بله ».تراب پرسید« :چرا میشنیدی؟»
من معطل ماندم چه جوابی بدهم .تراب گفت« :رفیق! اگر صحبتی پیش میآید که
میبینی به تو مربوط نیست آن را نباید بشنوی .میتوانستی یا دورتر بنشینی یا به ما
ندا بدهی که اینجایی .این از اصلهای یک کار سیاسی است ».من ،از روی قبو ل،
گفتم« :باشد ».تراب ،که چشمش به من بود ،آرامتر گفت« :باشد .حاال برو هر جا که
میل داری بنشین و به کارت برس ».من باز آمدم و بر صندلیام در راهرو نشستم .به
نظرم آمد می توانستم به تراب توضیح بدهم که من اصال اسم آن آدمها را نشنیدهام و
از خودِ حکایت هم چیزی سر در نیاوردهام .دیگر این که میشد بگویم که او یکباره
حرفش را شروع کرده بود و من اصال فرصت نیافتم که بفهمم شنیدنش از سوی من
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معقو ل است یا نه .باز فکر کردم که اگر این پاسخها را داده بودم در اصل قضیه تفاوتی
پیش نمیآمد .ته کار این است که من به حرفهایی که به من ربطی ندارند نباید
گوش بدهم .اما گرفتاری در این است که حرفها را او ل باید گوش بدهم تا ببینم آیا
به من ربط دارند یا ندارند!
پیرزن ،در اتاق میانۀ راهرو ،شروع به دادزدن کرده بود و مثل یک چرخ خیاطی کار
میکرد .ناچار پیشنویس کتاب را برداشتم ،به طبقۀ پایین رفتم تا چند صفحهای از
آن را بخوانم .تراب ،تا اینجا ،از دوران بچگیاش گفته است .در جهرم ،در محیطی
روستایی ،با بز و گوسفند و علفزار .تمیزکردن آغل گوسفندها ،دوشیدن شیر ،سپردن
گوسفندها به چوپان و چیدن پشم بزها را خودش در همان بچگی انجام میداده است.
میآید که زبل و کاری بوده است .نوشته است :در دهمان دیده بودم که اگر زنی بزاید
کسی به پشت بام میرود و اذان میگوید .بُزم که زایید ،من هم به پشت بام رفتم و
اذان گفتم .زن همسایه میپرسید پسرجان این چه وقت اذانگفتن است؟!
نیم ساعتی که کتاب میخوانم به اتاق بر میگردم .تراب به یاور میگوید« ،اگر
میخواهی به خانه برو .اگر خسته نیستی میتوانیم با هم قدری فرانسه بخوانیم ».یاور
کیف و کتابش را جمع میکند .گویا میخواهد به خانه برود .من ،به جایش ،در
صندلیِ کنار تراب مینشینم.
تراب میپرسد ،تا به اینجا که کتاب را خواندهای نظرت چیست؟ نقدی یا پرسشی
داری که مطرح کنی؟
گفتم :این را خواندهام که به عنوان پسر او ل خانواده باید در به دوشکشیدن بارِ
خانواده سهیم می شدید .در همان کالس سه یا چهار ابتدایی به تشویق مادر قرار شد
به قم بروید و طلبه بشوید .به نظرم خواننده منتظر است بداند از دورۀ طلبگی چه
می گویید و بعدا چه طور پایتان به مبارزۀ سیاسی باز شده است .داستان گیراست و
من منتظر صفحۀ بعد هستم .نثر کتاب به نظرم قدری عجوالنه است .اما گمان نکنم
این را بتوان ایراد کتاب دانست .نثر کتاب با شخصیت نویسنده و با نوع داستانش یک
جور هماهنگی دارد .آدمی را میبینیم که حوادث زیاد و پیدرپی را از سر گذرانده و
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میخواهد ـ پیش از آن که دیر شود ـ گزارش آن را به دیگران بدهد .کتاب سریع آغاز
میشود و بی حاشیهچینی و حتی بی تصویرسازی پیش میرود.
تراب به حرفهایم گوش میدهد ـ فقط چشمهای تراب است که زنده است ـ
چشمها و رنگ صورت .اگر خشمگین شود صورت برافروخته میشود و اگر خسته
باشد زردیاش را میشود دید .من تراب را هرگز ،در زندگی پیشیناش ـ ایستاده ـ
ندیدهام .اما باید آدم بلندقد و چارشانهای بوده باشد .االن هم دستها و پاهایش به
نظرم بلند و سنگین میآید .تنش ،بی آنکه فربه باشد ،صندلی را پر کرده ،انگشت-
های پنجهاش ،که مثل یک دستکش پالستیکیِ پُر بر دستۀ صندلی مانده است ،بلند
است و کف دست پهنی دارد .این آدم ـ اگر پا میشد ـ هنوز آدم بلندباالیی میبود.
تراب نوجوان را به طلبگی به قم فرستادهاند .تا هم از دستتنگی خانواده بکاهند و
هم او به سواد و خیر و اعتباری برسد .خاطرهاش را این طور نوشته است« :هنوز به
خاطر دارم که مادرم مرا به گوشۀ مطبخ برده بود و طرز درستکردن کته را به من یاد
میداد ،در حالی که آرام اشک میریخت و میکوشید من متوجه نشوم .در چمدان
کوچکی هم که با من بود ،در یک دستما ل ،خاک تیمم گذاشته بود تا اگر برای نماز
صبح فرصت وضو نداشته باشم با آن خاک تیمم کنم و نمازم قضا نشود».
شش و نیم عصر وقت داروی تراب است .دو کپسو ل و یک قرص .میگوید که مهم-
ترین دارو همان قرص سفید کوچک است .این قرص بیماریاش را ـ بیماری "آ .ا ل.
اس" را ـ درمان نخواهد کرد اما دکترها گفتهاند که از سرعت پیشروی بیماری خواهد
کاست .هرسه قرص را ،باهم ،در دهان تراب میگذارم .یک لیوان آب ،و او قرصهایش
را قورت میدهد .اهل این که قرصها را دانهدانه بخورد نیست.
تراب میپرسد« :امروز از این که گفتم بعضی حرفها را نباید بشنوی ناراحت
شدی؟»
میگویم :نه.
تراب میگوید« :اصو ل را باید رعایت کرد .چیزی را که نباید دانست ،نباید دانست.
در یکی از خانههای مجاهدین ـ در زمان شاه ـ رئیس هسته گزارشی دربارۀ یکی از
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اعضای همان هسته نوشته بود .گزارش را تا کرده بر تاقچه گذاشته بود و بر آن نوشته
بود این برگه خوانده نشود .گزارش آنجا ماند و هیچ کس ،از جمله کسی که می-
دانست گزارش دربارۀ اوست ،هرگز به فکر نیفتاد تای کاغذ را وا کند و گزارش را
بخواند.
«بچههای مجاهد ،پنجاه سا ل پیش ،و بعد بچههای پیکار ،هر چه بود ،به تعهد
خود ،به قو ل و قرار خود پابند بودند .من از این لحاظ خوشحالم که چیزی را که یک
مرد بزرگی مثل حنیفنژاد ،یا سعید محسن و اصغر ساختند ،تا امروز من به نحوی در
آن خدمت کردهام ،جاروکشی کردم .توی این کاروان بودهام .من خودم را شاگرد آنها
میدانستم .ولی من لیاقتش را نداشتم.
« کلید حل معما هیچ وقت از پیش حاضر و ساخته نیست .توی راه مبارزه است
که به تدریج ،از طریق آزمایش و خطا ،راهنهایی پیدا میشود .کلید حل معما هیچ
وقت از او ل حاضر نبوده تا افراد بتوانند یک راست رو به مقصد بروند».
«خوب ،رفیق ،سوپم را بده بخورم».
کاسۀ سوپ را بر دهان تراب میگیرم .با هر قلپی که میخورد یک «آخی» می-
گوید.
تراب میپرسد« :تو پکر نمیشوی که من مدام "آخی" میگویم؟»
من جواب میدهم« :نه! سوپ گرم است و شما هم خسته .چه ایرادی دارد یک
آخی بگویید؟»
تراب میگوید« :امروز خیلی دردِسر داشتم .نه خودم کاری کردم نه گذاشتم شما
کاری کنید ...دیگر نمیشود کاری کرد .این است سهم ما».
یک قلپ دیگر میخورد و یک «آخیِ» دیگر میگوید.
«صبحها این قدر خسته نیستم .اما عصرها ...االن دیگر نفرتآور است کارم .دیشب
حا ل نداشتم بِهِشان بگویم دندانم را بشورند .با دندانِ مسواکنزده خوابیدم.
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«خستگی دائمی است .مثل این است که بدنت زیر منگنه است .اما باید عادت
کرد .همۀ اخبار غمانگیز ،همۀ غصهها را میشود طوری پذیرفت .این را باید یاد
گرفت».

دوشنبه ،سوم اوت
پرسید« :نکتۀ تازهای داری که بگویی؟»
گفتم :بله" .نامۀ عاشقانه" را خواندم.
گفت« :این سیاسیها این حرفها را خوش ندارند .فکر میکنند فقط از انقالب و
خون باید صحبت کنند ـ حتی به نحوی تصنعی .نوشتن نامۀ عاشقانه برای کسی
هشت سا ل پس از درگذشت او عجیب به نظر میآید .باید مناسبتی داشته باشد .تنها
از کسی بر میآید ،مثل من .آدمی که پیر شده باشد و دیگر این حرفها از او گذشته
باشد».
گفتم :عشق شما در آن نامه خیلی تشکیالتی و سازمانی است .شما از کارهای
سیاسیِ دو نفرتان یاد میکنید .این را االن دیگر با کلمۀ «عشق» توصیف نمیکنیم.
برای من ،در این نامه ،فقط یک جا بوی عشق میآمد .آنجا ،وقتی پوران نیز در
 1353به بغداد گریخته بود و شما ،لب دجله ،برای او زمزمه کردید که عاشقی محنت
بسیار کشید ،تا لب دجله به معشوقه رسید.
تراب گفت« :عشق در آنجا معنای دیگری میدهد .عشقهایی کز پی رنگی بوَد،
عشق نَبوَد عاقبت ننگی بود.
« این را هم به خاطر داشته باش آن نامه را همین سا ل پیش نوشتهام .در این
شرایط مسخرۀ خودم .نتوانستهام کنتر ل دقیقی رویش بکنم.
« در ادبیات معناهایی برای عشق آورده شده است که خیلی از عشق به معنای
رابطۀ میان یک دختر و پسر فراتر میرود .همین یک بیت را به خاطر بیاور که گفته
است:
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« به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست .عاشقم بر همه عالم که همه عالم از
اوست.
«و بعد مولوی را نگاه کن .همان آغازهای مثنوی چه گفته است:
«آتش عشق است کاندر نی فتاد
«جوشش عشق است کاندر می فتاد».
فرصت داریم .کامپیوتر را باز میکنیم تا شعر مولوی را بشنویم .صدای همان جوان
بلند میشود که لهجهای جنوبی دارد.
از جداییها حکایت میکند

بشنو از نی چون شکایت میکند
....
جوشش عشق است کاندر می فتاد
آتش عشق است کاندر نی فتاد
...
قصههای عشقِ مجنون میکند
نی حدیثِ راهِ پرخون میکند
او ز حرص و عیب کلی پاک شد
هر که را جامه ز عشقی چاک شد
همچو نی من گفتنی ها گفتمی
با لب دمساز خود گر جفتمی
[اگر به لب آن که همدم اویم میرسیدم ،همچون نی همۀ گفتنیها را میگفتم].
بی زبان شد گر چه دارد صد نوا
هر که او از همزبانی شد جدا
دیشب ،در خانۀ یوسف ،گفتاری را که تراب دربارۀ «خاموشی پیکار» در اینترنت نهاده
است گوش دادم .از بیستویک تیر  1360جمهوری اسالمی ضربههای خونبار و بزرگی
بر سازمان پیکار وارد آورد که سازمان را از پا انداخت ،یا ،سازمان از میان برداشته شد.
تراب اصطالح «خاموشی پیکار» را به کار برده است با این امید که رد پای سازمان
پیکار از میان نرود و خوبیهایش «مثل رادیکالیسم و صداقتش بتواند زمانی در شکلی
نوین و رساتر بروز کند».
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تراب گفت« :آن گفتارها شتابزده است .خیلی رویش کار نکردهام .میترسیدم.
میخواستم تا زمانی که میتوانم روی صندلی بنشینم و گردنم را راست بگیرم
چیزهایی بگویم ،و گفتم .با خط خوش نبود ،تند و تند بود .ولی زیرش را امضا می-
کنم .مسئولیت آن چه را گفتهام قبو ل میکنم».
شب ها ،رفتن از بیمارستان تا خانه یک ساعت و نیم به درازا میکشد .به خانه که
میرسم خسته ام ،و قدری تشنۀ خواب .دیشب گویا هنگام شنیدن نوارهای تراب
چرتی هم زدم .یوسف که در آن ساعتها بر تختش نشسته است گفت :عمو جان!
خُرخُرت هم بلند شد.
تراب پرسید« :آن قسمت که خوابت نبرده بود چی دستگیرت شد؟»
گفتم :شما از گناهان دیگران ـ از حکومت و ارتجاع و امپریالیسم ـ و نفعشان در
به شکستکشاندن پیکار سخن گفتهاید اما به ضعفهای درونی خود سازمان پیکار
اشاره نکردهاید.
تراب گفت« :شکست ما ل یک طرف نیست .تناسب قوا مهم است .این طور نیست
که اگر فهم ما از تئوری کامل باشد الزاما پیروز میشویم .مثال لیبرا لها میگویند اگر
دموکراسی را خوب بفهمی پیشرفت خواهی کرد .ما مارکسیستها میگوییم اگر
مارکسیسم را درست فهمیده بودیم و طور دیگری عمل کرده بودیم ،طور دیگری می-
شد! این ها خیاالت است .چیزی به اسم توازن قوا وجود دارد .این عامل بسیار مهم
است .توازن قوا شما را هر قدر دانا و خوشتئوری باشید به چالههای بزرگ میاندازد».
« خوب ،یاور جان! بیا قدری در کامپیوتر کار کنیم .یکی دو نکته است که میخواهم
اضافه کنم .این مسیو هم برود کار خودش را بکند».
یاور صندلیاش را کنار صندلی تراب میگذارد تا او چیزهایی را در تکمیل
خاطراتش دیکته کند .من هم ـ که مسیو باشم ـ کتابچۀ خاطرات را دست میگیرم،
به راهرو میروم تا جایی برای خواندنش پیدا کنم .در راهروی خودمان ،در این
راهروی هفت هشت اتاقه  ،خلوتی برای خواندن نیست .پیرزن ،مثل ارّه ،شروع کرده
است .داد میزند و چیزهایی میگوید ،یا گمانم ،تکرار میکند .ده دوازده مریض دیگر،
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و سه چهار پرستاری که در راهرو ـ گاهی ـ میآیند و میروند ،وانمود میکنند که
صدای او را نمیشنوند .تازه اگر صدای او را بشنوند کاری از دستشان برای او بر نمی-
آید .با کتابچهام از راهرو میگذرم ،از صدای پیرزن دور میشوم ـ بگذار هر چه می-
خواهد بگوید .آسانسور .یک طبقه پایینتر .به حیاط خلوت میروم .آفتاب است ،بی
دریغ ،و آسمان است آبی .به آنجا رسیدهام که تراب در پانزده سالگی از جهرم ـ که
شهری دورافتاده بوده است ـ به قم میرود تا درس طلبگی بخواند.
رفتن تراب به قم با سابقۀ خانوادگیاش میخوانده است .چون که هم از جانب پدر
و هم از جانب مادر سابقهاش به روحانیت میرسیده است .پدربزرگ و عمو و
پسرعمویش آخوند بودهاند .پدرش هم عمامه به سر میگذاشته ،هر چند هیچ وقت
پیشنماز نشده و میکوشیده که نانش را از راه گوسفندهایش یا از گیوهدوزی در
بیاورد.
تراب با دو تا از فامیلهای همسنش به قم میرود .این مادرِ تراب بوده است که
تشویقگر سفر بوده است .او همواره میل داشته که پسرش قرآنخوان از آب در بیاید.
در هوای گرم جهرم ،در همان کالس او ل ابتدایی ،تراب میبایست بعد از مدرسه به
مکتبخانه میرفته و قرآن می آموخته .در کالس او ل و دوم ابتدایی او قرآن را خوب
میخوانده و همین برایش بین همکالسیها و معلمها و در محله اعتبار به بار آورده
بوده است .از طرف دیگر ،اگر تراب به قم نمیرفته ،چه راه دیگری در مقابل میداشته
است؟ پدر تراب فکر میکرده که الزم نیست بچه بیشتر از شش کالس سواد داشته
باشد .سوادِ بیشتر ،به نظر پدر تراب« ،لوکس» بوده است .و البته همه میدانستهاند که
مدرسه بچهها را بیدین می کند .پس تراب به جای این که در خانه بماند ،و احتماال با
پدر سروکله بزند ،و خودش را در سفرۀ تنگ خانۀ پدری زیاده احساس کند ،تشویق
مادرش را به گوش میگیرد و به قم راه میافتد.
قم شهری است که رئیسش آیتاهلل بروجردی است و ده هزار ـ بله ده هزار ـ طلبه
دارد .این طلبهها از دستگاه آیتاهلل مستمری ماهانه ،یا به نقل آن زمان «شهریه»
میگیرند .تراب ،که سفارششده بوده است ،در قم خدمت آیتاهلل میرسد و آیتاهلل
برای او ـ و دو تا فامیل همسنش ـ مقرری تعیین میکند« .ماهی سی تومان .در آن
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زمان حقوق یک معلم صدوپنجاه یا دویست تومان در ماه بود ».تراب مینویسد« :او ل
باری که خدمت آیتاهلل رسیدم هنوز یادم هست چه تنفری در من ایجاد شد که
دست آقا عین متکاست .از کودکی همهمان تنفر داشتیم از دستهای نرم و چاق ...ما
دستتنگ بودیم .اما همسایهها از ما دستتنگتر بودند .بقیۀ بچههای مجاهد مثل
حنیف نژاد هم از چنین مسیری گذشته بودند .منظورم این نیست که به قم رفته
بودند .منظورم این است که دستتنگی دیگران آنها را به خشم میآورد .آنها نه به
خاطر رنج مادی خودشان بلکه به خاطر دیدن وضع فقیرانۀ دیگران به مبارزه کشیده
شدند .فقر خودمان ما را به مبارزه نکشاند .دیدن فقر دیگران و بریزوبپاش باالییها ما
را به مبارزه کشاند».
تراب پانزده ساله شهریۀ مرحمتی آیتاهلل را نمیخواهد و در تمام سه سالی که در
قم میماند هیچ پولی از هیچ آیتاللهی نمیگیرد .تراب یک کار دیگر هم میکند .در
این سه سا ل در کنار درس طلبگی درسهای عادی دبیرستانی را میخواند و کالس-
های چهار و پنج و شش نظام عمومی آموزشی را تمام میکند.
عصر ـ یاور رفته بود ـ تراب پرسید« :به کارهایت رسیدی؟»
گفتم :بله چند صفحه از خاطراتتان را خواندم.
پرسید« :نتیجهای گرفتی که بخواهی به من بگویی؟»
گفتم :بله .از قم توصیفی کرده اید که با تصوری که من از آن شهر و حوزۀ علمیه
داشتم تفاوت داشت .من در خانوادهای غیر مذهبی پرورش پیدا کردهام .برای من قم
شهری بوده است که به آن مرده وارد میکنند و از آن آخوند صادر میکنند .شما در
توصیفتان از سه سا ل زندگیتان در قم تابلوی دیگری از این شهر کشیدهاید .رنگها
روشن است و نوری بر صحنه افتاده است .اولین کتابخانۀ زندگیتان را در قم دیدهاید.
«کتابخانه بر بام مسجد آ ینه بر قرار بود .سیدی با عمامۀ کوچک به مراجعین خوشامد
میگفت و میتوانستی از جوان کارمندی که بالفاصله برایت چای میآورد کتابی را که
میخواستی یا اطالعی را که در جستوجویش بودی ،بخواهی».
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در بهار  1339تراب دیپلم دبیرستانش را ـ که نزد خودش خوانده است ـ میگیرد.
حاال وقتش رسیده که پا به دانشگاه بگذارد .از حوزۀ علمیۀ قم بیرون میآید و به
تهران میرود .تهران ـ شهرِ بزرگ .سراغ دانشگاهها را میگیرد .در «دانشسرای عالی
تربیت معلم» میشود معلم شد و تازه ماهی دویست تومان بابت مخارج تحصیل به
دانشجویان میدهند .تراب در پاییز  1339دانشجوی سا ل او ل دانشسرای عالی می-
شود .سا ل  1339همان سالی است که گروههای سیاسی ایران سر برآوردهاند .حکومت
کندی در آمریکا بر جای آیزنهاور نشسته است .میگویند کندی اصرار دارد که در
ایران اصالحات سیاسی و اقتصادی صورت بگیرد .از بیستوهشت مرداد  1332ـ از
افتادن مصدق و برگشتن شاه به قدرت ـ هفت سا ل گذشته است .حاال شاید بشود در
دانشگاه حرف زد و دور هم جمع شد .باد تغییرهای سیاسی میوزد .این دانشجوی
سا ل او ل هم چشموگوشش را باز میکند که ببیند چه خبر است و چه میتوان کرد.

سه شنبه ،چهارم اوت
از منز ل یوسف تا بیمارستان "امیل رُوی" پا میزنم .او ل این که از منتظر ماندن برای
مترو و اتوبوس بدم میآید .دیگر این که با دوچرخه رفتن ورزش است و تماشا و هوا
خوردن و با خود بودن دارد .دیگر این که اگر با مترو و اتوبوس بروم روزانه ،در رفتو-
برگشت ،شش یورو خواهم افتاد و این ،با حساب جیب من ،سرِ ماه مبلغ مفصلی
خواهد شد.
صبح ها یوسف زودتر از من پا شده و به عادتی که دارد نان تازه خریده و چایی را
دَم کرده است .یک جور مهماننوازی که گمانم از شناسههای کُردهاست .همۀ این
کارها را ،بی هیچ سروصدا ،در یک اتاقی که دارد ـ و من هم مهمانش شدهام ـ انجام
میدهد .اتاقمان چهار قدم در پنج قدم است .در یک طرف یخچا ل و لوله و لگن
ظرفشویی و اجاق گاز رج شدهاند .یخچا ل و اجاق گاز در اصل سفید بودهاند اما گذر
زمان رنگشان را پرانده و االن زردِ سوخته شدهاند .شیر ظرفشویی نه باز میشود و نه
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بسته .ناچار آن را به حا ل خودش گذاشتهایم و هر وقت میخواهیم ظرفی را بشوریم یا
آبی بگیریم شیر فلکه را ـ که در دیوار تعبیه شده ـ باز و بسته میکنیم .با چنین
ابزاری و در فضایی چهار در پنج متری ،این عمو یوسف ،صندلی کرسی بلندش را کنار
اجاق گاز و لگن ظرفشویی می گذارد ،و بی آن که مرا بیدار کند ،نه تنها صبحانه را
آماده میکند بلکه برای ناهار من هم آشپزی میکند .بر یک سکوی نیمبند چوبی که
کنار اجاق گاز به پا ایستاده است رنگهای مختلف از ادویۀ گوناگون در کیسههای
کوچک نایلونی روی هم انبار شده است .نظم این ادویه و دانهها را فقط خود یوسف در
زندگی یکنفرهاش میتواند دریابد .بعضی از دانهها را از سهشنبهبازار همین محلۀ
"دومینیل" کشف کرده است .سبزیهای خشک شده را کُردهای ایرانیِ همشهریاش
برایش میآورند .باقلوا و بعضی شیرینیهای بینام و بعضی ادویۀ پررنگ نیز از
کردستان عراق به سوغات به گوشۀ اتاقش میآید .یوسف بر صندلی چوبی کرسی-
بلندش مینشیند و در آن گوشۀ یک متر در سه متر که تبدیل به آشپزخانهاش شده
است انواع ادویه را امتحان میکند و اقسام ابتکارها را میزند .امروز توریای نسوز بر
اجاق گذاشته بود و بر آن بادمجان سرخ ـ سرخ که نه ـ سیاه میکرد .البته دود
بادمجان قدری بر دیوار مینشیند .اما ایرادی ندارد .زیرا از آشپزیهای پیش به اندازۀ
کافی دود بر دیوار نشسته است و دیگر این که این دیوار ،و این اتاق ،به برنامۀ یوسف،
دو سه ماه دیگر باید رنگِ روشن بخورد .بر جای میزِ در همِ ادویه و سیر و عناب هم
قرار است یک کمد مرتب آشپزخانه بنشیند.
من ،نزدیک نیمروز ،ناهار بستهبندیشدهام را بر میدارم ،یک سپاس به یوسف
میگویم ،از طبقۀ پنجم عمارت با آسانسور پایین میآیم و پا تند میکنم تا سر ساعت
به رفیق تراب برسم .تراب دیر آمدن ما را ـ نه من و نه یاور را ـ هیچ نمیپسندد.
یکیمان باید سر ساعت در بیمارستان باشد .حق هم دارد.
امروز من و یاور ،از قضا ،هر دو سر ساعت یک پا به راهروی بیمارستان گذاشتیم.
من دست بر شانۀ تراب گذاشتم تا بداند که آمدهایم .روز بهخیر گفتیم و یاور صندلی
تراب را راه انداخت .از راهرو گذشتیم .پیرزن مینالید و چیزهایی میگفت و میگفت.
در اتاق یاور صندلی را عقب و جلو کرد تا در جای همیشگی بنشاند .من میز متحرک
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را به الکل رقیق شستم .از کولهام ظرف شیشهای غذا را در آوردم در دایرۀ دید تراب
گرفتم و گفتم یوسف امروز میرزا قاسمی پخته است .این هم سهم شما! تراب گفت:
«عالی شد .از این بهتر نمیشود ».و بعد ،به عنوان تشکر ،پرسید« :مگر من چه کردهام
که این دوستان این همه به فکر من هستند؟»
یاور صندلیاش را کنار صندلی تراب گذاشت .تا آنها به کارشان مشغو ل باشند
من یکی دو ساعتی در اتاق کاری نخواهم داشت .پیشنویس خاطرات تراب را برداشتم
و از اتاق بیرون زدم.
در اتاق پهلویی ما یکی است که همیشه در خواب است .با گونه و چشمی گودافتاده.
نمیدانم وزنش چقدر است .نباید از کولهپشتی من سنگینتر باشد .پستی و بلندی
هیچ تنی بر لحافی که رویش انداختهاند اثر نگذاشته است ـ بس که الغر است .تنها
موی ژولیدهایست و گونهای فرو رفته .بر میز کنار تختش عکس زن و مردی را
گذاشتهاند .دست در دست هم ،در آغاز راه زندگی .عکس سیاه و سفید است .دختر با
چشمانی باز ،و مویی بافته .سا لهایی است که عکاسی چندان متداو ل نبوده است.
دخترک سرش را باال گرفته ،به دوربین نگاه میکند .شوهر کت و شلواری تازه پوشیده
و سربلند و مفتخر مینماید .عکس باید در روز عروسی یا خواستگاری گرفته شده
باشد .نمیدانم کدامشان اینک بر تخت است.
شبها ساعت هشت از بیمارستان راه میافتم و تا به خانۀ یوسف برسم هوا تاریک
شده و چراغهای برج بلندی که اتاق یوسف در آن است یک به یک روشن شدهاند.
این بار پا به خانه که گذاشتم ـ یوسف نبود ـ دو قدمی پیش رفتم که چراغ اتاق را
روشن کنم ،کف پایم خیس شد .چراغ را که روشن کردم دیدم بله! موکت ،یعنی
موکت سالخورده ای که باید در تعمیرات منز ل دور انداخته شود ،تا نیمۀ اتاق خیس
است .یوسف ،در جا ی نمایانی ،یک یادداشت برایم بر کاغذ آچهار نوشته بود« :نگران
نشو! شیرِ سیفون خراب شده بود .به موقع متوجه شدم ».ظاهرا منظور یوسف از این
که «به موقع» متوجه شده است این بود که آب تمام اتاق را نبرده بود و در نصفۀ کار
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یوسف شاید صدای شُر و شُری شنیده بود یا شاید به فراست دریافته بود که آب از
سیفونِ توالت مشغو ل خزیدن در تنها اتاق خانه است .خوشبختانه از اتاق بوی
ناخوشی نمیآمد و من فرض را بر آن گذاشتم که آب سیفون آلوده نبوده است .تخت
یک نفره ام را باز کردم و بر آن نشستم .ارتفاع این تخت بیشتر از دو وجب است .شب-
ها آن را باز میکنم و بر آن میخوابم .یوسف هم تخت همیشگی خود را دارد که بر
آن چند دشک و لحاف ـ ذخیره برای مهمان ـ گذاشته است .جز اینها ،در اتاق یک
قفسۀ کتاب است و میزی کوچک با کامپیوتر .قفسۀ کتاب خالی است :گفتم که ،نیمی
از اثاث را به انباری پایین برده؛ قرار است خانه تعمیرات کلی شود .از کامپیوتر آن قدر
سیم به این سو و آن سو رفته که فقط خود یوسف میتواند ردّ سیمها را از پریزهای
برق تا پشت کامپیوتر و بلندگو و دوربین بگیرد.
آخرهای شب ،نزدیک به نیمه ،محله خلوت شده بود و صدایی از آمدوشد ماشین-
ها بر نمیخاست که یوسف از مهمانیاش آمد .لباس مرتبی پوشیده بود .کت و شلوار
و کراوات .در مهمانی شرابی خورده بود .میگفت« :بر تخت دراز کشیده بودم که بی-
مناسبت پاشدم و پا بر موکت گذاشتم و دیدم که شیر سیفون هرز شده است ».شیر
فلکه را به موقع بسته بود .میگفت« :فردا یک واشر میخرم و سیفون میشود مثل
روز او ل ،بلکه بهتر!» من به شوخی گفتم« :تا وقتی که آب به بلندی تختهایمان
نرسیده باشد ،من خیالم راحت است ».و گفتم که سا لهای پیش که چند ماهی در
زندان بودم ،در اتاقی به همین وسعت ،مثال چهار قدم در پنج قدم ،نوزده یا بیست نفر
زندگی میکردیم .بعد از آن به خودم گفتهام هرگز در زندگیام از کمبود جا شکایت
نکنم .یوسف ،که در زمان شاه چندین و چند سا ل در زندان بوده است نیز به فکر
زندان افتاد .خواست حکایتی تعریف کند .اما شاید چون روحیهاش خوب بود به فکر
آزادیاش افتاد و خاطرۀ روز آزاد شدنش را برایم تعریف کرد.
« همۀ ما اخباری از دنیای بیرون شنیده بودیم اما باز باورکردنش مشکل بود که با این
شتاب میخواهند آزادمان کنند .سهشنبه افسر نگهبان لیستی از زندانیها را خواند و
گفت که برویم و اثاثمان راتحویل بگیریم تا همان غروب آزاد شویم .اما ما تصمیم
گرفتیم که سهشن به از زندان بیرون نرویم .چند نماینده انتخاب کردیم که با رئیس
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زندان مذاکره کنند .بهروز ـ داداش تو ـ یکی از نمایندهها بود؛ با آن صدای خندۀ
بلندش .از ته راهرو میشنیدیم که رئیس میگفت "کاری نکنید که روابطمان خراب
بشود ".و صدای خندۀ بهروز میآمد که "نه این که روابطمان تا به امروز خوب بوده
است!"
«از بیرون خبر آمده بود که خانوادههای زندانیان سیاسی فردا چهارشنبه ـ یعنی
یک روز پیش از چهار آبان که تولد شاه باشد ـ انتظار آزادی ما را دارند .تظاهراتی هم
گویا قرار بود در دانشگاه برگزار شود .ما میخواستیم چهارشنبه از زندان بیرون بیاییم
تا هم به خانوادهها بپیوندیم و هم شاید به اتفاق در تظاهرات شرکت کنیم.
«رئیس زندان میگفت اسمتان را از آمار برداشتهایم .برای شام امشب جیره
ندارید .باز صدای خندۀ بهروز میآمد که "آن قدر اعتصاب غذا کردهایم که امشب را
بتوانیم گشنه سر کنیم ".اما شب شاممان را دادند .صبحانۀ فردا را هم خوردیم.
چهارشنبه لیست را میخواندند و دسته دسته بیرون میآمدیم .من سیزده تومن و
چهار ریا ل ـ موقع دستگیری ـ همراه داشتم که حاال تحویلم دادند.
«سا ل پنجاه به زندان آمده بودم و حاال چهارشنبه سوم آبان پنجاهوهفت بود .چند
پیراهن را که در این سا لها خانوادهام برایم آورده بودند برای دیگران گذاشتم و خودم
با لباسهای فرسودۀ زندان بیرون آمدم.
«ما را دمِ در آزاد نکردند .در دستههای دهتایی در مینیبوس مینشاندند ،از
سرباالیی اوین باال میرفتیم ،و هر چند صد متر مینیبوس میایستاد و یکی را پیاده
میکرد تا ،به این ترتیب ،ازدحام ایجاد نشود .ماشینهای خانوادهها و دوستان هم که
دنبا ل مینیبوس راه افتاده بودند زندانی خودشان را سوار میکردند و میبردند .من را
که پیاده کردند یک ماشین شخصی سوارم کرد .معلم جغرافی دبیرستانم در سنندج
بود! آقایی بود به نام یلفانی که برادرش نمایشنامهنویس معروفی است .یلفانی بی آن-
که بپرسد کجا باید برویم مرا یک راست برد درِ دانشگاه تهران .من هم رویم نشد که
بگویم مرا به "پلچوبی" ببرد که در آنجا خواهرم خانه داشت .با لباس زندانی ،با
دمپایی پالستیکی و سی زده تومن و چهار ریا ل پو ل جلوی دانشگاه پیاده شدم .روبرویم
تانک بود و سرباز و سرنیزه .داخل دانشگاه تظاهرات بود .شاید یلفانی فکر کرده بود که
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من میخواهم راهبهراه وارد تظاهرات شوم .تانک بود ولی ممانعتی در کار نبود .اما من
در خیالم نگنجید که از جلوی تانک و سرباز رد شوم و به میان تظاهرکنندهها بروم.
همانجا تاکسی گرفتم و به پلچوبی ـ که چندان از دانشگاه دور نیست ـ رفتم .لباسی
عوض کردم؛ سروصورتی صفا دادم و مشغو ل یافتن دوستان شدم .اصحاب کهف شده
بودم که پس از چهارصد سا ل خواب به جهان برگشته بودند و همه چیز را دگرگون
مییافتند .یک جا خانمی در را به رویم باز کرد .از دوستم پرسیدم .گفت چهار سا ل
است که از آن خانه رفته است .در آدرس دیگر پنج سا ل بود که رفیقم جابهجا شده
بود .به سنندج زنگ زدم شمارهها عوض شده بودند .فردایش ـ پنجشنبه ـ تلفنی
تهمورث فرزاد را پیدا کردم .تهمورث همکالسیام در سنندج بود .قرار شد جمعه عصر
در سنندج باشم .تهمورث گفت که بیرون سنندج به پیشوازم خواهد آمد.
«جمعه صبح در یک پیکان همراه برادرم راه افتادم تا ساعت سه به سنندج برسم.
پیکان نرم و خوشصدا می رفت .سه ساعتی رفتیم و به همدان رسیدیم .چهار ستون و
بام بلند آرامگاه بوعلی سینا را دیدم .دوری در دانشگاه زدیم که در اعتصاب بود .همه
در سالن دانشگاه جمع بودند .دم در شعاری آویخته بودند و آزادی زندانیان سیاسی را
میخواستند .از همدان تا سنندج دو ساعت بیشتر نیست .به سنندج نزدیک میشدیم
که از جلو ماشینی آمد ک ه تهمورث و چند چهرۀ آشنا را در آن دیدم .پیاده شدم.
یکدیگر را در آغوش کشیدیم .بوی سنندج آمد و انگار دیگر یقین کردم که آزاد شده-
ام .تهمورث "چوخه رانک" به تن داشت ـ لباس کُردیِ دستبافِ منطقۀ اورامان .من
هم همان کنار جاده لباس کُردیام را پوشیدم و این بار ـ گمان میکنم ـ در هیأت
جوانی که از قد و قامت و سبیل خودش هم گویا بسیار راضی است در ژیانی سرباز
نشستم .به گِریزه که رسیدیم عدهای از دوستان و خواهرانم منتظرم بودند .مادرم
وسطشان ایستاده بود .با قدِ بلند و لب به هم فشرده .سا لها میشد که او را این طور
از نزدیک و بی نگهبان ندیده بودم.
« این بار زندانم چهار سا ل طو ل کشیده بود .اما درستش این است که از هفت
سا ل پیش به تفاریق به زندان افتاده بودم .بار او ل سه ماه در سا ل پنجاه و بار دیگر هم
حدود ده ماه در سا ل پنجاهویک .مادرم را در آغوش گرفتم و فکر میکنم هر دویمان
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این احساس را داشتیم که ،آخیش! آیا میشود همۀ سا لهای تعقیب و ترس و زندان
تمام شده باشد؟
«جمع بیست سی نفریمان رو به افزایش گذاشت .مردمی که برای گردش روز
جمعه به تپه و آب گِریزه آمده بودند به جمع استقبا ل از زندانی سیاسی ملحق شدند
و این شعار جمعی سرگرفت که "زنجیری زالم چرّا .بهخیر هاتیتهو برا ".معنایش این
است که "زنجیر ظالم پاره شد .خوش آمدی برادر من ".دستهگلی به دستم دادند و
من تعجب کردم که در آن فصل پاییز این همه گل رنگارنگ و صحرایی را از کجا گرد
آوردهاند .یک لحظه از خاطرم گذشت که با این جمع آوازخوان و ملتهب به سنندج
رفتن کار بی خطری نیست .اما به خودم گفتم مگر نه این است که برای رسیدن به
چنین روزی در زندان بودهام .دستهگل را باال گرفتم و گفتم نخست به گورستان
سنندج میرویم تا گل را بر مزار نخستین قربانی کُرد ـ که در هفده شهریور جان
باخته بود ـ بگذاری م .به گورستان که رفتیم و از آن جا به مرکز شهر که راه افتادیم
دیگر او ل و آخر صف را نمیدیدم .خیابان غلغله بود .انتخاب شعارها هم در اختیار من
نبود .جوانهای هوادار فدایی و جوانهای هوادار مجاهد هر یک شعارهای دستههای
خود را میدادند .اوج تظاهرات آن جا بود که از جلوی شهربانی رد میشدیم .افسر
نگهبان که از قضا خیلی الغر و ریغو بود به پاسبان مستقر در زندان دستورِ بهزانو داد.
او زانو بر زمین گذاشت و تفنگش را به سوی من نشانه گرفت.
«عجب غوغایی بر پا شد .من که یک دستم به عالمت پیروزی بلند بود ،حاال هر
دو دستم را بلند کرده بودم .جای عقبنشستن یا سرخمکردن نبود .یکی از سنندجی-
ها ـ همکالسی دوران دبیرستانم ،علیاشرف رادپور ـ بچۀ شیرخوارهاش را بر سر دست
گرفت و جلوی ماشین بر زمین گذاشت ،با این معنا که حاضر است بچهاش را فدا
کند .همین جمعیت را به هیجان آورد .صف مردم از هم نپاشید و شعارشان بلندتر
شد .یاد علی اشرف به خیر .سا ل بعد او در حملۀ جمهوری اسالمی به کردستان
دستگیر شد و در مقابل جوخۀ مرگ ایستاد .آن روز او ،مثل من ،سیوچهار ساله بود.
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« نُه شب به مرکز شهر رسیدیم .دیدیم که از پادگان تانک و سرباز آوردهاند .اما
رانندۀ تانک انگار می خواست به تظاهرات بپیوندد! سرش را در تنورۀ تانک پنهان کرده
بود و دستش را به عالمت پیروزی بیرون آورده بود.
«جلوی منز ل پدری ام از من خواستند که حرفی بزنم .از گریزه تا خانه را در
روزهای عادی یک ساعته پیاده میآمدم .آن روز ،با پای آن جمعیت ،این راه را پنج
ساعته طی کرده بودم .چیزی برای گفتن به خاطرم نمیآمد .شعری از قانع به دادم
رسید .قانع شاعر آزادگان و رنجبران و خودش هم زندانی بوده است .بلند شدم و شعر
را با ته توان باقیماندهام برای مردم خواندم .مردمی که نظیرش را هرگز ندیده بودم.
" ئاخرین ماڵی ژیانم کۆنجی بەندیخانەیە...ئەم کەلبچە مەرهەمی زامی دڵی
دێوانەیە ......گرچە دۆژمن وائەزانێ من بە دیلی الڵ ئەبم  ...باش بزانێ کۆنجی
زیندانم قۆتابی خانەیە"

«آخرین خانۀ زندگی ام گوشۀ زندان است .این دستبند زندان مرهم زخم دلم
است .گرچه دشمن میپندارد که در زندان ال ل میشوم ،باید خوب بداند که این گوشه
برایم دانشگاهی است .گرفتن و زدن و کشتن اسباب آزادی خواهد شد».

چهارشنبه ،پنجم اوت
« امروز حالم خوب است .صبح آمدن آفتاب را از همین پنجره دیدم و خوشحا ل شدم.
به خودم گفتم ،یک روزِ تازه .و فکر کردم این عالمت سالمت است که آمدن روز تازه
را دوست دارم.
«پنکه را خاموش کن .روی میز را هم لطفا با دستما ل الکلی تمیز کن .بله ،از آن
دستما لهای مخصوص که در دستشویی هست.
«دیشب داشتم فکر میکردم فرق نشیب و شیب چیست؟ مثال میگوییم زندگی
فراز و نشیب دارد .ولی نمیگوییم زندگی فراز و شیب دارد .فرصت کردی از روی
فرهنگ لغت فرق این دو کلمه را برایم پیدا کن.
«کتابت را بیاور .دنبالهاش را بخوان .تا آنجا خوانده بودیم که مادر ،پشت دار
قالی ،زندگی خودش را تعریف میکرد».
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در این چند روزه ،هر وقت فرصت کتابخواندن دست داده است ،تراب گفته است و
من کتاب داستانی را که خودم نوشتهام آوردهام و برایش خواندهام .داستانم را چند
ماهی است که چاپ کردهام .خانوادهای است که پیش از انقالب بچههایش به
دبیرستان ،زندان و تبعید میروند .وقتی موج انقالب بر میخیزد میخواهیم این
خانواده را دنبا ل کنیم و ببینیم با این موج به کجا میافتند و چه کاری از دستشان بر
میآید.
آنجا را خواندیم که پسر بزرگ خانواده از دانشگاه به زندان افتاده است .پدر و
مادر از تهران بر اتوبوس مینشینند و به اهواز میروند تا از پسرشان دیدار کنند .پسر
را میبینیم که آن سوی میلهها نشسته و به پدر و مادرش د ل میدهد که «نه من
همیشه در زندان میمانم و نه شما همیشه به اهواز میآیید .پس فرصت را از دست
ندهید و در شهر بگردید .دیدنی زیاد دارد».
تراب میگفت« :در داستانت زندگی جاری است .هر چند اینها برای امر سیاسی
به سفر رفتهاند اما بقیۀ جنبهها را از نظر نینداختهای" .مالفههای تمیز"" ،گرمی
هوای اتوبوس" را آوردهای .پسر زندانیشان سفارش میکند که در شهر گردش کنند.
«ما چنان سیاسی بودیم که این جنبههای زندگی را ـ جنبههای غیر سیاسی
زندگی را ـ فرو میگذاشتیم .مثال معمو ل نبود که کسی بگوید دیدنیهای یک شهر را
خوب است دید .خود من مدتها در عراق بودم اما ایوان مداین را ندیدم که ندیدم.
حاال باز من به تماشای چند موزه رفتم .اما رفقایی بودند که چنان غرق کار میشدند
که گردش و سینما و پارک و موزه را به کلی از یاد میبردند .اصال رسم نبود که از این
امور صحبت کنیم».
«ما حق داشتیم ضد مصرفگرایی باشیم و حالت صرفهجویی و زهد داشته باشیم .االن
همه انتقاد میکنند .فکر میکنندرفتارهایمان ابلهانه بوده است .حا ل آن که ما آن
روزها با چیزی درگیر بودیم .با فرهنگی که ما را مثل عروسک کوکی بردۀ خودش
میکرد .جامعۀ مصرفی ،روحیۀ مصرفگرایی ،از طرف رژیم شاه دامن زده میشد .یک
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بار با همکالسی ای در تهران به یک غذاخوری رفته بودم .چلو خورشی سفارش دادم،
نخود و آب و پارهای گوشت .بعد از خوردن ،همکالسیام ،سفارش داد یک کباب
کوبیده بیاورند .میگفت "من میتوانم یک پُرس دیگر بخوردم .چون برادرم ماهی صد
تومن برایم میفرستد ".الزم هم نمیدید تعارف کند .نفرتم گرفت از اینکه یک نفر
بتواند یک کباب اضافه بخورد و این را مایۀ افتخار خودش بداند .ما از این حالتها
نفرت داشتیم .پرهیز از مصرف گرایی ،بدون اینکه جایی نوشته باشد ،دستورالعمل ما
بود .بچهها به خودشان سخت میگرفتند تا پولی برای صندوق سازمان باقی بماند.
«این البته در بچهها ممکن بود حالتی افراطی و سازمانی پیدا کند .همه جا باید
آماده باشی که مبادا پا روی پوست هندوانه بگذاری .حتی در انجام یک کار خوب
ممکن است یک کار بد انجام بدهی .احتما ل این که یک ایدۀ خوب تبدیل به یک کار
بد بشود همواره وجود دارد.
«حنیفنژاد اما این را غیرانقالبی میدانست که کسی به این عنوان که میخواهد
کار انقالبی بکند به سالمت خودش بیاعتنایی کند .یک بار از تبریز با هم به تهران
میآمدیم .اتوبوس در رستوران بین راه ایستاد .من ـ مثل بقیۀ بچهها ـ خواستم
چلوخورش بیمایهای بگیرم و سرش را هم بیاورم .حنیف گفت "دو روز است غذای
درست نخوردهام .میخواهم چلوکباب بخورم .همراهی میکنی؟" دیگران طبق یک
روا ل ،طبق یک سنت ،اگر هم دلشان میخواست ،غذای گرانتر نمیخوردند ،تا
دیگری فکر نکند که زیاده به خودشان میرسند .در این کار نوعی ریاکاری نیز بود .اما
حنیفنژاد چنین رفتارهایی نداشت .مثال اگر میدید چیزی از نظر بهداشتی خوب
نیست میریخت دور .دیگران می گفتند حیفه! بریزیم دور؟! اما محمد آدم دیگری بود.
با امر مبارزه به صورت امری علمی ،خردورزانه برخورد میکرد .بچهها کوه میرفتند با
کفش ناجور ـ همه باید کوه میرفتیم .عشقِ با هم همراه بودن داشتیم .سختی را ،به
خاطر با هم بودن ،تحمل میکردیم .حنیفنژاد اما اصرار فراوان داشت که پوتین ویژۀ
کوه داشته باشیم .همه باید بهترین نوع پوتین را میداشتند .چنین آدمی بود :چیزی
نبود که به آن منطقی نگاه نکند».
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سه نفر امروز با هم به دیدار تراب آمدند ـ دو آقا و یک خانم .خانم قد بلندی داشت و
لباسی خانمانه پوشیده بود .بعد دانستم که نامش شفیق است و اهل قلم است.
رفتارشان راحت و د لزنده بود .مثل این بود که به دیدار بیماری آمدهاند که میتواند
بهبود یابد و مثال روزی از بیمارستان مرخص شود.
آقا که صورتی تپل و گرد داشت از ایران بر میگشت .شرحی داد از این که اجازۀ
خروج پسرش را نمیدادند .او و پسرش ـ که چندان فارسی نمیداند ـ از این اداره به
آن اداره ،و از این میز به آن میز رفتهاند و سر آخر هم پسرش نتوانسته به موقع پرواز
کند و به فرانسه ،به جایی که در آن زندگی میکنند ،باز گردد.
«کارمند وزارت خارجۀ ایران میپرسید" ،متهم کیست؟" معلوم بود سابقۀ کار
امنیتی و بازجویی دارد و همه را به شکل متهم میبیند .در "ادارۀ اتباع خارجی"
کارمند م ربوطه جورابش را در آورده بود ،بر دستۀ صندلی پهن کرده بود ،و به من
تعارف کرد که بر همان صندلی بنشینم .خودش با دمپایی و شلواری شبیه پیژامه
جلویم نشسته بود .ادارات ما یک همچین وضعی پیدا کردهاند .پسرم میل داشت
وطنش را ببیند .سفر برایش کابوس شد .مجبور بودم از این اداره به آن اداره او را نیز
همراه ببرم .نگاه میکرد ،میشنید و سر در نمیآورد .درست روز پیش از پرواز
کارمندی که قرار بود پای ورقهای را امضا کند در اداره حاضر نشد .تا آخر ساعت
اداری منتظرش ماندیم .ناگزیر فردایش من پرواز کردم .پسرم ماند تا ماه بعد ،با
پروازی که گیرش آمد به پاریس بیاید».
مهمانهایمان در کار خداحافظی بودند که دو مهمان تازۀ دیگر سر رسیدند :دو آقا
که یکیشان جوانتر بود و او ل بار بود که تراب را میدید .آقایان خیلی با احترام
روبروی تراب نشستند و از سالمتیاش جویا شدند .موقع رفتن یکیشان اجازه خواست
و پاکتی را که از پیش آماده کرده بود بر میز گذاشت .میگفت :قدری پو ل است .شاید
به درد انتشاراتتان بخورد.
مهمانها رفتند و من مشغو ل شدم که پودر ویتامین را در سوپ تراب هم بزنم.
تراب میگفت که «نمیخواهم همۀ کسانی را که اینجا میآیند با دیگران ـ با
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همدیگر ـ آشنا کنم .اینها آدمهای مختلفی هستند .دوستی با هر کدامشان در
سطحهای مختلفی است و موجبات مختلفی داشته است.
«قبل از این بیماری زندگی نیمهمخفی داشتم .آدرسم را دیگران نمیدانستند.
نمی خواستم شکار راحتی برای رژیم باشم .بعد از بیماری وضعم فرق کرده است .آدم-
هایی به دیدنم میآیند که نه آنها قبال به دیدنم میآمدند و نه من میپذیرفتمشان.
حاال آدمهایی به دیدنم میآیند که از حیث خط سیاسی با هم سازگار نبودهایم .آدم-
های ملی ،مصدقی ،چپ تند ،لیبرا ل ،میآیند و محبت میکنند .آمدنشان به من قوت
قلب میدهد .هیچ وقت ،در تمام این سا لها ،به اندازۀ این چند ماه بیمارستان مهمان
و بازدیدکننده نداشتهام».

پنج شنبه ،ششم اوت
دیروز چهاردهم مرداد بود .مرداد  .1394شب ساعت نُهونیم یا ده ،که خیابان تاریک
شده بود ،به اتاق یوسف رسیدم .دو تقه به در زدم ،در را با کلید خودم باز کردم .اتاق
روشن بود .دیدم میزِ تاشو را باز کردهاند و رویش غذا و میوه چیدهاند ،به سلیقه.
یوسف بود و پسر جوانش فواد و رفیق مشترکمان اکبر .نمیدانم چطور در خاطر
داشتند که چهاردهم مرداد زادروز من است .هورا کشیدند و دست زدند و یکایک با
من دست دادند و خندیدیم .یوسف حق آشپزی را ادا کرده بود .از همان سُسها و
ادویه که گفتم از دوردست کردستان برایش میآورند در کباب و سوپ ریخته بود و
بادمجان و گوجهفرنگی را نیز ،البد با همان روش اجاق برقی و تور نسوز ،کباب کرده و
پوست کنده بود .گفتم« :در این شصتوپنج سالی که از عمرم گذشته است کمتر
پیش آمده بود غذایی به این خوشمزگی خورده باشم .حاال این یا به معنای آن است
که آشپزی یوسف خان اردالن لنگه ندارد و یا به این معنی است که من در این
شصتوپنج سا ل چندان از لذایذ زندگی بهرهور نبودهام ».حضرات خندیدند .یوسف
کیک را برید و حتی میخواست شامپاین باز کند که من شفاعت کردم و گفتم
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شامپاین را بگذاریم برای یک جشن دیگر .این وقت شب یک چایی کمرنگ به جای
شامپاین دم میکنیم و ضمیمۀ کیک میکنیم .اکبر به مناسبت تولد من شعری را که
از برداشت خواند .اکبر حافظهاش در شعر قوی است .شعر را او از این سو خواند و من
از آن سو فراموش کردم ـ نمیتوانم اینجا نقل کنم.
شب از نیمه گذشته بود که یوسف هم پا شد همراه پسرش به خانۀ او رفت .تلفن
همراهش خراب شده است و برای تعمیرش باید به ادارهای زنگ بزند و فردا پسرش در
این کار کمکش خواهد کرد .من نیز ـ از تنبلی و خستگی ـ به جای آن که دُشک
تاشوی خود را باز کنم و بر موکت بیندازم مالفهای روی تخت یوسف پهن کردم و
همانجا خوابیدم.
صبح ساعت هشت یا هشتوخردهای با صدای کارهای ساختمانی از خواب بیدار
شدم .آجر و اره و تیشه ،و از همه بدتر زوزۀ چرخش متّه .نمای مجتمع مسکونی را
دارند سنگی تازه مینهند و ما هر روز با همین صداها از خواب بیدار میشویم.
کارگرها ،درست در آن سوی پنجرۀ یوسف ،در طبقۀ پنجم ،بر داربست در کار و تقال
هستند .وقتی هم که صدای مته خاموش میشود خودشان به زبان عربی ـ گمانم
الجزایری هستند ـ بلند حرف میزنند و از هم خبر میگیرند.
از تختخ واب بیرون آمدم .تا خودم را روبراه کنم و صبحانه بخورم ،وقت راه افتادنم
خواهد رسید .از کارهای ساختمانی ـ هر چند پنجره را کیپ میبندیم ـ الیۀ نازکی از
غبار گچ بر زیر و باالی اتاق مینشیند .خواستم خدمتی کنم و اتاق را جارو بزنم.
جارو برقی یوسف صدایش از دستگاه متّۀ کارگرها بلندتر بود .این جارو بدنهای
استوانه ای و ایستاده دارد و باید به نسل او ل جاروبرقیها متعلق باشد .روی جارو کبره
بسته و روغنِ آشپزی و غبار ساختمانی به هم بسته شده بود .خواستم بدنه را با پودر
ظرفشویی بشورم .اما گویا نیرزد .این هم از چیزهایی است که در تعمیر اساسی خانه
دور انداخته خواهد شد .هزینۀ آب و مایع ظرفشویی شستنش از قیمت این
جاروبرقی بیشتر است.
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دیشب ،وسط شام خوردنمان ،دو تا دخترهایم زنگ زدند .هر دو ،با هم ،ترانۀ «تولدت
مبارک» را خواندند .صبح ،پیش از آن که بر دوچرخه بنشینم باز دو تا دخترهایم زنگ
زدند و قدری حرف زدیم .دختر کوچکترم میگفت که دلش برایم تنگ شده است.
من گفتم که فقط نزدیک دو هفته است که همدیگر را ندیدهایم و امیدوارم ـ و برنامه-
ام این است ـ که دو هفتۀ دیگر به هلند بروم و ببینمشان.
عجب آفتابی است .از کنار جنگل وَنسِن رد میشوم و بعد از کنار رودخانۀ مارن.
بیشه زیر آفتاب آهستهتر نفس میکشد .برگ از برگ تکان نمیخورد .زمین مراقب
است زیاده جنب وجوش نکند و انرژی صرف نکند .مثل مار که در تابستان از سوراخ
خود بیرون نمیآید و منتظر سایه میماند .یا مثل تمساح که فقط دو چشمش از آب
بیرون است یا کمین کرده است و جنب نمیخورد .چنین آفتابی در هلند نادر است.
در این هیجده سالی که در هلند بودهام آفتاب را ،این طور خوابآور و خمارکننده ،کم
دیدهام .اما در پاریس گویا تابستان تابستان میشود .مثل همان رشت دوران نوجوانی-
ام .چنان گرم که راه منز ل تا مدرسه را با تنبلی میرفتیم .جیرجیرکها در البهالی
سایۀ ساقهها شروع به خواندن میکردند و درختها برشته میشدند.
جمعه ،هفت اوت
امروز از منز ل یوسف زودتر راه افتادم .او ل این که کارگر متّهکار درست باالی پنجرۀ
ما ،روی داربست ،کاشیهای نمای ساختمان را میشکاند و فرو میریخت .یوسف هم
با «آیپد» خودش و یلون بسیار زیبایی گذاشته بود ـ ویلون پرویز یاحقی و تار جلیل
شهناز .آهنگ چنان به دلم نشسته بود که میل کوه و دشت را در من بیدار کرده بود.
از سویی صدای مته و تیشه وسط نغمه میآمد و آهنگ را ناساز میکرد .همین بود که
زودتر از خانه بیرون زدم .ساالدم را برداشتم ،کنار تکههای مرغ پخته ـ که یوسف
برایم گذاشته بود ـ سوار بر دوچرخه ،از جادۀ باریک کنار رودخانه که رد میشدم
ماشینی پشت سرم بوق زد .حا ل آنکه در آن باریکه دوچرخه حق تقدم دارد .به
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ماشین راه دادم و از من پیشی گرفت و چون به فرانسوی هیچ چیزی بلد نیستم به
فارسی دشنامی دادم.
لحظهای بعد ،در خلوت خیابان به خودم گفتم «تصادفها همین طور پیش می-
آیند ،در لحظههای عصبانیت ».از دوچرخه پیاده شدم ،فرمانش را به دست گرفتم و
باریکۀ میان رود و صف درختان را پیاده آمدم .این روز تولدم روز مناسبی بود که بانو،
دست کم به این بهانه ،برایم زنگی بزند .بانو نامی است که من به خانمی دادهام که آن
سوی اقیانوس زندگی میکند ـ آن سوی اقیانوس آتالنتیک .در این چند ماه با هم
صحبت می کردیم و صدایش برایم شنیدنی و شیرین بود .گاهی ،اگر فرصت میداشت،
ترانهای را پیش میگذاشت و گوش میکردیم .مثال همین ویولن یا تار ناب ایرانی را.
اما در آستانۀ آمدنم به پاریس ،در همان شب قبلش ،سرزنشم کرد و بهانه آورد و گویا
مثال قهر است و زنگ نمیزند .نیمی از راه را پیاده آمدم .بیمارستان داشت دیر میشد.
حواسم را جمع کردم و از نو بر زین چرخ نشستم .با خودم گفتم کسی چه میداند.
شاید باز زنگ بزند .شاید همین فردا زنگ بزند این بانوی آن سوی اقیانوس.
تراب در راهرو ،رو به اتاق پیرزنها ،روی صندلیاش منتظر نشسته بود .درود گفتم و
دستۀ پشت صندلی را گرفتم و راه افتادم .تراب از پشت ماسک دهنیاش میگفت:
«خیلی خستهام .امروز معطلم کردند ».ساعت ده صبح از او خون گرفته بودند .ساعت
یازده آزمایش دیگری کرده بودند و ساعت یازدهونیم تازه به او صبحانه داده بودند و
االن ساعت یک بود .تمام این مدت را بر صندلی نشسته بود و تازه باید تا ساعت
هشت شب نشسته بر صندلی بماند .صندلیاش را در جای همیشگی ،رو به چند
عکس و شعری که به دیوار زده است ،قرار دادم .گفت ،و ماسک دهنیاش را برداشتم
و به جایش ماسک بینی گذاشتم .در این کار دارم فرز میشوم .خواست ،و برایش از
اتاقِ تقسیم غذا ـ که کنار اتاق عمومی پیرزنهاست ـ آب خنک آوردم .از توی کولهام
شکر آبگون را که یوسف به هدیه فرستاده بود برایش بر میز گذاشتم .یوسف گفته بود
این شکر از نیشکر است و در آب لیمو به راحتی حل میشود.
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دستهای تراب سرد بود .میگفت« :دو ساعت توی راهرو معطلم گذاشته بودند».
میگفت « :باید عادت کنیم .زندگی از او ل تا آخر عادت است .تجربه میکنیم ،به
مرحلۀ دیگر پا میگذاریم ،و خودمان را عادت میدهیم ،و برای دیدار با عزرائیل آماده
میشویم».
تراب گفت و در هوای آفتاب را آوردم و تا آنجا خواندیم که پدر خانواده ،هر ماه،
در آن سا لهای دور ،دستمزدش را به خانه میآورد و یکسره به مادر تحویل میداد.
مادر همۀ پو ل را ـ سکه به سکه و اسکناس به اسکناس ـ جلوی خودش ،روی یک
سفرۀ مخملی رنگورورفته و حاشیهدوزیشده ،میچید .به آن نگاه میکرد و شروع
میکرد به فکرکردن .سکهای از این ستون روی آن ستون میگذاشت .یک ستون
کوچک تازه درست میکرد .چند تا اسکناس را بیرون میکشید و به کش تازهای می-
بست .سهم آب و نان بچهها میشد یکی از ستونها .ستون دیگر به کیسۀ پسانداز
اجارۀ منز ل میرفت .دست آخر پو ل توجیبی پدر را هم حساب میکرد و به دستش
میداد و میرفت تا ماه آینده تا باز حساب دخلوخرج منز ل را ،روی آن سفرۀ مخملیِ
رنگورورفته ،جلوی خودش بچیند و جمع و تفریق کند.
تراب میگفت« :وقتی کتاب چاپ میشود ،به طور کیفی با موقعی که در نیامده
فرق دارد ،و برخورد با تو هم فرق دارد .این حسرتی است که من دارم ـ این که کارم
را به سامان برسانم و شستهورُفته بیرون بدهم .نه به این خاطر که سرنوشت من
نوشته شود .بلکه میخواهم سرنوشت خیلیها را بگوید ،خیلیهایی را که خیاالت
دیگری داشتند.
«خیلی مهم است که آدم قدرت جمعوجورکردن خودش را داشته باشد .بتواند
حرف هایش را نظم بدهد و در قالب کتاب بریزد .مثل ده دقیقۀ آخر کوهنوردی است.
ده دقیقۀ آخر ظاهرا ده دقیقه است .اما تعیینکننده است :به قله میرسی یا نمی-
رسی.
«در کارهایی که داشتم توانستهام کار را به آخر برسانم .کار را محقَّق کردهام .حاال
من ماندهام و این کتاب که باید محقَّقش کنم .شب که دراز کشیدهام با خودم می-
گویم فردا شماها میآیید و میگویم مطلبی را تایپ کنید اما هر فردایی مرضی دارم.
60

وقت ما هم خیلی اندک است .از یک تا هشت خیلی کم است .تازه من هم همیشه
روبراه نیستم .همیشه ،قاعدتا ،وضعم در همین حد هم نیست .رو به پایین است .چقدر
خوب میشود که هوا خوب باشد ،حا ل من هم قدری خوب بشود».
کتاب را توی کمد ،سر جایش گذاشتم .بیشتر از نیم ساعت کتاب خوانده بودیم.
تراب گفت« :صحنه را خوب درآوردی .مادری که نگران دخلوخرج خانواده است و
پدری که امر خانواده را به مادر واگذار کرده است .اما این خانواده خانوادهای استثنایی
است .خانواده ای که پدر دستمزد خودش را دو دستی به مادر میسپارد .در خانواده-
های ما چنین چیزی معمو ل نبود .چرا میگفتند زنها مکّار هستند؟ زیرا زن مجبور
بود دروغ مصلحتآمیز بسازد ،از پو ل ماست و خیار کش برود تا بتواند برای بچه نقل-
ونباتی بخرد یا کار پیشپاافتادۀ دیگری بکند .زن ناچار بود برای گرفتن خرجی مدام
با مرد چانه بزند .البته مردِ بیچاره هم چه بسا که نداشت .و اگر هم داشت ،غُر میزد.
اصال منکر میشد که زن در خانه کار میکند :صبح تا به حا ل چکار کردهای؟ این همه
بریز و بپاش برای چیست؟»
من گفتم :البته من از شما ل ایران میآیم .از طرفهای رشت و الهیجان .در آنجا
این که زنها حرفشان در خانه برو داشته باشد خیلی معمو ل بود.
تراب گفت« :شاید این طور باشد .شاید استانهای مختلف با هم فرق کنند .اما
این از دشواری موقعیت زن در جامعۀ ایران نمیکاهد .همین "شب زفاف" را در نظر
بگیر .شب زفاف برای زن ایرانی شب درد و رنج بود .شب زفاف ،کابوس بود».
من با خودم گفتم :آدم از این چیزهای پشت پرده ،از چیزهایی که دربارۀ آن
آگاهی درستی ندارد چه میتواند بگوید؟ شاید هم حق با تراب باشد.
عصر تراب ،نشسته بر صندلی چرخدار ،دو نوبت خوابش برد .خودش میگفت از
گرماست .میل داشت پنکه روشن باشد اما بادش یک راست به او نخورد .گفت و به
دلخواهش پنکه را این سو و آن سو کردم .تراب میگفت« :هوا آن قدر گرم است که
نفسِ گذرانِ روز برایم مهم است .این که چیزی یاد بگیرم یا نه ،چندان به فکرش
نیستم .فقط میخواهم روز را بگذرانم ».گمانم نوعی انتقاد از خود ـ یا شاید دفاع از
خود ـ میکرد که چرا امروز در پی خواندن یا نوشتن نیست .عصر آفتاب که قدری
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سبکتر به نظر آمد تراب گفت که بیرون برویم .به طبقۀ همکف رفتیم .از راهرو که
قدری هم خنک بود گذشتیم و پا به حیاط گذاشتیم .بیرون آفتاب سفید و داغ و بی
ابر بود .فکر کردم در اولین هجوم نور ترجیح بدهد به راهرو عقب بنشینیم .اما تراب،
به عادتی که دارد ،محکم گفت« :مستقیم!» چرخ را هُل دادم و رفتیم به خیابان
خلوت اسفالته که کنار ساختمانهای بیمارستان پهن شده است و انواع درختهای پر
برگش زیر آفتاب داشتند میپختند و تحمل میکردند و رنگشان رو به قهوهای می-
رفت.

شنبه هشت اوت
از تراب پرسیدم ،چطور شد که آدم بیدانشی مثل خمینی در معامله با آدمهای
درس خوانده و حتی در معامله با سیاستمداران خارجی توانست این همه موفق باشد و
حتی فریبشان بدهد؟
تراب گفت« :او ل این که چرا تصور میکنی خمینی بیدانش بوده است؟ خمینی،
پیش از انقالب ،یکی از مدرسین درجۀ او ل حوزۀ علمیه بود».
گفتم :آیا آنچه در حوزههای آخوندی درس میدهند اهمیتی دارد؟ این که در
چنان حوزههایی کسی معلم بوده باشد چه دانشی به او میدهد؟
تراب گفت« :فقه یعنی حقوق .تنها یک بخش از فقه عبادات است؛ بقیه ،زندگی
است .از مالکیت ،ارث و معامالت بگیر و برس به ازدواج و مرگ .همۀ اینها در فقه جا
دارند .بدون اجازۀ مجتهد زن در خانه بر شوهرش حرام است .و فراموش نکن بخش
اعظم حقوق مدنی در ایران ـ حتی پیش از انقالب ـ بر مبنای فقۀ اسالمی بود .متمم
قانون اساسی ،پیش از انقالب ،میگوید که هیچ قانونی بدون چراغ سبز مجتهدین
قابل اجرا نیست.
«مُبرَّز ترین استادان دانشکدۀ حقوق تهران مجتهدینی بودند که تحصیالت
دانشگاهی نداشتند ،یا این که نخست به اجتهاد رسیدند و بعدها دکترا گرفتند .به
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عنوان مثا ل موسی عبید ،سیدمحمد مشکات ،محمود شهابی را نام میبرم که در ابتدا
مجتهد بودند .دیگرانی را هم داشتیم که نخست مجتهد شدند و بعد از خیر اجتهاد
گذشتند و استادان صاحبنامی شدند .مثل عباس زریاب خویی ،محمدرضا شفیعی
کدکنی ،بدیعالزمان فروزانفر».
گفتم :به سؤا ل خودمان برگردیم :به شخصیت خمینی و اینکه او در مواجهه با
آدمهای درسخوانده پیروز از آب در آمد .او ـ خود ـ درسش را کجا خوانده بود؟
تراب گفت« :این جا مفهوم "درسخواندن" را زیر سؤا ل ببر .الزم نیست در
مدرسه چیزی یاد گرفته شود .کسی که معلم ندارد ،از همه یاد میگیرد .این خیلی
مهم است ،و خمینی چنین بود .این آدمها در مکتب زندگی درس میخوانند.
کسینجر را مثال به یاد بیاور .او در دانشگاه هاروارد دکترا گرفته است .اما آیا از دانشگاه
هاروارد آموخته است؟ گمان نمیکنم .او در جای دیگری آموخته است و بعد لطف
کرده و به دانشگاه هاروارد رفته است .هاروارد او را نساخته .این جور آدمها هاروارد را
ساختهاند».
پرسیدم :خمینی را زیرک میدانید؟ آیا او نسبت به آخوندهای دوروبرش مهارت و
حیلهگری دیگری داشت؟ آیا امتیازی داشت که نسبت به آنها در صدر قرار گرفت؟
تراب گفت« :خمینی جهت حرکت مردم را تشخیص میداد و خودش را با آن
منطبق میکرد و سوار آن میشد .به تعبیر دیگر ،خمینی ایدئولوژی نداشت.
ایدئولوژی به معنای "شناخت قالبی" ،ایدئولوژی به معنای "جهانبینیای که من دلم
میخواهد ".خمینی یک تصور ازجامعهای که فکر میکرد ایدهآ ل است داشت و هر
مانعی را که بر سر راه آن میدید کنار میزد.
«خمینی با رفراندم شاه و اصالحات ارضی مخالفت کرد .در اعالمیههای اولش از
حق رأی برای زنان ،از این که قسمخوردن سربازها به جای قرآن میتواند به هر کتاب
آسمانی باشد ،و از این که دخترها را به سربازی ببرند شکایت کرد .طالقانی و نهضتی-
ها به او رساندند که این انتقادات او خریدار ندارد و بهتر است به نفوذ آمریکا و
اسراییل حمله کند .خمینی هم از این انتقادات دست برداشت .هدف انتقاد خود را
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عوض کرد و وقتی الیحۀ کاپیتوالسیون به مجلس ایران برده شد او تنها صدای
مخالفی بود که بلند شد و با تریبون مرجعیت به دورترین نقاط ایران رسید.
«میتوانی او را ماکیاولیست یا پراگماتیست بنامی .به هر حا ل او نمایندۀ بخشی از
بورژوازی و خردهبورژوازی سنتی ایران بود که توانست نیروهای فعا ل یا موجود را به
سمت خودش جذب کند ،یا خنثی کند ،چه در داخل و چه در خارج ،و بعد دشمنان
خود را تک تک گیر آورد و زد ،و به هیچ کس رحم نکرد از جمله به منتظری و انواع و
اقسام نزدیکان دیگر .من فکر میکنم اگر حتی قتل احتمالی پسرش را هم شاهد می-
بود به خاطر دفاع از دولت اسالم مورد نظر خودش حرفی نمیزد.
« خمینی در درسهایش معتقد بود ـ من از شاگردان برجستهاش شنیدم ـ که
سنیها مثل کفار نجس هستند .ولی از آنجا که خیلی چیزهای مشترک بین شیعه و
سنی وجود دارد از جمله سه اصل دین (توحید ،نبوت ،معاد) و با اهل شیعه زندگی
مشترک در جامعه دارند ،میگفت مصلحت ایجاب میکند که این نظر را تعدیل کنیم.
به این ترتیب در عمل نجسبودن سنیها را ،که به آن باور داشت ،نادیده میگرفت.
«خمینی شیطان بود .اما آدم گردنکلفتی بود .هیچ روحانی جرات نکرد علیهاش
حرفی بزند .با آن که والیت فقیهاش مورد قبو ل همگان نبود.
« البته در آن روزهای انقالب هر کس دیگری هم اگر میخواست رهبر شود می-
بایست با آمریکا ،با روشنفکران ،با چپ و راست کنار میآمد و خمینی این کار را کرد.
تشخیص داد که با کی چکار کند».
پرسیدم :گفتید خمینی ایدئولوژی نداشت .منظورتان در واقع این است که او می-
توانست دربند ایدئولوژی خودش نماند و آن را بهموقع و در صورت لزوم دور بزند؟
تراب گفت« :روحانیت این کار را کرده است .روحانیت تا کنتر ل زادوولد پیش
رفته است حا ل آن که هنوز کلیسا به اینجا نرسیده است .واتیکان هنوز در برابر قرص
ضدبارداری و وسایل پیشگیری ایستادگی میکند .یا این که رباخواری در اسالم حرام
بوده است اما میبینیم که بانکها کار میکنند و روحانیت توانسته است برای کار آن-
ها توجیهی پیدا کند .اینها معامالت اسلحه و نفت انجام میدهند و هیچ دستور
شرعی مانعشان نشده است .اینها در واقع در خودشان "رفرم" کردند .برای همین
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باقی ماندند و باقی خواهند ماند .در واقع پشتکووارویی که آخوندها بلدند در اسالم
بزنند ،سر هیچ چیز دیگر نزدهاند .تا آنجا که خمینی گفته است اگر دولت اسالم در
خطر باشد نماز را هم باید تعطیل کرد .این معلقزدن ،یا بگیر انعطاف را ،در او ل اسالم
نیز داشتهایم .عدهای از مومنین به مسجدی دیگر میرفتند .پیغمبر دستور داد مسجد
را خراب کردند .نام آن مسجد را مسجد اضرار گذاشتند .یا نمونۀ معروف دیگری را
بگویم .پیغمبر پسرخوانده ای داشت .از زن قشنگ او خوشش آمد .در بین اعراب نمی-
شد با زنِ پسرخوانده ازدواج کرد زیرا پسرخوانده را در حکم پسر میدانستند .محمد
گفت که در مورد من این طور نیست .حکم برای دیگران باقی ماند ولی برای خودش
فسخ کرد و زنِ پسرخواندهاش را به عقد خودش در آورد.
«اما برگردیم به این که گویا گفتی خمینی فریبکار بوده است و میگویند سرِ
درسخواندهها و نیز سرِ دیپلماتهای خارجی و باالخره سرِ تودۀ مردم ایران را کاله
گذاشته است.
«به گمان من خمینی به کسی دروغ نگفت .یا اگر گفت ـ البته گفت! ـ همانقدر
دروغ گفت که در عالم سیاست باب است .مگر سیاست چیزی جز این است؟ مگر
آمریکا و کشورهای اروپایی چیزی جز این میکنند؟
«خمینی سر کسی را کاله نگذاشت .او نمایندۀ طبقهای بود که زورونیزه داشت.
نیرو داشت و آمد و قدرت را گرفت .خمینی ویژگیهای رهبری را داشت :حواسش به
همۀ تضادهای موجود بود .یک کلمه علیه رقبایش نگفت ،نه علیه تودهایها ،نه علیه
فداییها ،نه شریعتی و نه هیچ یک از آخوندها.
«این جا معنای سواد زیر سؤا ل میرود .درسخواندگی را معاد ل فهمیدگی نگیر.
خمینی را که روستاییها به قدرت نرساندند .هواپیمای ارفرانس را که روستاییها
اجاره نکردند .بازاریها ،زمینداران بزرگ ـ آنها که رژیم شاه دیگر نمیتوانست
نمایندگیشان کند ـ آنها پشت خمینی ایستادند».
گفتم :در خاطرات خودتان گفتهاید که بازرگان و بهشتی و مطهری هم در برابر
خمینی عقب نشستند و از برخی انتقادهای خود چشم پوشیدند.
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تراب گفت« :جاهطلبی را باید به حساب آورد .نهضت آزادی قبل از انقالب وزنۀ
مهمی نبود اما پس از انقالب ثمرۀ چشمگیری برد .اکثر اعضای "دولت انقالب" از
نهضت آزادی بودند .اولین رئیس مجلس یعنی دکتر سحابی نیز از نهضت آزادی بود.
بعدتر که نهضت آزادی از دو لت بیرون رفت باز در شورای انقالب باقی ماند .این جاه-
طلبیها هم نقشی در عقبنشینیشان در مقابل خمینی داشت و باعث شد تا
انتقاداتی را که مثال خودشان از روحانیت داشتند از یاد ببرند.
«بعد از سقوط دولت موقت بازرگان میخواست نامزد ریاست جمهوری بشود که
خمینی موافقت نکرد .دکتر سحابی از تهران با این پیشنهاد به قم رفت که آقا قبو ل
کند که بازرگان رئیس جمهور شود .خمینی جواب رد داد و گفت" :ایشان بهتر است
به مجلس بروند ".در مجلس نیز حساب بازرگان را رسیدند.
«خمینی وقتی بازرگان را کنار میگذاشت گفت :سیاست هم بلد نیستی».

یکشنبه ،نهم اوت
امروز ،موافق قراری که گذاشته بودیم ،به بیمارستان نرفتم .یکشنبهها رفیقی دیگر نزد
تراب میآید و یاور هم آنجاست ،و من میتوانم به خودم مرخصی بدهم .صبح تا نه-
و نیم ،بلکه ده ،خوابیده بودم .کارگرهای ساختمانی ـ چون یکشنبه است ـ نبودند و بر
خالف روزهای دیگر با مته و دیلم بیدارم نکردند.
یوسف ـ بیصدا ـ از خانه بیرون زده بود .خواستم مفید واقع شوم .بعد از خوردن
صبحانه ـ که شاید یک ساعت طولش دادم ـ همۀ بطریهای خالی و غباروروغن-
گرفتهای را که کنار اجاق آشپزخانه انبار شده بودند جمع کردم و در چند کارتن کهنه
ـ که آن ها هم زیر اجاق بودند ـ جا دادم و در سه یا حتی چهار نوبت به طبقۀ همکف
بردم و در محفظههای زباله ریختم .دورریختن این همه بطری و کارتن برای یوسف ـ
که پای ناق صی دارد ـ باید دشوار باشد .گمان کنم با این تصفیه شاید یک متر مربع بر
مساحت اتاق افزوده شد .وقتی در نظر بیاورید که اتاقمان چهار قدم در شش قدم
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بیشتر نیست اهمیت این را که یک متر بر فضایمان افزوده شده است در مییابید .تازه
میخواستم دو یا سه کارتن از مجلههای فرانسوی را دور بریزم اما احتیاط کردم و
گذاشتم تا یوسف خودش هم باشد و نظر بدهد .اینها چند نوع مجلۀ هفتگیاند،
اخبارشان کهنه شده و تبلیغهای تجاریشان وقتش سرآمده است.
چندین و چند بار ،با آن که میدانستم بیهوده است ،به صفحۀ کامپیوتر و به تلفنم
سرزدم تا شاید کسی برایم پیامی گذاشته باشد .تا ماه قبل ـ هر روز ـ «بانوی آنسوی
اقیانوس» برایم زنگی میزد و حرفی میزدیم .حاال دیگر سراغی نمیگیرد و زنگ
نمیزند .با سفرم به نزد تراب مخالف بود .دستکم اگر او زنگ میزد ،دلگرم میشدم و
این اتاق ،در این روز تعطیل ،حالت خانۀ من را میگرفت.

یکشنبه ،نهم اوت ،دنباله
عصر وقت شام میرسید که یوسف آمد .کتوشلوار مشکی و برازندهای پوشیده بود.
گفت که بدیدن همکاران سابقش در سندیکای رانندگان رفته است .دور هم جمع
میشوند و قهوهای مینوشند و بلکه خاطرهای میگویند .یوسف سه یا چهار سالی
است که رانندگی تاکسی را کنار گذاشته است .شاید به این دلیل که از سن باز-
نشستگی گذشته است ،شاید هم معافیت پزشکی یا مثال گواهی ازکارافتادگی گرفته
باشد .دیدار با همکاران یوسف را شارژ کرده بود .بطری شرابی را که آورده بود بر میز
گذاشت و حتی دو پیالۀ تمیز نیز آورد اما چشمش که به قیافۀ بیرغبت و بیتشویق
من افتاد لبخند زد و قرار شد به یک پیاله چایی عطری بسنده کنیم .روی میز دو نفره
را از برگۀ بانکی و صورتحساب برق و چند نامۀ بیمه و بنگاه پاک کردیم ،دستمالی
بر آن کشیدیم و بساط چایی را گستردیم .به یوسف گفتم اگر به هلند بیاید در یک
قوری قَجَری و در پیالۀ آذری طعم چایی الهیجان را خدمتش یادآوری خواهم کرد.
یوسف خندید و گفت :قبو ل! این نعلبکیهای لبپریده را دور خواهم انداخت .اتاق را
که تعمیر کردم استکان و قوری مرتب هم ،به روی چشم!
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من این آقای یوسف ـ یا کاک یوسف ـ را پیشتر چندان نمیشناختم .دو سا ل از
قیام بهمن پنجاهوهفت گذشته بود که بهروز ما را پاسدارها گرفتند .بهروز ـ برادر
بزرگ تر من ـ هفت سا ل در زمان شاه در زندان بود .بعد از قیام ،در هستهای از
همفکرانش ،به میان کارگران رفته بود تا کارهایی از پژوهش و یادگیری و یاددهی و
سازماندهی کند .نه آن سابقۀ زندان و نه این کارها میان کارگران چیزی نبود که
جمهوری اسالمی بر کسی ببخشد .بهروز ما را گرفته بودند و بیم جان او میرفت.
جوانی را به یاد میآورم ،در آن سا لها ،که با قد بلند و موهای سیاه پرپشت و
چشمانی روشن یکبار در خانۀ مادری ام در تهران به دیدار ما آمد .جوان این پیام و
پشتگرمی را از جانب سازمان کومهله آورده بود که «از پاسداران جمهوری اسالمی
که در اسارت داریم حاضریم که رها کنیم تا بهجایش بهروز را آزاد کنند».
از آن روز ،از آن روزهای بگیروببند و سرکوب بعد از انقالب ،اینک سیوپنج سا ل
میگذرد .مدتی پیش یوسف را در پاریس دیدم ـ سا لهاست در پاریس زندگی میکند
ـ قدش همچنان بلند است .موهایش و ابروهایش یکسره سفید شده است .در چهرۀ
این آدم سالخورده آن جوان پیامآور سا لهای پیش را از نو به یاد آوردم.
چای را یک یا دو پیاله نوشیدیم و بهوقت شام را که یوسف از پیش در یخچا ل
گذاشته بود گرم کرده به سفره آوردیم .یوسف در ساالد انواع چیزها از هر رنگ می-
ریزد .خیار و گوجه فرنگی و فلفل چندرنگ و زیتون سبز و سوخته و عالوه بر اینها
لوبیای خوبپختۀ چشمبلبلی .لوبیا را به رسم ساالدی که در زندان ـ زندان پیش از
انقالب ـ میخورده است ،در ساالد میریزد .میگوید سلیقۀ زندانبان را در خصوص
ساالد خیلی دوست میداشتم!
ـ کدام زندان بود؟ چند سا ل پیش بود؟ با کیها هماتاق بودید؟
ـ «در دادگاه مهندس بازرگان من به تماشا میرفتم .خرداد چهلودو بود ـ در پادگان
عشرت آباد .خوشمزه این بود که خود من به سه ماه زندان محکوم شده بودم ،به جرم
توهین به مقام سلطنت ،و قرار بود که از او ل تیر به زندان بروم .به خودم گفته بودم
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حاال که هنوز آزادم فرصت را از دست ندهم .به خودم حق میدادم که به دیدن دادگاه
بروم .دادگاه و وکیلمدافعها خیلی دیدنی بودند .وکیلمدافعها خیلی تندتر از خود
متهمین بودند .یکیشان سرهنگ رحیمی نامی بود که آنارشیست و بسیار
ناسیونالیست به نظر میرسید .رحیمی گویا همان کسی بود که لباسهای اهدایی
آمریکاییها را ـ شاید به این جهت که دست دوم بودند ـ جمع کرده و آتش زده بود و
به همین دلیل زودتر بازنشستهاش کرده بودند .مهندس بازرگان در دفاعیاتش قصهای
گفت که ندیده ام جایی نوشته باشند .بازرگان گفت :مردی در دهی مهمان بود .برایش
پلو و کبک آوردند .مرد خندید .صاحبخانه سبب را پرسید .مرد گفت ،سا لها پیش در
دعوایی مر دکی را کشتم .بیچاره به کبکی که در قفس بود گفت ای کبک شاهد باش
که مرا بیگناه میکشد .حاال این کبک پخته را دیدم و یادم به حماقت آن مرد افتاد.
صاحبخانه گفت ،آن مرد برادر من بود .سا لها در پی قاتلش بودم .حاال کبک شهادت
خودش را داد.
«بازرگان این حکایت را میگفت با این تأکید که آقایان شاهد باشند که ما بی-
گناهیم .چکیدۀ حرف بازرگان این بود که ما آخرین گروه سیاسی هستیم که به عنوان
مدافع قانون اساسی با شما سخن میگوییم .بعد از ما در چارچوب قانون اساسی
نخواهند ماند .انصاف این که حرف بازرگان درست در آمد.
«از او ل تیر دورۀ محکومیت سه ماهۀ من شروع شد .تازه دانشگاه رفته بودم .نوزده
سالم بود و این اولین تجربههایم بود .در تظاهرات شانزده آذر شرکت کرده بودم و باید
تاوانش را پس میدادم .مذهبی نبودم ـ اصال و ابدا .دنبا ل این میگشتم که معنای
سوسیالسم چیست .تابستان چهلودو را در زندان قصر گذراندم.
«زندان شمارۀ چهار قصر دو بخش داشت .یک بخش از آنِ زندانیان سیاسی بود و
بخشی از آنِ زندانیان عادی .عادیها سه یا چهار اتاق داشتند .اما این عادیها در واقع
خیلی عادی هم ن بودند ـ دو باند بزرگ قاچاقچی بودند .بسیار گردنکلفت .عادی در
این معنی بودند که سیاسی نبودند .در گوشهای از حیاط آنها سفره پهن میکردند ـ
تابستان بود ـ و در گوشهای ،ما .در واقع زندان شمارۀ سۀ قصر ـ و نه زندان شمارۀ
چهار ـ آن روزها ،زندان سیاسی بود .زندانیهای آنجا اکثرا تودهای بودند .به احتما ل
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زیاد خود مهندس بازرگان و طالقانی و سحابی نخواسته بودند که به زندان شمارۀ سه
برده شوند.
«زندانیان سیاسی شمارۀ چهار گمانم چهل نفری ـ قدری بیشتر ـ میشدند .چهار
اتاق داشتیم .اتاقی کوچک را به آن سه تن داده بودیم .به شوخی میگفتم اتاق
"بزرگان اهل تمیز!" آن روزها اخالق و حرمتداری عمل میکرد .همه پذیرفته بودیم
که آن سه نفر ـ که بزرگترند ـ در یک اتاق با هم باشند و جایشان قدری آسوده
باشد .در سه اتاق بعدی نهضتیها بودند و ما چند تن دستچپی.
«عادیها ،برای خوشخدمتی ،آمادۀ انجام خیلی کارها بودند .از جمله خواسته
بودند برای بیستوهشت مرداد جشن بگیرند .میخواستند در حیاط بلندگو بگذارند
که دکتر سحابی ـ یداهلل ـ پیرمرد و متین ،با لحن آرام و محکمش گفت «جمع کنید
اینها را ».لحنش چنان بود که داشها نتوانستند جلویش بایستند و جشن پا نگرفت.
«توی عادیها ،یکی از نوچههای سردستههای بند ،آدم بدبختی بود که به ما هم
خیلی احترام میگذاشت و همیشه سالم و علیک میکرد .او آمده بود که مثال موضع
خودش را توضیح بدهد .میگفت" :آخر مورچهها هم شاه دارند .چطور ممکن است
آدم شاه نداشته باشد ".این فلسفه خیلی باعث خندۀ ما شده بود.
«فضای بند ما فضای نهضت آزادی بود .فضایی که برای منِ نامسلمان خیلی
سنگین بود .شاید همین بود که باعث شد من و دو تا چپ دیگر به فکر بیفتیم که یک
روزنامۀ دیواری در بیاوریم .نام روزنامه را "ندای بند" گذاشتیم .قدری خندهدار است.
سه تا اتاق .چهلپنجاه نفر آدم ،و آن وقت یک روزنامۀ دیواری! بازرگان به صراحت با
این ابتکار ما مخالف بود .اما سحابی روی خوش نشان داد .فکر میکنم که چهار
شماره ای نیز در آوردیم و به دیوار سه تا اتاقمان آویزان کردیم .منوچهر صفا ،که با نام
غ .داوود ،طنز نویسی شناخته بود ،هر بار مطلبی خواندنی مینوشت.
«برای این که زندانمان را بگذرانیم و از وقتمان استفادهای نیز بکنیم هر کس که
در رشتهای دانشی داشت سخنرانیای میگذاشت .مهندس سحابی استاد زمینشناسی
بود .قرار شد از زمین و آفتاب و آمدن شب و روز و فصلها برایمان صحبت کند .همان
بار او ل از کجبودن بیستوسه درجهای مدار زمین حرف زد و از این که این امر آمدن
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بهار و تابستان را در پی دارد .طالقانی نمیفهمید .بار دیگر پرتقا ل و المپ آوردند و
برای طالقانی سیخ از پرتقا ل رد کردند .طالقانی نفهمید .هر چه توضیح میدادند آقا
میگفت :نفهمیدم.
« ما به مصطفی مفیدی متوسل شدیم که به گوش آقایان برساند که حاال که در
یک اتاق با هم هستند پرسش طالقانی را همان جا پاسخ بدهند و اجازه دهند که
کالس ما پیش برود« .مصطفی جوانی بود خوشرو ،آراسته ،و خوشخُلق .ظهرها برای
نهضتیها اذان میگفت و آنها نماز میخواندند .میدانی که ،اینها موسیقی گوش
نمیدادند ـ اصال و ابدا .مصطفی ـ یادش به خیر ـ پیغام ما را رسانده بود .اما نوبت بعد
باز طالقانی نفهمید .از قرآن آیه آورد که "زمین مسطح است .کوهها میخهایی هستند
که زمین را محکم نگاه داشتهاند و ستارهها زینت آسمانند ".طالقانی که از کوره در
رفته بود به قرآن قسم خورد که "اینها که این جا نشستهاند ،دروغ میگویند که
فهمیدهاند .هیچ کدام هیچ نفهمیدهاند ".حا ل آن که در بین حاضران دستکم ده
دوازده نفرمان در دانشگاه قبو ل شده بودیم و دانشجو بودیم .خود من در کالس پنج
ابتدایی ،سرِ کالس ،با توضیحهای آموزگارمان ،توانسته بودم مجسم کنم که زمین دور
خورشید میگردد .طالقانی تا آخرش به گِرد بودن زمین باور نداشت.
«بازرگان در آن روزها سرگرم نوشتن کتاب باد و باران در قرآن بود ـ یا شاید هم
آن را نوشته بود .او هم چند جلسه برنامه گذاشت .آیه میآورد که "خدا باد را می-
آورد ،ابرها را میآورد ،و بارور میکند ،و ابرها میبارند ".بازرگان میخواست ثابت کند
قرآن با کشفهای علمی سازگاری دارد و حتی بر آنها پیشی داشته است.
« من دو یا شاید سه روزی عصرها با بازرگان در زندان قدم زدم .حیاط زندان
بهترین جا بود برای راهرفتن و حرفزدن و آشناشدن .برای اثبات وجود خدا دلیل
می آورد .آخرش به این استدال ل متوسل شد که حتی اگر احتما ل وجود خدا خیلی
ضعیف باشد باز ریسکِ نپذیرفتنِ این احتما ل خیلی زیاد است .من به بازرگان جواب
دادم " :اگر قرار باشد روی احتماالت حساب کنیم ،احتما ل بُرد در بلیط بختآزمایی
خیلی بیشتر است .اما من به عمرم بلیط بختآزمایی نخریدهام".
«از آن به بعد بازرگان دیگر با من حرف نزد».
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دوشنبه ،دهم اوت
دیشب تراب نتوانسته است زنگ بزند .انگشت شست پایش گویا بر تکمۀ زنگ قرار
نداشته و تراب نمیتوانسته تکمه را فشار بدهد .انگشت شست پای راست تنها تکۀ
بدن است که تراب میتواند آن را تکان بدهد .آن انگشت را ـ شبها ـ در کنار تکمۀ
زنگِ خبر میگذارند .تنها با همین تکان است که تراب میتواند پرستاری را که در آن
سوی راهرو است خبردار کند.
تراب میگوید« :دارم عادت میکنم ،یا دارم تن میدهم به این که ممکن است
دیگر نتوانم زنگ بز نم .ببینید بلکه بشود راهی پیدا کنید که من بتوانم زنگ بزنم.
دیشب چهار ساعت طو ل کشید تا بیایند ـ برای "جیش ".نمیتوانستم زنگ بزنم و
یک ساعت آخر برایم مشکل بود .دیشب پنکه هم روشن بود .صدا میداد و بادش به-
صورتم میخورد .این هم مشکل بود .این جور مشکلها را میباید تحمل کرد .باید یاد
بگیرم که تحمل کنم».
پیالۀ چایی را ،که سرد شده بود ،جلوی دهان تراب گرفتم .چایی را مثل آب خنک
نوشید .میگفت« :امیدوارم اشکالی در تنفسم پیش نیاید ».حاال که آخرین انگشت پا
دارد لَخت میشود تراب البد نگران عضلههای نفسکشیدن است.
کتابمان را نیمساعتی خواندیم و تراب گفت برویم هوایی بخوریم .از اتاق که بیرون
میرفتیم تراب گفت« :هنوز فکر نمیکنم که در آخر خط هستم .هنوز جستجوگرم.
هر چند منطق میگوید که آخر خط هستم».
پایین ،دمِ در ،در هوای باز ،زیر سایه ،چند دقیقهای معطل ماندیم .در د ل سبک-
سنگین میکردیم که آیا میشود پا به آفتاب گذاشت .آفتاب از گرما افتاده بود اما در
همین سایه هم پوست صورت تراب ملتهب شده بود و ریزههای عرق بر پیشانیاش
نشسته بود .پرسیدم« :برویم؟» تراب گفت« :برو!» جلوی بیمارستان سرازیری مالیمی
است که دو طرفش را درختان گرفتهاند .درختها برگهای پهنی دارند و میوهشان
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نوعی کاج است ـ خشک ـ که مثل رشتههای تسبیح البهالی برگها آویزان شده
است.
تراب میگوید« :اینجا نهصد نفریم ،در بخشهای مختلف .سا ل پیش من در
ساختمانی بودم که چهارطبقه و پرآمدوشد بود .در آنجا بخش فیزیوتراپی داشتیم و
من هر روز پادوچرخه میزدم .بله ،آن روزها میتوانستم .دکتر به طور مرتب سرمیزد
و توضیح میداد .تا این که به جایی رسید که دکتر گفت دیگر کاری از دستش بر
نمیآید .علم هنوز راهی در برابر این بیماری کشف نکرده است .حاال به بخش آخر
آمدهایم ،به بخشی که درمان نمیکنند .با این داروها سرعت بیماری را ـ شاید ـ کم
کنند».
از کنار ساختمانِ بلند نیمهمتروک میگذریم .سمت دیگر خیابان پر درخت است
و سایۀ درختها تا نیمۀ عرض خیابان را میپوشاند .اسفالت اینجا و آنجا ترک
خورده و پستی و بلندی دارد .این چالهها را دیگر خوب میشناسم .باید مواظب باشم
که صندلی چرخدار را در دستانداز نرانم وگرنه با هر دستانداز مختصری «آی رفیقِ»
شکایتآمیز تراب بلند خواهد شد.
گاه ماشینی ،به سرعت راهرفتنِ آدم ،از کنارمان رد میشود .باید از آنِ کارمندان
بیمارستان باشد .مرد سالخوردهای بر نیمکت نشسته است و به زنش ـ که بر صندلی
چرخدار است ـ میوهای پوستکنده میدهد .تراب ،به رسم همیشگیاش ،بنژورِ
بلندی به «مادام و مسیو» میدهد .شش عصر میرسد و تراب میگوید« :برویم باال.
شامم را بخورم و آمادۀ خواب بشوم».
برگشتیم .صندلی تراب را توی اتاق جابهجا کردم .دو کپسو ل سبزرنگ و یک
قرص کوچکش را دادم .این قرص همانست که میگوید داروی اصلی اوست و قرار
است سرعت پیشرفت بیماری را کُند کند .لیمو را قاچ کردم تا توی سوپش بچکانم.
خودش میگوید این سوپ را بهزور میخورد ،آنقدر که بیمزه است« .فقط از روی
ناچاری ».سوپ را که جرعه جرعه در دهانش میریختم گفت که «کامپیوتر را روشن
کن قدری مثنوی گوش بدهیم ».کامپیوتر را روشن کردم و همان صدای جوانِ قدیمی
بلند شد ـ این بار به آواز« .نی حدیث راهِ پرخون میکند ».تراب گفت« :خودم
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خواندهام ».و انگار که به صدای آدمی دیگر گوش میدهد گفت« :آن روزها میتوانستم
بخوانم ».تراب ،به عادتی که دارد ،مثنوی را زیر لب همراهی میکند .راضی است .می-
گوید« :اگر سازمان تعطیل میشد ،میتوانستم با نوحهخوانی نانم را در بیاورم ».این
تنها شوخیای بود که امروز تراب کرد.
وقت خواب ،وقت خواب زودرس بیمارستان میرسد .من میبایست کرکره را می-
کشیدم تا تهماندۀ آفتاب اذیتش نکند ،کامپیوتر را خاموش میکردم و در کمد می-
گذاشتم و کولهام را بر می داشتم .این کارها را کردم و تا پرستارها آمدند از بیمارستان
زدم بیرون .سر ساعت هشت.
آن چه را از مثنوی امروز تراب میخواند اینجا میآورم:
قصههای عشقِ مجنون میکند
نی حدیثِ راهِ پرخون میکند
مر زبان را مشتری جز گوش نیست
محرم این هوش جز بیهوش نیست
روزهـا با سوزهـا هـمراه شد
در غم ما روزها بیگاه شد
تو بمان ای آنکه جز تو پاک نیست
روزها گر رفت گو رو! باک نیست
هر که بی روزی است روزش دیر شد
هر که جز ماهی ز آبش سیر شد
[هر کسی از آب سیر میشود ،مگر ماهی .روز ـ بر آنکه نان روزانه ندارد ـ
طوالنی به نظر میرسد].
پس سخن کـوتاه باید والسالم
درنیابد حا لِ پخته هیچ خام
چند باشی بندِ سیم و بندِ زر
بند بگسل! باش آزاد ای پسر!
چند گنجد قسمت یک روزهای
گر بریزی بحر را در کوزهای
[اگر دریا را در کوزه ای بریزی ،آیا بیشتر از همان سهم یک روزه در آن جا خواهد
گرفت؟]
تا صدف قانع نشد پر دُر نشد
کوزۀ چشم حریصان پر نشد
او ز حرص و عیب کلی پاک شد
هر که را جامه ز عشقی چاک شد
[تنها کسی که جامه اش از عشق دریده شده است یکسره از عیب و حرص پاک
خواهد شد].
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سه شنبه یازدهم اوت
پانزده دقیقه دیرتر از آن چه قرارمان است به راهروی بیمارستان رسیدم و صندلی
تراب را از جلوی اتاق پیرزنها بیرون کشیدم .به تراب گفتم که در راه آمدن ترمز
دوچرخهام چندان نمیگرفت و ناچار چند دقیقهای معطل تعمیرکار شدهام .تراب را
که به اتاق رساندم قدری صندلی را عقب و جلو کردم تا در جای همیشگی قرار گرفت.
تراب آمادۀ کار به نظر میرسید .حتی گفت که کامپیوتر را ،همان او ل ،روشن کنم تا
مقالهای را بر کاغذ بیاورد .کامپیوتر را آوردم و هنوز صندلیام را کنار صندلی تراب
نگذاشته بودم که خانم او رتوپد به اتاق آمد و گفت که برای ماساژ تراب فرصت دارد.
من کامپیوتر را کنار گذاشتم .خانم ،با حوصله ،نشست .صندلی تراب را پایینتر آورد،
پاشنۀ پای تراب را بر زانوی خودش گذاشت و انگشتهای پایش را یکایک به باال و
بعد به پای ین کشید و تکان داد .خانم اورتوپد پای تراب را ،انگار که تراب دارد قدم
میزند ،از زانو خم و راست میکرد .دستها را نیز از شانه میچرخاند و از ساعد باز و
بسته میکرد .از «آخ و اوخی» که تراب گاه میکرد معلوم بود این حرکتها را می-
پسندد و شاید حالش دارد جا میآید .من هم ایستاده بودم و حرکات خانم ماساژور را
نگاه میکردم .تراب در همان حالت که گاه چشمانش را میبست و «آخیش» می-
گفت ،چشم به من گفت« ،کارهای این خانم عین مشتوما ل است .تو هم دقت کن تا
یاد بگیری ».من یاد حرف دیروز تراب افتادم و گفتم پس اگر سازمان تعطیل میشد
شما نوحهخوان میشدید و من هم میتوانستم در حمام عمومی مشتومالچی بشوم.
تراب خندید .البته ب ا ماسکی که تمام بینی و دهنش را پوشانده بود نمیشد خندهاش
را دید .اما چشمهایش حالتی میگیرد که آدم میفهمد دارد میخندد.
دختر خانم جوان و سبزه ای به دیدار آمد ـ ایرانی ـ که کفش ورزشی پوشیده بود و
شلوار جین داشت و با عالقه ـ و میشود گفت با هیجان ـ برای تراب از سفری تعریف
کرد که چند روز پیش به یونان کرده بود .دربارۀ بحران اقتصادی یونان و وضع
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سیاسیاش هر چه شنیده بود میگفت .به اینکه چپیها در یونان قدرت را در دست
بگیرند بسیار خوشبین بود .تراب گوش میداد و حرفی موافق یا مخالف نزد .دختر
جوان در کار رفتن بود که سه بازدید کنندۀ دیگر آمدند .البد از آشنایان قدیمی.
سنشان باالی شصت .انگار که به مهمانی آمدهاند .یا انگار که ـ به رسم پدران ما ـ به
قهوهخانه رفته اند تا با دروهمسایه از هرچه پیش بیاید سخن بگویند .حرف زدند ،از
سیاست ،از فلسفه ،و از هرچیز ،و از هیچ چیز .بعد اخباری را که از هر رادیویی می-
توان شنید تکرار کردند .تراب هم نشسته بود ،میخکوب و نای حرفزدن نداشت .من
به راهرو رفتم ،قدمی زدم ،چند صفحهای خاطرات خواندم و باز که گشتم مهمانها
هنوز نشسته بودند و از اخبار تکراری بین خودشان میگفتند.
وقت دارو که رسید قرص و کپسو ل را دادم و به مهمانها رساندم که نیم ساعت
بعد از دارو وقت شام تراب خواهد بود .آنها هم ناچار دست و پایشان را جمع کردند و
نزدیک هفت عصر بود که رفتند .بعد از رفتنشان تراب به صدای بلند رسماً آهوناله
میکرد .میگفت« :پدرم در آمد .مُردَم .اینها مگر نمیدانند من بیمارم!» من گفتم ـ
در واقع به حالت پرسش و شاید سرزنش ـ که «ولی خود شما هم در بحث شرکت
کردید ».تراب ،عصبانی بود ،گفت« :غلط کردم!» و بعد مثل این که بخواهد از خودش
دفاع کند و بگوید حرف مرا قبو ل ندارد گفت« :من در کدام بحث شرکت کردم؟ از
روی آداب فقط دوتا اظهار نظر کردم ».من برای آن که نمکی بر زخم تراب نپاشم
جواب ندادم .تراب همچنان که آه میکشید و وای میگفت ،گفت که «عقبماندهایم.
یک فرهنگ عیادت از بیمار را هنوز نداریم .فقط از ساعت یک تا هشت عصر است که
من فرصت کار دارم .تمام شب را روی تختم دراز کشیدهام و منتظرم که در این
ساعتها یکی از شماها بیایید و بتوانیم کاری بکنیم و امروز تمام وقتِ کارم از بین
رفت».
بعد از شام دیگر چندان فرصتی نیست .ماسک را عوض میکنم و نزدیک ساعت
هشت زنگ را میزنم که این به معنای خبرکردن پرستارهاست تا بیایند و تراب را بر
تخت خواب بگذارند .معمو لِ ما این است که وقتی پرستارها میآیند من به تراب بدرود
میگویم ،کارم تمام میشود و از بیمارستان بیرون میآیم .تراب میماند و آن دو یا سه
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پرستار که کارهایش را انجام میدهند و چراغ اتاقش را خاموش میکنند تا بخوابد.
امشب اما تراب گفت که بعد از آمدن پرستارها در راهرو منتظر بمانم تا بعد به اتاق
برگردم ،سرکشی کنم و اوضاع را «کنتر ل» کنم.
پرستارها دو تا خانم سیاهپوست بودند ،هر دو خسته ،هر دو تپل ـ چاق و چله و
نزدیک به میانسالی .با باالبر مکانیکی به اتاق رفتند و در را بستند .در را میبندند ،زیرا
مثال بیمار میخواهد در لگنی مخصوص ادرار کند یا این که زیرجامۀ بیمار را باید از
بیخ عوض کنند .ده دقیقه ای گذشت و یکی از پرستارها صندلی تراب را از اتاق بیرون
داد .معلوم بود که او را بر تخت گذاشتهاند .این صندلی را همیشه با تراب دیده بودم.
تصور این که این صندلی ـ جدا از تراب ـ میتواند وجود داشته باشد برایم غریب بود.
صندلیای است سیاه رنگ ،با پشتی و نشیمنی ضخیم ،و پشتیای بلندتر برای گردن،
و چهار چرخ در زیر .ده دقیقهای گذشت و دو پرستار در را گشودند و بیرون آمدند .به
آنان شببهخیر گفتم و درون اتاق تراب رفتم .چراغ را روشن کردم .انگشت شست
پای تراب نزدیک بر سطح تکمۀ زنگ بود .به نظرم آمد میتواند با تکان کوچکی زنگ
را به صدا در بیاورد .بر حاشیۀ ماسک نیز ـ که خط اتصا ل ماسک با صورت است ـ
دست کشیدم .تراب میترسد که وقتی پرستارها او را بر تخت میگذارند ماسک تکان
بخورد ،اتصالش با صورت شل شود ـ بادی که باید در بینی دمیده شود به بیرون درز
کند ـ و پمپ باد ضعیف شود .به تراب گفتم« :رفیق! ماسک محکم سر جایش
هست ».تراب چشمش را بازوبسته کرد ،به این معنا که راضی است .گفتم« :رفیق!
میتوانم بروم؟» باز تراب چشمش را بازوبسته کرد .دست بر شانهاش گذاشتم ،بدرود
گفتم و از اتاق بیرون آمدم.
بیرون تاریک شده بود و من مدتی ،دوچرخه به دست ،محوطۀ بیمارستان را پیاده
آمدم .در این مدت همیشه تراب را نشسته بر صندلی دیده بودم .اما امشب ،وضع او بر
تختخواب به نظرم تازه و غریب میآمد :تاقبار ،بی هیچ حرکتی ،صورت به سوی
سقف .مثل آدمی که با طنابهای ناپیدا دو دست و دو پایش و سینهاش را ـ محکم ـ
به تخت بستهاند.
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حاال ـ از هشت شب ـ تا نُه یا ده فردا او بر آن تخت ـ بسته ـ خواهد ماند .صبر
خواهد کرد ،نیمهخواب و نیمهبیدار ،در انتظار یک روز دیگر.

چهارشنبه ،دوازده اوت
« یک بار مرا به یک اورتوپدی تخصصی بردند که بیرون از این بیمارستان است .آنجا
تخت مخصوصی هست که شما را به آن میبندند .بعد تخت را میچرخانند تا عمودی
قرار بگیرد .به این ترتیب شما در حالت ایستاده قرار میگیرید .وای چه لذتی! نمی-
توانم بگویم او ل بار که ،پس از چند سا ل ،به حالت ایستاده قرار گرفتم چه لذتی بردم.
لذتِ ایستادن!
«زندگی همهاش لذت است .به شرط آنکه از آن محروم مانده باشی.
«یا لذت دوشگرفتن .اینکه آب بر فرق سرت بریزد و از آن پایین بیاید .این لذت
را من دیگر نمیتوانم داشته باشم .لذتِ شانهزدن مو ،و یا لذت خاراندن .اینکه هر
وقت دلت خواست بتوانی بدنت را بخارانی.
«این جا ،این دورۀ زندگیام ،وقت کشف لذتهاست».
« من هنوز امید دارم .امید ـ نه به این که درمان شوم .منطق به من میگویدکه کارم
تمام است .ولی امید دارم .مهم این است که آدم خودش را نبازد .ته این داالن هنوز
شعلهای میسوزد .از چهگوارا خواندهام که انقالبی به کسی نمیگوییم که در آخرکار
ده ضدانقالبی را از پا انداخته باشد .انقالبی به کسی میگوییم که توی تاریکی ـ ته
تاریکی ـ شعلۀ کوچکی را ببیند و بتواند روز روشن را پیش خودش مجسم کند.
محمود درویش هم چنین تعبیری دارد :آنجا که از کرمهای شبتاب حرف میزند.
«تو هیچ کرم شبتاب دیدهای؟ توی تاریکی شعله میکشد و سهم خودش را
روشن میکند .سهم خودش خیلی کوچک است .چشمبههمزدنی بیشتر نیست .اما
همان را روشن میکند».
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پنجشنبه ،سیزده اوت
تراب پرسید« :ترمز دوچرخهات را درست کردی؟» گفتم بله .پرسید« :کاله ایمنی
سرت میگذاری؟» گفتم «بله ».در هلند نیازی به کاله ایمنی نداشتم چون که راه
دوچرخه جدا و محفوظ از ماشین است .اما ،اینجا ،بعضی اوقات پهلوبهپهلوی ماشین-
ها باید پا زد .تراب پرسید« :تو چرا از ترام و اتوبوس استفاده نمیکنی؟ قیمت بلیتش
برایت گران است؟» گفتم« :معطلی دارد .ده دقیقه باید منتظر ترام باشم و بعدش
پانزده دقیقه منتظر اتوبوس .با دوچرخه این معطلیها را ندارم .میپرم و میآیم و
زودتر میرسم ».تراب گفت« :به هرحا ل ما یک صندوق مشترک داریم .هر وقت نیاز
داشتی به یاور بگو و از این صندوق پو ل بردار ».من سپاس گفتم و اطمینان دادم که
«از قضا من در همین ماه به سن بازنشستگی رسیدهام .ماهانۀ بازنشستگیام هرچند
برابر با حداقل دستمزد است اما کافی است .به همۀ خرجهایم میرسد ».تراب با دقت
گوش داد و گفت« :دیشب فکر میکردم که اگر فاصلۀ منز ل یوسف تا بیمارستان زیاد
است ،یا اگر راحتتر خواهی بود ،میتوانی در منز ل من ساکن بشوی ».من گفتم:
«منز ل شما به بیمارستان نزدیکتر است؟ میشود آنجا بمانم؟» تراب گفت« :بله!
خانۀ خودت است .آن جا تو خواهی بود و یاور .دو اتاق دارد ـ یک نشیمن و یک اتاق
خواب .جا برای هردوتان هست .راهت هم نصف میشود ».من گفتم« :عالی شد».
تراب از این خانه باید خیلی خاطره داشته باشد .بیشتر از بیست سا ل آنجا زندگی
کرده است .میگوید« :همۀ زحمتهایش را پوران کشید .پیداکردن منز ل ،کارکردن،
کنار گذاشتن پو ل ،بستن قرارداد .من حواسم به این چیزها نبود .خانه را او خرید .خانه
را او خانه کرد .تا همین اواخر آدرس خانهام را حتی دوستانم نمیدانستند .در سا ل-
های او ل حتی حبیب را هم که رفیق نزدیک به من بود با چشم بسته به خانه می-
آوردم .نمی خواستم لقمۀ آسانی برای جمهوری اسالمی باشم .تروریستهای جمهوری
اسالمی خیلی ها را در خارج از ایران ترور کردند .در همین پاریس یکی از مخالفان را
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در آسانسور خانهاش ترور کردند .بعد از بیماریام وضعیت تغییر کرده است .بعضی از
دوستان نزدیک آدرس خانهام را میدانند .بعد از آمدنم به بیمارستان ،دوستان زیادی،
آنها که در دورۀ سالمتم رفتوآمدی با هم نداشتیم ،در بیمارستان به دیدنم میآیند.
حاال خانه ،خانۀ پوران ،باقی مانده است و من نمیتوانم حتی به خانهام سر بزنم .با این
دستگاه تنفس نمیشود بیرون رفت .بیمارستان اجازه نمیدهد .به هرحا ل ،رفیق برو و
در آن خانه بمان .امیدوارم راحت باشی .البته میدانی که اطالعی را که ضرورت ندارد،
نباید به دیگران گفت .پس الزم نیست به دیگران ،یا آشنایان خودت بگویی که در
کجا ساکن شده ای .در آن خانه ،ما آرشیو قدیمی مجاهدین و سازمان پیکار را
گردآوردهایم .البته بیشتر آن مدارک را تا به حا ل در اینترنت گذاشتهایم ،اما چه
لزومی دارد که کسی آدرس خانهمان را بداند .تو هم ـ میشناسمت ـ االن این
اطمینان را دارم که به اثاثی که به تو مربوط نیست دست نخواهی زد .نوشتهای در
پاکت است ،اسنادی که در کارتنِ دربسته است ،مطلقا به اینها نباید دست زد .این
یک اصل است .ما در سازمان داشتیم و باید رعایت کنیم».

جمعه ،چهارده اوت
مجتمعی مسکونی در هشت یا نُه طبقه ،و در هر طبقه شش یا هفت واحد .خانۀ تراب
در طبقۀ چهارم است .همان است که انتظارش را داشتم .کتابخانهای است که در آن
رختخوابی برای خوابیدن و میزی برای نشستن گذاشتهاند .حمام و آشپزخانه نیز دارد.
تمیز و روشن .هیچ چیز اضافه نیست .همه در خدمت کتابخانه .اتاق نشیمن ،که اتاق
بزرگتر باشد ،دو سویش را ،تا سقف ،کتاب در قفسه چیدهاند .یک میز ،چراغ مطالعه،
و یک مبل سهنفره .تراب با خط خودش ـ زمانی که میتوانسته بنویسد ـ برای هر
قفسه برچسبی گذاشته است :کتابهای فرانسوی ،ادبیات عرب ،کالسیک فارسی،
کتاب زندان ،و نصفه ردیفی از داستان فارسی .کتابهای عربی بیشتر به دعوای
فلسطین مربوط میشود .کتابهای فرانسوی فلسفه است ،و البته فلسفۀ چپ .در
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ردیف ادبیات فارسی ،حافظ و سعدی و چندین و چندکتاب از شفیعی کدکنی و نیز
عطار و تذکرهاولیا به چشمم آمد و نیز قرآن با چند ترجمه .اتاق دیگر ،اتاق خواب،
برای خواب یک نفر ـ و دو نفر اگرصمیمی باشند ـ اندازه است .دشک و لحاف را در
کمد چوبی چیده اند .دو سو ،بلکه سه سوی این اتاق خواب را نیز قفسۀ کتاب تا سقف
پوشانده است .مارکسیسم :به فرانسه ،و نیز ترجمۀ فارسی از مارکس و انگلس و
پلخانف .ترجمهها را خوب فراهم آورده است .کتابچههایی با قطع کوچکتر ،با صحافی
دستساز ،همه نشریۀ درونی سازمان پیکار ،در خارج .برای چند سا ل این نشریه را،
گزیدۀ مقالهها را ،به نزدیکان خودشان میرساندهاند تا نوعی خبررسانی و همسلیقگیِ
گروهی در میان باشد .چند کارتن بر روی هم ،گوشۀ اتاق ،چیده شده است .روی این-
ها را هم تراب با خط خودش برچسب زده است .کارتن ،هر یک بزرگتر از یک جعبۀ
کفش .بر روی یکی نوشته بود :محمدتقی شهرام .شاید نامههای شهرام باشد.
یادداشت های شهرام در زندان را همین تراب منتشر کرده است .کتابی است که در
نخستش شهرام از دستگیری خودش ـ در تیر پنجاهوهشت ـ میگوید و از لحظهها و
خیا لهایی که در زندان داشته است .کتاب با خبر تیرباران شهرام در دوم مرداد
پنجاهونه تمام میشود.
آشپزخانه باریک است و دراز .یخچا ل ،و اجاقگاز و ظرفشویی ،کنار هم ردیف
شدهاند .راحت از کنارشان میشود رد شد .ته آشپزخانه پنجرهای دارد ـ بیرون ،درخت
است ،و پشتش همهمۀ اتوبانی که از دور رد میشود .عجب جای دنجی .این میشود
میزکار من .یاور در اتاق نشیمن میز خودش را دارد ،و بر مبل سه نفرۀ همان اتاق
میخوابد .نظم زندگیاش را نباید برهم بزنم .در اتاق کوچکتر ،همان اتاق یادداشتها
و جزوهها ،منهم دشک خود را پهن میکنم .موکتی کرم رنگ دارد که به نظرم
عمرش به اندازۀ عمر همین خانه است.
صبح ـ این بار در خانۀ تراب ـ از خواب بیدار شدم .خانۀ تراب چنان درچیده ،ساده و
بهقاعده است که آدم را به کار و استفاده از وقت دعوت میکند .باید صبحانهای بخورم.
یاور ،صبح ،بیکمترین صدایی ،از خانه بیرون زده است .معلوم است ـ بر خالف من ـ
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سحرخیز است .نان باگِت تازه ای را به قاعده بریده و بر میز صبحانه گذاشته است .قرار
گذاشته ایم که او سرِ ساعت یک در بیمارستان باشد و من ساعتی دیرتر بروم .در
عوض من تا هشت شب خواهم ماند و او ساعتی زودتر از بیمارستان بیرون خواهد
آمد.
من که رسیدم صدای تراب به روشنی در راهرو میآمد« :آقای جال لالعظم آیا نمیداند
که روحانیت اسالم چگونه خود را با موقعیتهای جدید تطبیق داده است و پابهپای
نیازهای زمان تغییرات پردامنهای در قوانین فقهی به وجود آورده است؟» در راهرو بر
صندلیام مینشینم .نمیخواهم مزاحم تقریر مقاله بشوم .نمیدانم ترابی که چهل
سا ل است از دایرۀ مومنان بیرون رفته است در این بحث با جال لالعظم دنبا ل چیست؟
گیریم روحانیت مدام در کار بازبینی احکام اسالم است اما آیا این بازبینی منجر به
سازگاری اسالم با جهان مدرن شده است؟ آیا هر مصلحتبینی و نانبهنرخروزخوردن
را میتوان با بهسازی دینی یکی گرفت؟ اصالح دین امری است و دوختن کاله شرعی،
که علمای ما انجام میدهند ،چیزی است دیگر .به هرحا ل ،باید منتظر دنبالۀ مقالۀ
تراب بود .صدای تراب میآید که میگوید «بس است .خسته شدم ».یاور البد
کامپیوتر را کنار میگذارد .تراب میگوید «بقیهاش برای فردا ».گمانم راضی است .بعد
قدری بلندتر با خوشدلی صدا میزند که «آهای مسیو!» از راهرو جواب میدهم «بله!
این جا هستم!» میگوید« :بیا تُو! وقت سینماست!»
من و یاور دو سوی تراب مینشینیم تا فیلم را تماشا کنیم .بیست ساعت گفتگو بوده
است که یکی از رفقا دو ساعت آن را انتخاب کرده و کنار هم گذاشته است .اسم فیلم
را از شعری بر گرفته که تراب در حین گفتگو خوانده است« :چون سوسمارِ مست به
دنبا ل آفتاب!» فیلم را دو سا ل پیش گرفتهاند .تراب در آن به راحتی ـ بی ماسکِ
نفسدهی ـ حرف میزند .آدمی است با چهرهای سالم ،شصت یا شصتوپنج ساله به
نظر میآید ،با موها و ابروان سفید ،بی عینک ،با سبیلی پر و سفید مثل همین
سبیلش .دوربین فیلمبرداری را ولی نزدیک به او گرفتهاند و هیچ جنبشی در دست-
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های تراب دیده نمیشود .این تنها جایی است که بیننده مشکوک میشود :دستهای
این مرد از کار افتاده است.
در صحبتش از جمله میگوید که در شهریور  1350ساواک ضربۀ سنگینی به
سازمان مجاهدین زد .حدود صد نفر از آنان [از جمله هر نُه عضو رهبری] را دستگیر
کرد .سه تن از اعضای گروه [تراب ،حسین روحانی ،محمود شامخی] که بیرون از
ایران بودند در بهمن پنجاه اعالمیهای نشر دادند و موجودیت «سازمان مجاهدین خلق
ایران» را اعالم کردند .این اسم را آنها در همان هنگام نوشتن اعالمیه سکه زدند .تا
آن زمان بیشتر خود را «جمع» مینامیدند .تراب ـ در نوارش ـ میگوید :آن لحظه
نمیدانستیم که کلمۀ مجاهد رنگ مذهبی دارد .نه میدانستیم و نه میخواستیم که
رنگ دین داشته باشد.
بخشی از فیلم را در خانۀ تراب گرفتهاند .تراب بر مبل سه نفرۀ اتاق نشیمن
نشسته است .در صحنهای او حتی در خیابان راه میرود .دستهایش در دو طرف
آویزان است و چانهاش بر لولهای که دور گردنش را پوشانده تکیه دارد .نیمساعتی،
بلکه بیشتر ،از فیلم را نگاه کردیم تا تراب گفت که بس است و بقیهاش برای دفعۀ بعد
بماند .خودش هم با دقت به فیلم نگاه کرده بود .آخر سر گفت «همهاش میترسیدم
که بمیرم و اینها ناگفته بمانند .این بود که شتابزده کاری را پر کردم ».وقت خوردن
قرص و کپسو ل رسید .پیش از خوردن شام تراب دربارۀ فیلم این تصمیم را گرفت که
«رفیقی این تکههای گفتوگو را انتخاب کرده و کنارهم جا داده است .االن چرا ما
باید باز اظهار نظر کنیم تا فالن تکه را بردارد و آن یکی را بگذارد .اینجا نور را کم
کند و آنجا زیاد؟ اگر قرار بود فلینی یا ویسکونتی فیلمهای خود را ،در حین ساخت،
مدام در معرض قضاوت این و آن بگذارند ،هیچ شاهکاری ساخته نمیشد! هر کس
حرفی میزند .یکی میگوید چرا کاله بلموندو سبز است .یکی میگوید اصال چرا
بلموندو سرش کاله گذاشته است .از این فیلم هم هر کسی یک ایرادی گرفته است.
حتی گفتند اسمش بد است .تو را به سوسمار شبیه کرده است ».تراب لبخند میزند
و میگوید« :اتفاقا اسم خوبی است .مگر انقالب فقط به قهرمان نیاز دارد؟ انقالب
سوسمار هم میخواهد .بگذار من سوسمار انقالب باشم».
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شنبه ،پانزده اوت
«دیشب خوب خوابیدم .اما صبح ساعت شش یا ششونیم بیدار شدم .تا یازده روی
تخت بودم .امروز پرستار کم داشتند .بعد از شستوشو ساعت یازده به ما صبحانه
دادند .از یازدهونیم تا یک توی راهرو ماندهام .حاال شماها آمدهاید اما من خستهام .از
شش صبح تا االن ساعاتی بود که آماده کار بودم .و حاال ،ساعت یک ـ یکونیم آنقدر
خستهام که کاری از من بر نمیآید .این یک روغن ریخته است ـ روغن زندگی .روغنی
که میخواهم جمعش کنم ،ولی نمیشود .با وجود کمک شماها و کمک بیمارستان
این روغن را نمیشود جمع کرد.
«بشقاب را لطفا زیر چانهام بگیر ،ببینم چه آوردهاند .بله ،سوپش را میخورم .چه
کیک خوشرنگ و طالبیِ زردِ قهوهای هم دادهاند .چه خبر شده است؟!»
«چند روز پیش دربارۀ خمینی با هم صحبت کردیم .به نظرم میآید تو خمینی را ـ و
روحانیت را ـ دستکم میگیری .میخواهم چند نکته به حرفهای آن روزم اضافه
کنم.
«شاید در این دوهزاروپانصد سا ل این تحو ل سیاسی زمان خمینی مهمترین تحو ل
تاریخ ما باشد ـ شاید .از نظر قدرت سیاسی در اینجا دورهای آغاز شده که با رَوند
سابق فرق دارد .تمام تاریخ دوهزاروپانصد ساله بر محور شاه است .شاه کیست؟ شاه
میرآب بزرگ است .چون تقسیم آب در ایران با اجازه و دستور او بوده است .فئودا لها
نوکران شاهند .اگر تیو ل دارند به اجازۀ شاه است .ولی در اروپا این طور نبوده است .در
اروپا شاه نمایندۀ فئودا لها بود .فئودا لها میتوانستند شاه را بیندازند .تحولی که در
 1357در ایران رخ داد ـ با همۀ ایرادهایی که داشت ـ یک انقالب سیاسی بود .این
رویداد را می شود از حیث اهمیت با سقوط ساسانیان و حملۀ اعراب به ایران مقایسه
کرد .در حملۀ اعراب ایران تبدیل به استانی در خالفت اسالمی میشود .تا زمان
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صفویه ـ نزدیک به هزار سا ل ـ ایران ملوکالطوایفی است .ایران واحدی وجود ندارد.
مغو ل هم نتوانست تغییری در این زمینه بدهد.
«شیعه همواره به عنوان اپوزیسیون در برابر حکومتهای سنی قرار داشته است و
معموال برای اینکه مورد آزار قرار نگیرد تشیعِ خود را مخفی میکرده است .برخی از
شیعه به عنوان باطنی زندگی میکرد .باطنی شیعهای است که اندیشهاش را ظاهر
نمیکند .اولین شیعیانی که به قدرت رسیدند آ لبویه است در طبرستان .پس از قرن-
ها حکومت ملوکالطوایفی در ایران زمینه برای اینکه یک کشور با مرزهای مشخص و
پایتخت معین تشکیل شود به وجود آمد .صفویه کاری مهم کرد .ایران را در معنایی
نسبتا مدرن به وجود آورد :پایتخت واحد؛ مرزهای مشخص؛ و ایدئولوژیای معلوم و
قابل اتکاء ـ یعنی تشیع ـ در برابر دشمنی معین ،یعنی خالفت عثمانی .اعتقاد شیعه
نقش مهمی در شکلگیری کشور ایران داشت .در واقع علمای شیعه در تاریخ سیاسی
ایران حق آب و گِل دارند .از صفویه به بعد علما نقش مهمی داشتند .در قانون اساسی
مشروطه هم سهم شیر به علما داده شد .متمم قانون اساسی ـ با اینکه شورش مردم
یکی از مجتهدین آن زمان را باالی دار فرستاده بود ـ اجازۀ پنج مجتهد را برای
تصویب قوانین ضرور دانست.
«ولی صفویه ،به رغم این تغییرات ،در چارچوب سلطنت باقی ماند .در سا ل پنجاه-
و هفت تحوالت تاریخی و اجتماعی در درون ایران و در جهان ضرورت چنین تغییری
را پدید آورد .دیگر ایدئولوژی خدا ـ شاه ـ میهن باید به زبالهدان تاریخ میرفت.
«در انقالب ایران میشود گفت همۀ نیروهای مؤثر در جامعه شرکت داشتند ولی
آنچه حاصل شد برآیند رفتار همۀ این نیروها بود.
«روحانیت گرایشهای مختلف دارد .روحانیت یک کاست اجتماعی نیست .یک
قشر اجتماعی است .یک الیه است .این قشر اجتماعی انواع گرایشها را در خودش
منعکس کرده است .در مشروطه ،هم طرفدار مشروطه و هم طرفدار مشروعه را در
بین روحانیون داریم .در ملیشدن نفت در بین روحانیون هم مخالف و هم موافق
داشته ایم .در اصالحات ارضی ،در مشی مسلحانه ،و باالخره حتی بر سر والیت فقیه در
بین روحانیت گرایشهای مختلف وجود داشته است.
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«ما در پیکار آخوندها را هرگز یک مشت شمعدزد خطاب نکردیم.
«اما دربارۀ خمینی .خمینی وقت وضو شیر آب را باز میکرد و میبست تا آب تلف
نشود .و همین آدم ،بعد از انقالب ،چه ثروتی را در راه جنگ به باد داد .خمینی پیش
از انقالب حرف از کشتن نمیزد ،اما بعد از انقالب حمام خون راه انداخت .در نجف به
دیدن خمینی که رفتهبودم به او گفتم طبق اخباری که از ایران داریم ما ـ یعنی
سازمان مجاهدین ـ و چریکها سران ساواک را زدهایم .خمینی گفت" :چرا زدید؟"
گفتم" :فرماندۀ ساواک بوده است ".خمینی گفت" :باشد!" یعنی این که فرماندۀ
ساواک هم که باشد دلیل نمیشود که او را بکشید.
«بگذریم که خمینی دلیلی نیز آورد که به نظرم خیلی مضحک آمد .خمینی گفت
"او که از ساواک به شهربانی منتقل شده بود!"
«شیخ علی تهرانی ،شوهر خواهر خامنهای ،میگفت که یک مگس بزرگ توی اتاق
آمده بود و آقای خمینی نهایت تالشش را به کار برد ،دریچۀ باال را باز کرد تا مگس از
اتاق بیرون برود و به فکر کشتنش نیفتاد.
« همۀ ما اگر روی دگمۀ معینی از وجودمان فشار بیاید کسی هستیم که تصورش
را نمیکردیم.
«همین حاجی داود رحمانی که در زندان قز لحصار بساط "قیامت" را به راه
انداخت قبل از انقالب آدم آرام و متینی به نظرم میآمد .متین بود .بیخودی از جا در
نمیرفت .از کسانی نبود که یک مویز بخورد گرمیاش بشود و با یک غوره سردش
بشود .سواد بازاری داشت .دوسه تا کارگر داشت در خیابان بوزرجمهری .وضع مالیاش
خوب بود .جزو افرادی از بازار بود که به "نهضت آزادی" متمایل بودند .تا آنجا که
من میدانم کسان دیگری در بازار بودند که متعصبتر بودند و بیشتر طرفدار
"مؤتلفه" و خمینی بودند .حاج داود گمانم ملیتر بود و با مصدق خوب بود .خیلیها
در بازار بودند که وقتی خمینی آمد میگفتند ما هم طرفدار مصدق هستیم و هم
جانب خمینی .هم دنیا را داریم و هم آخرت را .رحمانی جزو این آدمها بود .چند بار،
در سا لهای "نهضت آزادی" او را دیده بودم و برای نهضت کمک مالی گرفته بودم.
البته شاید او به دیگرانی نیز کمک مالی میداده است که من بیخبرم.
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«گمان نمیکنم این آدمها ،این فردها ،تعیینکننده بودهاند .اینها در زمانه و
احوا ل خاصی در جای ویژهای قرار گرفتهاند و نقشی را که آن "جا" میطلبیده است
بازی کرده اند .حاج داود ،اگر انقالب نشده بود ،حداکثر یک تاجر موفق میشد که
دلش خوش بود به این که آداب مذهبی را به جا بیاورد ،کربال و مکهای برود ،و شاید
به خاطرش خطور هم نمیکرد که برای شکنجۀ آدمها روشهای تازهای را ابتکار کند.
«خوب ،دیگر بس است .یاور جان مقالۀ فرانسویات را بیاور همان مقالۀ غزه را
بیاور .با دفتر لغتهایت .مسیو! تو هم برو به هر کاری که داری برس!»
«های بیایید! بیایید برویم به کافه تریا! دستگاه را از برق بکش .ساعت یک که آمدید
آنقدر فرسوده بودم که فکر می کردم امروز هیچ کاری نتوانیم بکنیم .آن قدر فرسوده
بودم که اگر میگفتی دیروز آن شعر نیما را خواندهام منکر میشدم و به خودم فحش
میدادم .بله ،همان شعر را که محمد نوری با آواز خوشی خوانده است :در شب سرد
زمستانی ،کورۀ خورشید ،چون کورۀ گرم چراغ من نمیسوزد.
«شعرش از امید میگوید .از قلبی که از کورۀ خورشید هم روشنتر است».
از کافه تریای بیمارستان که بیرون آمدیم ابر پس رفته بود و آفتاب گرمایی داشت.
تراب گفت چرخی بزنیم .در حیاط راه افتادیم .خیابان اسفالته و درختها سبز .آفتاب
آنقدر داغ شد که من ،که پشت به آفتاب راه میرفتم ،حواسم بود تا سایهام روی سر
تراب ـ که روی چرخ نشسته بود ـ بیفتد تا او زیاده گرمش نشود .روی سر یک آدم ،با
وسطکلۀ طاس ،و موهای سفید شقیقه .آدمی که با ماسک نفس میکشید و جعبۀ
نفسدهیاش را زیر پایش ،روی پلۀ چرخ گذاشته بودیم.
چند قدمی که رفتیم تراب به فکر خواندن افتاد و این بیت را که دو روزی است
در خاطرش نشسته به آواز ـ به نجوا ـ خواند:
وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند
وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی
حتی کوشش کرد تا در آخر بیت «هاها ،هاها» یا «امان امانِ» آن را نیز بگوید.
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حیاط را دور زدیم .چند دقیقهای بیش نبود .گفت« :برویم باال ».خسته شده بود.
رفتیم .راهرو .آسانسور .طبقۀ باال .راهروی باال .پیرزن هنوز داد میزند .و رسیدیم به
اتاق خودمان .جعبۀ نفسدهی را به برق زدم تا باتریاش تمام نشود.

یکشنبه ،شانزده اوت
یکشنبهها روز مرخصی من است .اطراف خانۀ تازهام ـ خانۀ تراب ـ قدم زدم .رود
"مارن" است که آرام و بیآشوب میگذرد .پهنایش بیستوپنج یا سی متر بیشتر
نیست .پارکهایی با درختهای کهن دورش را گرفتهاند .گاه پیادهرو از کنار رودخانه
رد میشود .متن سربی رنگ آب را البهالی برگهای سبز میبینی .آرام است .مثل این
که در قریهای ـ دور از شهر ـ خانه کردهای.
دیروزها تراب گفته بود تا دستنویس کتابی را که به او سپرده شده است بخوانم .کتاب
جلدی آبی داشت .از نگارشش میشد غلط امالیی یا انشایی گرفت اما ساده بود و به
د ل مینشست .یک تکه از کتاب امروز مدام به خاطرم میآمد .تکهاش این است:
« از سلو ل که صدایم زدند با عکس خواهرزادۀ کوچکم خداحافظی کردم ...کتکخورده
بر میگشتم .پاسداری دید که پاهایم باد کرده است .به پایم لگد زد .به سلو ل که
برگشتم عکس خواهرزادۀ کوچولویم را بوسیدم و گفتم داییات را نمیتوانند به حرف
بیاورند .این را به تو قو ل میدهم که آن طور که زیبندۀ کمونیستهاست باشم و قو ل
می دهم هر روز را تا عصر بکِشم و اگر عصر اوضاع را نامساعد دیدم بعد از خداحافظی
با تو و گفتن میثاقم خودکشی کنم».
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دوشنبه ،هفده اوت
من بیخبر به راه سفر پا گذاشتم
آگاهی از نیاز عزیزان نداشتم
در کورهراههای تهی میشتافتم
چون سوسمار مست به دنبا ل آفتاب.
در زیر پنجههای ترم
ریگهای خشک
فریاد میزدند که ما تشنهایم ،آب
شرمنده میگذشتم و آبی نداشتم.
در زیر روشنایی لیمویی غروب
از خواب نیمروزی بیدار میشدم
از گوشوار نقرهای ماه میپرید
برق ستارهای.
مرغابیان وحشی فریاد میزدند
پس آن ستاره کو؟
من جز نگاه خویش جوابی نداشتم.
«سه سالی که در قم بودم ـ تا سا ل  1339ـ هر شعری که به دستم میرسید می-
خواندم .در قم با کتابخانه آشنا شده بودم .با مجلههایی که بعد از شهریور بیست نشر
یافته بودند .در کتابخانۀ حضرت معصومه با رغبت کتاب در اختیار ما میگذاشتند .من
هم نوجوان ،پانزده یا شانزده ساله .این شعر از نادرپور را در مجلۀ سخن دیدم .خواندم
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و به خودم گفتم" :این شعر باید سرنوشت من باشد!" یعنی اینکه "انگار این شعر
سرنوشت مرا ـ سرنوشت ما را ـ باز میگوید ".سوسمار مست به دنبا ل آفتاب.
«حاال که بیش از پنجاه سا ل بعد میخوانمش ،میبینم داستان ماست .ما پا به
راهی گذاشتیم که از عواقب آن و از نیازهای عزیزانمان خبر نداشتیم .این عزیزانی که
مثل سنگریزههای سوختهدرخورشید به خاک افتادند.
«ما راه را نمیدانستیم .اما فکر میکردیم تنها به شرطی میشود راه را شناخت که
پا در راه نهاد .رفقایی که سازمان مجاهدین خلق را بنیاد گذاشتند فکر نمیکردند که
حقیقت را میدانند .فکر نمیکردند که راه و روش رسیدن به آزادی و عدالت را می-
شناسند .اما فکر میکردند که اگر بخواهند ـ اگر کوشش کنند ـ دلیلی در دست
نیست که نتوانند این راه را بیابند .فکر میکردند ،قدمبهقدم پیش میرویم ،و
ایدئولوژی و روش و راه خود را ـ خودمان ـ میسازیم.
«ما چیز حاضر آمادهای نداشتیم .پس راه افتادیم .شاید مثل همین سوسمار مست
به دنبا ل آفتاب .حاال که نگاه میکنم میبینم چقدر آدمها در این راه بر خاک افتادند.
به خودم میگویم کاش ما آگاهتر بودیم .کاش این همه زندگیها غبار نمیشد .کاش
به این آدمها یک روزگار امن و امان را میشد مژده داد».
ای ریگهای تشنۀ خورشیدـسوخته
این بار اگر به سوی شما رخت برکشم ،از چشمههای آب روان مژده میدهم.
ای قامت خمیدۀ دیوارهای شهر
این بار اگر به خلوت راز شما رسم ،از روزگار امن و امان مژده میدهم.
من با امید مهر شما زندهام هنوز،
پیوند آشنایی ما ناگسسته باد.
گر فارغ از خیا ل شما زندگی کنم ،چشمم بر آفتاب و بر آفاق بسته باد.
«همه میگویند باید از تجربه استفاده کرد .حا ل آنکه درصد بسیار اندکی از تجربهها
به کار میآید .گذشته بر نمیگردد و فرصت نمیدهد تجربهای را که به دست آوردهایم
یک بار دیگر به کار ببندیم
90

«االن فکر میکنم که تالش برای پیشرفت اجتماعی باید صبورانه صورت بگیرد.
کوششی بیوقفه ،بی آنکه از شکست یکه بخورد .چرا که معموال تیر به سنگ می-
خورد.
«ملیونها یاختۀ جنسی مرد رها میشود و از آن میان تنها یکی میتواند به یاختۀ
جنسی زن وارد شود و زندگی تازه را بارور کند .ملیونها یاختۀ دیگر همه از دست
میروند .اما نکته اینجاست که بدون این هجوم ملیونی ،از دست آن یک یاخته کاری
بر نمیآمد .تالش اجتماعی هم همین است .ملیونها تالش از دست میرود تا یکی
ثمر بدهد .اما اگر آن ملیونها شکست نبودند این یکی پیروزی نیز به دست نمیآمد.
مثل گرفتن یک خاکریز تازه است .دهها نفر بر خاک میافتند تا یکی خودش را به
خاکریز برساند .آیا آن دهها نفر بیهوده به خاک افتادهاند؟ اگر آن دهها نفر به خاک
نمیافتادند این یکی به مقصد نمیرسید.
«اینها فکرهایی است که االن دارم و شاید در گذشته نداشتهام».

سهشنبه ،هیجده اوت
در آستانۀ باغ مانده بودیم و برگها را نگاه میکردیم .اگر برگها بجنبند معنیاش این
است که نرمه بادی میوزد و آفتاب را رام میکند و میشود به آفتاب زد" .به آفتاب
زدن" یعنی اینکه صندلی چرخدار را میجنبانم و از سایه بیرون میزنیم ،و توی
آفتاب و الی سایهها ،کنار درختهای آشنای خودمان راه میافتیم.
هنوز تراب نگفته بود که «برو!» و شاید داشت گرمای آفتاب و نرمی باد را می-
سنجید که آقایی از دورتر ،از ته خیابان اسفالته ،پیدایش شد که به سوی ما میآمد.
موهایش سفید بود اما وقتی نزدیک شد دیدم که میانسا ل و حتی جوان است .یک
راست نزد ما آمد .رسید و دست بر شانۀ تراب گذاشت و پیشانیاش را بوسید .باید
آشناهای قدیمِ هم بوده باشند .آقای سفید مو ظاهرا مدتی تراب را ندیده بود و ترابی
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که اینک میدید با ترابی که آن زمان دیده بود تفاوت بسیار داشت" .سفید مو" پا
سست کرد و اشک در چشمهایش جوشید.
میگفت :یادت میآید ،یک مدت مرتب استخر میرفتیم.
تراب از استخر چیزی نگفت .از همین بیمارستان میگفت .میگفت که «این یک
مرحلۀ تازۀ زندگی است .مرحلهای که خیلی درسآموز است .من باید خوشحا ل باشم
که زنده ماندم و این دوره را هم دیدم .دوستان و رفقای قدیمیام یا مُردند یا کشته
شدند .در بینشان من تنها کسی بودم که دچار این بیماری شدم .این تنها چیزی است
که در آن شاگرد او ل شدهام ».نمیدانم تراب اشک "سفیدمو" را دیده بود یا نه .بههر-
حا ل شوخی کرد و نمیخواست جوّ محزون باشد .تراب یادش به دیگرانی افتاد که
همین بیماری را داشتهاند« .آ.ا ل.اس .را در  1850کشف کردهاند .در بین مشاهیر فقط
من این بیماری را نگرفتهام ـ تراب لبخند میزند ،با چشمهایش ـ استفن هاوکینگ
همین بیماری را دارد و نیز آن شاعر بزرگ آلمانی ،همان که دوست مارکس و انگلس
بود ».آقای سفیدمو میگوید« :عجب! نمیدانستم که هاینه این بیماری را داشته
است ».تراب میگوید« :و خانمی که هاینه را دوست داشته سا لها از او در همین
بیماری پرستاری کرده است ».سفید مو میگوید« :دخترم چند سا ل پیش که به دنیا
آمد ،مدتها نه راه رفت و نه حرف زد .دکترها گفتند ممکن است عقبمانده باشد.
این حادثه برایم سنگین بود ،و باعث شد که همین عاطفهها را تجربه کنم ».بله،
محبوبه ،یا دوست یکد ل هاینه در کنار او بوده است .سفیدمو میگوید« :فکر میکنم
مهمترین امر زندگی ـ آن سؤالی که آدم در آخرِ سر از خودش میپرسد ـ این است
که آیا چه قدر در عشق موفق بوده است .آیا کسی را یافته است که جفت و جورِ او
باشد و در کنار او عشق را بفهمد .این پرسش اصلی است».
تراب خاطرش با شعرهای محمود درویش است .میخواند که
اینجا ،در سراشیب تپهها ،پیشاروی غروب
و دهانۀ توپ زمان
کنار نخلستانهای شکستهسایه
به همان کاری مشغولیم که زندانیان...
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به همان که خیل بیکاران:
امید میپروریم!
تراب میگوید« :هر وقت حالم را کسی میپرسید میگفتم از این بهتر نمیشود .حتی
وقتی خوب نبودم باز میگفتم از این بهتر نمیشود .فقط یک بار یا یک سا ل بود که
نمی شد بگویم که خوبم .آن هم پس از مرگ پوران بود .آن وقت این کلمه ،این کلمه
که خوبم ،بر زبانم نمیآمد .میدانی پوران زن بزرگی بود .زنی بود که مرا تراشید ،مرا
ساخت .البته زنی عادی جلوه میکرد .زنی که مینشیند و با خیا ل تخت راجع به
پوستکندن یا سرخکردن بادنجان صحبت میکند .در کنار او این "ماخیسم" که
ناآگاه در همۀ ما جاگیر شده است از من زدوده شد ».میانسا لِ سفیدمو میگوید:
«شانس آوردهاید .این امرِ مهم زندگی است».
تراب میگوید« :هشت سا ل پس از مرگش برایش نامۀ عاشقانه نوشتم .مجسم کن!
هشت سا ل پس از مرگ یک نفر برایش نامۀ عاشقانه بنویسی .آنهم برای یک پیرزن.
آنهم از یک پیرمرد .یک پیرمرد فکسنی .اما دیدم نامه را باید نوشت .نوشتم و روی
سایت برای همه گذاشتم».
میانسا ل سفیدمو ـ دانستم که نامش اعتمادی است و لویی آلتوسر را نیز ترجمه
کرده است ـ از دخترش میگوید« :خوشبختانه راه افتاد .حرف هم میزند .حاال به
کالس او ل رفته است .میبایست در کالس دوم میبود ».بعد از تراب میپرسد« :شما
درد هم دارید؟»
تراب میگوید« :درد نه! ولی خستگی دارم .انگار کوه کندهام .در اوقات ناتوانی
چیزهایی را انسان در مییابد که ممکن نبود در روزهای عادی زندگی بفهمد .دیشب-
ها یک تارِ سبیلم نافرمانی میکرد .از خط بیرون زده بود و با هر دَمِ دستگاه نفسدهی
میجنبید و لبم را میخاراند .ساعتها این یک تار مو نگذاشت بخوابم .اینجا آدم
معنای نیاز را در کوچکترین ذرهاش میفهمد .چقدر میل دارم درختی را که دیده
بودم باز ببینم .یا به خانهام سری بزنم .اما نمیشود .خانهام را دیگر نمیتوانم ببینم.
بیمارستان اجازه نمیدهد که با این دستگاه به آنجا بروم.
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«ولی خوب ،باید از شانس خودم سپاسگزار باشم .هم به خاطر برخورد خودم ،هم
به خاطر همراهی رفقا ،و نیز به خاطر امکانات این بیمارستان باقی ماندهام .در مجموع
جای گله گزاری نیست .باید کاری کرد ـ اگر بشود باید کاری کرد .این رفقا آنقدر
محبت کردهاند که آدم خجالت میکشد بگوید که میخواهم بمیرم».
نسیم برگها را میجنباند و آفتاب پا پس میکشد .مرد سفیدمو باید به خانهاش
برود .پا میشود و دست بر شانۀ تراب میگذارد و پیشانیاش را میبوسد.
میرود و وقت ما میرسد که به اتاق خودمان برگردیم .راه میافتیم .تراب می-
گوید« :هر قدر هم دوستان داشته باشی ،در مشکالت اساسی زندگی تنها هستی.
خودت هستی که باید سرِ پا بایستی .اگر نایستی ،میافتی .کس دیگر نمیتواند زیر
بازویت را بگیرد».

چهارشنبه ،نوزده اوت
تراب پرسید :در منز ل جدید راحت هستی؟
گفتم :بله .وقت آزادم بیشتر شده است.
تراب پرسید :در کدام اتاق مینشینی؟
گفتم :ته آشپزخانه .پشت میز کوچکی که کنار پنجره است.
تراب ،به نظرم آمد ،دارد آشپزخانه و دو تا اتاق خانۀ خودش را مجسم میکند.
پرسید« :چرا در اتاق نشیمن نمینشینی .جا برای هر دویتان در آن اتاق کافی
است ».بعد گویا از سؤالش منصرف شد و گفت« :البته خود دانید .تصمیم نهایی با
خودتان است ».و به جایش پرسید« :شما دو تا آیا صبحانه و شام را با هم میخورید؟»
من گفتم :نه!
تراب گفت :چرا نه؟ چرا دو نفر که در یک خانه زندگی میکنند نتوانند برنامۀ
خواب و خوراکشان را با هم هماهنگ کنند .تو چه ساعت از خواب پا میشوی؟
من گفتم :ده ،یازده صبح.
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تراب گفت :یاور هفتونیم ،هشت از رختخواب بیرون میآید.
تراب ـ گمانم در وقت بیکاری اش در رختخواب به این مسئله فکر کرده بود ـ
گفت« :ببین رفیق! زندگی جمعی الزامات خودش را دارد .من میدانم او آدم کمحرفی
است .اما تو هم آدم نجوشی هستی .اگر او حرف نمیزند تو باید ابتکاری بزنی و پیش
بروی .شما دارید امر واحدی را پیش میبرید .باید با هم همکار باشید .تو قدم جلو
بگذار و مثال پیشنهاد بده کتابی با هم بخوانید .وقتی که بیماریام شدت نگرفته بود و
هنوز میتوانستم در خانه بمانم با همین یاور یک دور حافظ را خواندیم.
« وضع یک فعا ل سیاسی با وضع مثال یک داستاننویس فرق دارد .داستاننویس
می تواند در خلوت خودش و با قضاوت خودش داستانش را پیش ببرد .اما فعا ل
سیاسی در یک جمع قرار دارد .محتاج کارِ جمعی است و کار جمعی هم الزامات
خودش را دارد.
«درسازمان همه جور آدم داشتیم .با شخصیتهای مختلف .یکی مثل همین یاور
بود ـ حرف نمیزد .بعضیها پیشزمینههای مذهبی قویتری داشتند .بعضیها از
خانوادههای ثروتمندتری میآمدند ،یکی از شهرستان بود و یکی از تهران .و این آدمها
ناگزیر می شدند در خانۀ تیمی با یکدیگر زندگی کنند .همسازکردن اینها وقت و
کوشش می طلبید .مثال آدمی را داشتیم که از خانوادۀ مذهبی آمده بود و ایستاده
نمی توانست بشاشد .یا رفیق دیگری داشتیم که خیلی کمرو بود .باید کوشش میشد
که همۀ اینها در جمع جای خود را پیدا کنند .مثال به رفیق خجالتیمان محو ل کرده
بودیم که مقداری اسباببازی و خرتوپرت بر میز کوچکی بگذارد و در پارک شهر
بایستد تا آنها را بفروشد .میخواستیم ببینیم ـ و خودش هم ببیند ـ آیا میتواند بر
کمرویی خودش پیروز شود و با سرووضع معمولی در خیابان بایستد و چهار تا مداد را
به مردم عرضه کند».
«خوب رفیق! زنگ بزن پرستار بیاید تا جیش کنم .من هم حیا را کنار گذاشتهام .او ل-
ها اینقدر راحت از "جیش" حرف نمیزدم .اما چارهای نیست.
احتیاج است ،احتیاج است ،احتیاج
«آن چه شیران را کُند روبه مزاج
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«این شعر از مولوی است .مولوی کتاب زندگی است».
«دلم میخواهد یک بار دیگر دنیا بیایم و کتابهایی را که نخواندم بخوانم».

پنجشنبه ،بیست اوت
« او ل از همه یک خیار برایم بِبُر و نمک بزن .با دوغ ـ دوغ در بطری است .دوغش
شبیه ماست است آن را هم نمک بزن...
« نه خیار را پوست نگیر .فقط بشوری کافیست ...چهارقاچ هم بکنی کافی است.
نمک را او ل در کف دستت امتحان کن تا زیاد نباشد .عالی شد...
«او ل این ماسک دهنیام را بردار .بجایش ماسک بینی را بگذار ...نه ،خوب جا
نرفته است .سمت راستش باد میدهد .از صورتم دور کن تا بتوانی تویش را ببینی.
حاال لوله را میزان کن .ببین و میزان کن ...بهتر است ...کافیست ...خوب شد.
«او الال! عجب خیاری! بویش را میشنوی؟ بوی زندگی میدهد ...نمک دوغ کم
است ...ها! االن شد! بیشتر مزه ماست میدهد .ولی خوب ،همین هم خوب است ...قاچ
خیار را کوچکتر بگیر.
« این خیار را همین رفیق دیروزی آورد .همین که قد بلند است و سبیلش را تاب
میدهد .این مرد عجیب با محبت است .در تمام این سا لها وفادار بوده است .خیلیها
وقتی به دیدار کسی میروند دستهگل میبرند ـ که دو روزه خراب میشود .یا شیرینی
خامهای میبرند ـ که آن را هم نمیشود خورد .ولی این رفیق ما خیار آورده است ـ
خیار تازه و قلمی .دفعۀ پیش هم شاهتوت آورده بود .به جنوب آلمان سفر کرده بودند
و آنجا در جنگلی شاهتوت چیده بود و برایم آورده بود.
«خوب ،در همۀ این سا لها من و پوران از حیث مالی امکاناتی نداشتیم .هرچه
داشتیم ،به عادت همیشگی ،خرج سازمان میشد و خرج کارهایمان .من حقوق ادارۀ
اجتماعی را داشتم و گاهی در کنارش کار بدنی میکردم ـ نقاشی ساختمان ـ و نیز
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ترجمه برای تبلیغات به عربی .از این راه مختصر درآمدی کسب میشد .پوران نظافت
میکرد .در خانهها از سالمندان نگهداری میکرد .در تمام این سا لها ،تا این اواخر،
کار میکرد .هیچوقت محتاج نبودیم ولی امکانات اضافی هم نداشتیم .این رفیق ما
ماشینی داشت و گاهی که با زن و بچهاش به سفر میرفت ما را هم میبرد .به یاد
دارم که یک بار در جنگلی به جای متروکهای رسیدیم که چند درخت انگور داشت.
رفیقمان غوره ها را چید و آبشان را گرفت و فقط سهم من و پوران یازده بطری آبغوره
شد .بله ،یازده بطری .این آدم خیلی پراکتیکا ل است ـ عملدان است.
«تازگی همه یاد گرفتهاند و میگویند "این نظر من است تا نظر شما چه باشد".
البته این جملۀ خوبی است ولی باید از اینها پرسید آیا اصال بر نظر خودت فکر کرده-
ای؟ همین رفیق ما عضو "اتحادیۀ کمونیستها" بوده است ـ در جنگلهای آمل؛ و
جان به در برده و به اروپا گریخته است .اینها کشتهها دادهاند .اما باز ـ از حیث
سیاسی ـ گاه حرفهای عامیانه میزنند .تعریف میکرد که به انجمن اسالمی
دانشجویان دعوت شده است .انجمنی که گویا زیر نظر یا زیر سایه یا از طرفداران
ابوالحسن بنیصدر تشکیل شده است .بههرحا ل برای این که نفرات داشته باشند او را
هم دعوت کرده اند و فرصت صحبت که به او رسیده است پا شده و نظر داده است که
محمد پدوفیل است چرا که با عایشۀ خردسا ل ازدواج کرده است .به او گفتم خدای
نکرده ما خود را مارکسیست میدانیم .مگر نه آن که درس او ل مارکسیسم این است
که هر پدیده را باید در زمان و در شرایط خودش بررسی کرد؟ آدمی را که در هزار
سا ل پیش می زیسته است در زمانۀ خودش بگذار و در همان احوا ل قضاوتش کن.
چطور میشود محمد را در زمانهای پدوفیل دانست که خسروپرویز هم سیصد زن در
حرمسرایش داشته است؟!
« خوب .راه بیفتیم .از اتاق برویم بیرون .دستگاه را از برق بیرون بکش و بگذار زیر
پایم ...لطفا دستهایم را روی دستۀ صندلی بگذار .قدری هم انگشتهای پایم را از هم
جدا کن .میبینی؟ سرشان خیلی به پایین خم شده است ...قدری باالتر ،کف پایم را
قدری باالتر بگذار .نه ،پتو را از طو ل بینداز نه از عرض .بگذار شانههایم را هم بپوشاند.
من حتی در این هوای آفتابی هم سردم میشود.
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« بله ،برویم .درِ اتاق را پشت سرمان ببند و صندلی را جلوی در بگذار .زنجیر را
بکش ...قدری آهستهتر ...این زن تمام شب را داد زد .بله ،تا صبح داد میزد ...دکمۀ
آسانسور را زدی؟ ...مستقیم برو ،تا خودِ درختها...
«اوه .هوا خوب است».

جمعه ،بیستویک اوت
قرار گذاشته بودیم و امروز ،برخالف همیشه ،صبح زود ـ ساعت هفتونیم ـ به
بیمارستان آمدم .من که رسیدم ،دو پرستار همیشگی ،با باالبر مکانیکی آمده بودند.
دو تا مأمور آمبوالنس ـ هر دو با هیکل و قدری لَخت ـ نیز حاضر بودند .پرستارها
تسمه و برزنتی را که از باالبر آویزان است از زیر بدن تراب رد میکردند تا بتوانند او را
از تخت باال بکشند .دو نفر تازهوارد تخت آمبوالنس را که باریک و چرخدار بود نزدیک
تخت تراب آورده بودند تا تراب بر آن گذاشته شود.
من به دایرۀ دید تراب رفتم تا بداند که رسیدهام .تراب ـ آن وسط ـ یادش بود که
بگوید خوش آمدی .تسمهها را باال کشیدند ،و تراب ،مثل کسی که در تور افتاده باشد،
بین زمین و هوا ،باقی ماند .چهار دست و پای آویزان ،و دو تا چشم ،که هشیار و
نگران بود .معلوم شد مأمورهای آمبوالنس تخت را سروته به اتاق آوردهاند ،ناچار تخت
را به راهرو بردند تا ـ در محیط بازتر ـ تخت را بچرخانند و از نو به اتاق بیاورند .در
لحظهای که می خواستند تراب را از آن تورِ آویزان خالی کنند و بر تخت آمبوالنس
بگذارند ،تراب از دست پرستارهای خودمان به دست دو مأمور آمبوالنس داده میشد.
یکباره دیدم که سرش دارد آزاد میشود و دست هیچکس بر پشت کلۀ او نیست .قدم
پیش گذاشتم و کله اش ـ پشت سرش را ـ گرفتم .پریدن من همزمان شد با صدای او
که داد زد« ،سرم را بگیر!» دو تا مأمور ابله آمبوالنس آنقدر بیتجربه بودند که نمی-
دانستند مردی را که بر تخت میخواهند بگذارند نمیتواند سر خودش را نگه دارد.
آنجا ،تراب ،وسط دستوپای این آدمها به نظرم مثل آدمی آمد که در آب افتاده و
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دستوپا میزند .چشمانش میجنبید .همه چیز را میدید .انگار با آن چهار نفر دست
به گریبان بود و داشت میجنگید .کلهاش را که گرفتم ،گفتم ،رفیق! من اینجا هستم.
میخواستم به او اطمینان بدهم که میدانم این "رفیق"ی که ما به یکدیگر میگوییم
از روی تعارف نیست و این لحظه ،به خاطر او و در کنار او ،ایستادهام و حواسم جمع
است.
با باالبر مکانیکی زنبیلی را که تراب در آن بود بر تخت جدید گذاشتند .تخت
باریک بود ـ چون میبایست به داخل آمبوالنس میرفت ـ و من تعجب کردم که
بندی برای بستن بیمار به تخت در کار نبود .دستم را به پهلوی تراب گرفتم .تراب ـ
در آن حیصوبیص ـ یادش بود که بگوید« ،کامپیوتر را همراه بیاور ».من ـ که هنوز
کولۀ دوچرخهام را از دوش پایین نیاورده بودم ـ کامپیوتر ،و نیز دستگاه نفسدهی
ذخیره را برداشتم اما عینکم را جایی ،شاید در ساک کامپیوتر یا در کولهپشتیام گم
کردم .این بود که ناچار عینک مطالعهام را به چشم زدم و با ساکها تقریبا دنبا ل
خدمۀ آمبوالنس ،که تراب را در راهرو میبردند ،دویدم.
توی آمبوالنس ،بیرون را تار میدیدم .از این خیابان به آن خیابان پاریسی می-
رفت .پاریس مثل موزه است .ساختمانهای تاریخدار و پرزندگی .برج ایفل را از دور
دیدم ـ مثل یک شبح .تراب این را هم ندید .به پشت دراز کشیده بود و چشمش به
سقف کوتاه آمبوالنس بود .اگر میشد تخت را به حالت نشسته در بیاورم شاید میشد
یک نظر پاریس را ببیند .در این شهر سیودو سا ل زندگی کرده است.
من ،پشت آمبوالنس ،کنار تراب ،نشسته بودم مواظب اینکه در دستاندازها کله-
اش زیاد تکان نخورد و حتی احیانا از تخت پایین نیفتد .رانندۀ آمبوالنس ،که میآمد
قبال رانندۀ وانتبار بوده باشد ،گاز میداد و میپیچید و میرفت.
در بیمارستان منتظرمان بودند .یک بیمارستان مجهز ،با دکتر و آزمایشگاه .تراب
را هر دو یا سه ماه برای یک روز به این بیمارستان میآورند ،وضع تنفس و خونش را
میسنجند ،و اگر الزم دیدند فشار دستگاه تنفس را بیشتر میکنند.
خانم پرستاری آمد و دو لولۀ کوچک از تراب خون گرفت .خانم پرستار دیگری با
گوشی و دستگاه فشار خون آمد و مدتی به صداهای درون تن تراب دقت کرد .آنها
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که رفتند تراب صدایم زد و گفت «پیستوله!» پیستوله باید به معنای لگن باشد .من به
راهرو رفتم و پرستاری را یافتم و به او گفتم «پیستوله ».دقیقهای نگذشت که خانمی
آمد سفیدپوش ،با چشمان روشن و روی خندان .لگن کوچکی را همراه آورده بود .به
اتاق برد تا تراب بتواند از پیشاب تنش راحت شود .نیمساعتی بعد خانم پرستار
صبحانه را آورد و به انگلیسی به من گفت که «االن میتوانید به آقای "حق" غذا
بدهید ».در آن اتاق آفتابگیر تراب سوپ و کمپوت و نان و پنیرش را خورد و با
خوردن هر جزء صبحانه گفت «عجب مزهای دارد این غذا .چقدر از ماهی بیمزۀ
بیمارستان خودمان متفاوت است ».بعد از صبحانه تراب گفت «تا نتیجۀ آزمایش را
معلوم کنند ،فرصت داریم .کامپیوتر را بیاور چیزی گوش بدهیم ».از تراب پرسیدم
«مولوی؟ هاتف اصفهانی؟ اخوان »...تراب فکری کرد و گفت تا مقالۀ سروش را دربارۀ
سعدی باز کنم .مقاله را تا بیشتر از نیمه گوش دادیم ـ به صدای سابق تراب :جوان،
پرنفس؛ تا تراب گفت که خسته است و میل دارد بخوابد .این مقالۀ دکتر سروش را
آنقدر گوش کردهایم که من ـ برای جمعی که سروش را نشناسند ـ میتوانم خودم را
دکتر سروش جا بزنم.
تراب خوابید .این سحرخیزی و تقال و رفتوآمد خستهاش کرده است .نرم و عمیق
خُرخُر میکند .من هم از فرصت استفاده میکنم و خالصۀ مقالۀ سروش را برایتان
نقل میکنم.
سعدی را باید استاد صنعت طباق دانست .بدیعشناسان گفتهاند که طباق (یا مطابقه)
بهرهجستن از واژهها و مفاهیم متضاد است .مانند رباعی زیر
بشکستن آن درست میدانستم
من عهد تو سخت سست میدانستم
آخر کردی نخست میدانستم
این دشمنی ای دوست که با من ز جفا
که متضمن واژههای سخت و سست ،شکسته و درست ،دشمنی و دوست ،و آخر و
نخست است ،و دو به دو ضد یکدیگرند .این صنعتی حالوتبخش است و سِرّ حالوت
آن گویی این است که خالف عرف و منطق است .یعنی به ظاهر دو امر ناسازگار را در
موضوع واحد جمع میکند ...همین ناهمواری خود بیدارگر و گزنده است.
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اما استادی سعدی تنها در این نیست که واژههای متضاد را در کنار هم ردیف
میکند.
گاه او پارادکسها یا متناقضنماهای نظری میسازد:
مرا خیا ل کسی کز خیا ل بیرون است
خیا ل روی کسی در سرست هر کس را
(در من خیالی گنجیده که در خیا ل نمیگنجد).
همه عمر برندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در سرم
نشستی
گاه نیز سعدی متناقضنماهای عَملی میسازد:
صاحبخبر بیامد و من بیخبر شدم
چشمم به راه تا که خبر میدهد ز دوست
یا
گفته بودم چو بیایی غم د ل با تو بگویم ،چه بگویم که غم از د ل برود چون تو بیایی
متناقضنماهای سعدی گاه شکل نسبتهای نامتقارن را به خود می گیرند:
به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را

تو سیمینتن چنان خوبی که زیورها بیارایی

تو نظیر من بجویی و بدیل من بگیری

عوض تو من نیابم که به هیچ کس نمانی

من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم

حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم

خویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم ،که تو هرگز گل من باشی و من خار تو
باشم
موارد عکسکردن مدعا با موضوع قبل نیز در این صنعت متناقضنمایی جا می-
گیرد:
ساکن شود ،بدیدم و مشتاقتر شدم
گفتم ببینمش مگرم آتش درون
که گفت در رخ خوبان نظر خطا باشد

خطا بود که نبینند روی زیبا را
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از خاک بیشتر نه ،که از خاک کمتریم
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم
از دشمنان برند شکایت به دوستان
تراب ـ میشود گفت "بیمقدمه" ـ از خواب بیدار شد .آفتاب خوشرنگی تمام پنجره
را پرکرده بود .خانم دکتری همراه پرستار آمد و جعبۀ تنفس تازهای آوردند .این
دستگاه قدری کوچکتر است .ماسک تراب را به دستگاه تازه وصل کردند و گفتند که
تراب یک ساعتی با همین دستگاه نفس بکشد تا گویا کارآیی دستگاه یا شاید فشار
تازۀ آن را آزمایش کنند.
خانمها رفتند .تراب نفس میکشید و دستگاه تازه ـ نرمتر ـ صدا میداد .انگار
نفس او را تقلید میکرد .تراب گفت« ،عجب وضعی است .حاال زندگی من به باد بسته
است .البته زندگی همه به باد بسته است ولی من به این دستگاه هم بسته شدهام .با
اینهمه باز وضع کلی ام خوب است .هیچ چیزیم نیست .دوست دارم قصه بخوانم ،شعر
بخوانم ،بازی کنم و ،عشق بورزم.
«زور دستگاه را بیشتر کردهاند .حاال هوا با فشار بیشتری توی قفسۀ سینهام دمیده
میشود .این دستگاه جان مرا نجات داده است .عمر مرا طوالنیتر کرده است ـ
خصوصا ماسک بینی ،زیرا دهنم را آزاد میگذارد و با آن میتوانم در عین این که
نفس می کشم ،حرف بزنم و یا غذا بخورم .پزشکم گفته است که ممکن است روزی
ماهیچههای دیافراگم آنقدر ضعیف شود که فقط از راه بینی نشود در سینهام هوا
دمید .در این صورت دیگر دهانم برای غذاخوردن آزاد نخواهد ماند و باید شکمم را
سوراخ کنند و از راه آن غذا بدهند .دکتر گفت در آن حالت بهتر است خداحافظی
کنیم .من هم پذیرفتم و قبو ل کردم که در آن روز دستگاه را خاموش کنند.
« ای کاش ،بشود بمانم و خاطرات را تمام کنم و خاطرات را هدیه کنم به همۀ
جانباختهها .من در مقابل عظمت آنها هیچم .نه زندان رفتهام ،نه محاکمه شدهام ،نه
شکنجه شده ام .کاش خاطرات را هدیه کنم به همۀ قربانیان شکنجه ،به همۀ اعدام-
شدگان ،به همۀ کشتهگان اختالفهای داخلی .از این همه آدم باید یک روایت بماند.
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ما هیچ روایتی نداریم .از این همه آدم جانباخته ،از این همه گمنام هیچ روایتی
نتوانستهایم به دست بدهیم».

شنبه ،بیستودو اوت
دیروز ما را ساعت سه یا سهونیم از آن بیمارستان تازۀ روشنِ یکروزه مرخص کردند.
آمبوالنس دیگری آمد ـ به همان سفیدی و باریکی ـ و خوشبختانه این بار راننده و
دستیارش اهلتر و با تجربهتر بودند .از خیابانهای فراخ پاریس گذشتیم .تراب
چشمش بر سقف آمبوالنس بود و من دستم بر پهلویش ـ که مبادا از تخت بیفتد ـ و
چشمم گاهی به بیرون ،به مردم و آمدوشد رنگارنگ خیابان.
در اتاق خودمان باز قدری خستگی بود و بعد ،دارو و نوبتِ شام .تراب اما راضی بود
و میگفت« ،برای سه ماه دیگر وقت دادهاند .در تقویمِ روی دیوار بیستوهفت اکتبر را
بنویس تا یادمان باشد .البته خودشان به بیمارستان ما نامه خواهند نوشت و قرار
آزمایش را یادآوری خواهند کرد ».تراب از این که دکتر از نتیجۀ آزمایش راضی بوده
است دلگرم شده بود .میگفت « ،بارِ پیش که به بیمارستان تخصصی رفته بودیم برای
دو ماه بعد وعدۀ مالقات دادند .من به دکتر گفتم اگر زنده باشم میآیم .دکتر سکوت
کرد و هیچ حرفی نزد .اما این بار که برای سه ماه بعد وعده گذاشتهاند ،گفت" :چرا
نتوانید بیایید؟ خیلی امیدوارم که باز ببینمتان".
«کاش میشد کتاب خاطرههایم را به انجام برسانم و آن وقت مولوی را یک دور
دیگر میخواندیم .مولوی را میخوانم و میبینم که دنیایی است .مولوی اقیانوس است.
همین یک شعرش را ببین:
«بر زجاجهی دوست سنگ دوست زن
«میگوید وقتی با کسی دوست هستی دوستیات را با او فراموش نکن ،هرچند که
با هم اختالفهایی پیدا کرده باشید .ما در یک طایفهایم :طایفۀ دوستان .نباید ،اگر
اختالفی پیدا شد ،عهد دوستی را به جا نیاوریم و مثل دشمن بر هم شمشیر بکشیم.
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در همین بحثهای سیاسی این را میبینی .کسانی که در یک طایفهاند ،دنبا ل یک
آرمان هستند و پا بر یک اصو ل دارند ،در معاملۀ با هم دوستی را زیر پا میگذارند و
چنان به هم میتازند که انگار می خواهند بنیان دیگری را از بیخ بکنند .مولوی می-
گوید شیشۀ دوستی را اگر خواستی بشکنی باید آن را نیز با سنگ دوستی بشکنی.
یعنی با روشی دوستانه ،با ابزار دوستانه ،با "سنگ دوستانه"».

دوشنبه ،بیستوچهار اوت
ابر آمد .هوا تاریک شد .چنان تاریک که انگار که غروب .در حیاط خلوت پایین نشسته
بودم که باد جنبید چتر بزرگ سایبان را بر زمین انداخت .پرستاری تنومند آنجا
نشسته و گویا زن بود .قهوه می خورد .پا شد و یک تنه چتر به آن سنگینی را برداشت
و از نو از دسته توی سوراخیِ میز فرو کرد و راست ایستاند.
از حیاط خلوت به کریدور باال ،دم اتاق تراب ،رفتم تا بلکه در آنجا یادداشتم را
بنویسم .اما از یک طرف صدای پیرزن میآمد که مثل گرامافونی که سوزنش گیر
کرده باشد یک جمله را عاجزانه تکرار میکرد و از آن طرف ،از توی اتاق ،تراب نامهای
را به یاور دیکته میکرد .با خود گفتم شاید نامه خصوصی باشد و من نباید فضوالنه
دمِ درِ اتاق بنشینم و نامه را بریده و تکهشده گوش بدهم .به طبقۀ پایین آمدم و در
راهروی بخش دیگر نیمکتی را جُستم که جایش دنج است .هر پنج دقیقه یکبار
هواپیمای مسافری بزرگی در پنجره پیدایش میشود که غرّش باشکوهی میکند و رد
میشود .باید بپرسم که اینجا به کدام فرودگاه نزدیک است .در کریدور هم گاهی
مریضی میگذرد .زن و شوهری از جلویم رد شدند .معلوم نبود کدامشان مریضتر
است و کی دارد از کی پرستاری میکند .مرد بر صندلی چرخدار نشسته بود و زن
صندلی را راه میبرد .اما میشد که لحظهای بعد زن بر چرخ بنشیند و شوهرش او را
راه ببرد ،بس که هر دو پیر بودند .دور که شدند ،حرف زدند و شنیدم که به فارسی
حرف میزنند .عجیب است .دو تا ایرانی ،اینجا ،ته پاریس ،ته زندگی .در همین فاصله
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یک هواپیمای بزرگ دیگر رد شد .آنقدر بزرگ که به نظرم پانصد نفر را ،با بارهایشان،
در خود داشت .به خودم گفتم این دنیا پر از دنیاهای مختلف است .آنها که در آن
هواپیمایند در یک دنیایند و اینها که این پایین گیر افتادهاند در دنیای دیگری
هستند.
باال که رفتم نامهنوشتنشان تمام شده بود .یاور کولهاش را برداشت که برود ،زیرا که
من آمده بودم و می توانستم کارِ همراهی با تراب را بر عهده بگیرم .تراب اما ناراضی
بود .پیشنهاد میداد که «بمان! با هم فرانسوی بخوانیم ».ظاهرا تراب گمان میکند
پیشرفت یاور در خواندن زبان فرانسه بسنده نیست .میگوید« :تو باید تلویزیون و
رادیو و شعارها را به فرانسوی گوش بدهی و بخوانی ».یاور اما کولهاش را برداشته بود
و از قیافهاش بر میآمد اینک میلی به ماندن و گرفتنِ درس زبان ندارد .تراب پرسید،
«حاال برنامهات چیست؟ زبان میخوانی یا نه؟» یاور جوابی نداد ـ خوب ،یاور کم
حرف میزند و در این موارد اصال حرف نمیزند .من خواستم پادرمیانی کنم و میانه را
بگیرم ،گفتم« :در این دو هفته که با یاور هماتاق شدهام هر روز پنج یا شش ساعت
کتابی فرانسوی جلویش باز است و زبان میخواند ».تراب دیگر پیگیر سؤالش نشد.
یاور هم کولهاش را تاب داد و ـ به عادت ـ بی آنکه حرفی بزند خداحافظی نصفه-
نیمهای کرد و بیرون رفت .من کنار صندلی تراب ایستاده بودم و منتظر بودم تراب چه
حرفی را پیش بکشد .تراب اما اخم کرده بود و پیچ در ابرویش افتاده بود .پرسید« :در
خانه غذا میخورد؟» گفتم« :نه!»
تراب گفت« :امروز ظهر اینجا نان و ماست خورد .همین نان و ماست بیمارستان
را که اضافه آمده بود ».بعد از من پرسید« :دیشب در خانه چه خورد؟» من گفتم:
«نان و ماست!» تراب پرسید« :چرا نگفتی تخممرغ هم بخورد! مگر در یخچا ل تخم-
مرغ ندارید؟» من گفتم« :از قضا من دیشب چند تا سیبزمینی و پیاز و هویج را توی
قابلمه ریختم و به یاور گفتم ظرف ده دقیقه همین میشود یک شام که به هرحا ل با
نان و ماستت معنی میدهد ».و به تراب اطمینان دادم که «ده دقیقه بعد یک بشقاب
ـ به هرحا ل غذا ـ جلویش گذاشتم ».ولی تراب که همچنان با نگاه تیزبین مرا نگاه
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میکرد و معلوم بود قانع نشده است صحنه را عوض کرد و گفت« :تو خودت هم از او
بدتری!» و بعد پرسید« :تو مگر درویشی؟!» من گفتم«:خودتان ببینید! غذایم را همراه
میآورم سرساعت پنجونیم میبرم گرمش کنم!» تراب ،مثل مأمور تحقیقات ،گفت:
«امروز چه پختهای؟ بیاور ببینم ».منهم از کولهپشتیام ظرف شیشه را بیرون آوردم
و جلوی صورت تراب گرفتم .با چنگا ل سه چهار سیبزمینی و پیاز آبپز را کنار زدم
و یک تکه گوشت را نشانش دادم و گفتم ـ حاال فکر میکنم که قدری با مباهات
گفتم ـ «روزی صد گرم گوشت میخورم ».تراب گفت« :سگ زرد ،برادر شغاله».
گمانم آشپزی مرا نپسندیده بود.

سهشنبه ،بیستوپنج اوت
در راهروی طبقۀ همکف چند صفحه از پیشنویس خاطرات تراب را خواندم .برایش
قدری «ویرگو ل» و یکی دو «گیومه» جابهجا کردم .به اتاق تراب که برگشتم ـ برای
اولین بار در این یک ماه و خردهای ـ صدای موسیقی از اتاق بلند بود .معلوم شد تراب،
که به یاوری یاور در اینترنت گشت میزده ،به آواز خانم «ماجده اروبی» برخورده
است و آن را خیلی پسندیده است .تراب به من گفت که « بیا و تماشا کن!» من هم
در صفحۀ نسبتا کوچک کامپیوتر خانم جوانی را دیدم که با مویی بلند و بازوانی
کشیده آهنگ شادی را میخواند .تراب به یاور میگفت« :این کاری است که باید
بکنیم .ما باید گاهی موسیقی گوش بدهیم ».به من هم گفت« :میشنوی؟ این می-
تواند فیروز دوم باشد ».فیروز البته خوانندۀ نامدار و خوشصدای لبنانی است .اما به
نظرم توجۀ تراب به آن موسیقی خیلی هم به درازا نکشید .لحظاتی بعد ،با چشمانی
درشتتر و شاید ملتهبتر میگفت« :گاهی خیلی متأسف میشوم از این که در دنیای
ما کار به چنین جایی کشیده است .در قسمتهای بزرگی از دنیا زنها میتوانند با
موی افشان ظاهر شوند و اگر خواستند آواز بخوانند اما در ایران به زور کتک و شالق
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روسری بر سرشان کردهاند .من نمیفهمم چرا یک حکومت باید حجاب را به زور به
کلۀ زنها بچسباند؟»
دستگاه فشوفش میکند و صدای تراب یکنواخت و گرفته به گوش میرسد .اما
چشمهایش! به نظرم گاهی ملتهب و درشتتر میشود.
خودش میگوید« :بدنم سالم است .هنوز عینک هم نمیزنم .اگر این بیماری » ...و
بعد میگوید« :عجب بیماری مزخرفی است».
یاور میخواست دوساعتی زودتر برود .این مصادف شده بود با پایان آواز خانم
ماجده اروبی و هم چنین مصادف شده بود با دلتنگیای که تراب از حجاب اجباری به
یاد آورده بود .رفیق کولهاش را برداشت و تراب گفت« :دستکم غذای بیمارستان را
بخور .من امروز این غذا را نمیخورم .میماند و زیاد میآید ».یاور مِنومِنی کرد که
ظاهرا به این معنا بود که یا نمیخورد ،یا ،بعدا میخورد .تراب ـ شاید از این جهت که
فکر میکرد ما حالتش را نمیتوانیم ببینیم یا بفهمیم ،گفت« :من عصبانی هستم!» از
گوشۀ چشم به یاور که هنوز در دایرۀ دیدش بود نگاه کرد« .تو چرا حرف مرا زمین
میگذاری؟ چرا این غذا را نمیخوری؟ میخواهی به خانه بروی و آنجا یک نصفه نان
با ماست بخوری؟» این بار از من ـ که کنار صندلیاش ایستاده بودم ـ پرسید« :در
یخچا ل چه دارید؟» من بیفاصله گفتم« :امروز من گوشت پختهام .دیروز نخود فرنگی
هم خریدم ».و رو به یاور گفتم« :نخودفرنگی را خیساندهام .میتوانی آنها را هم
بخوری ».بعد چون حرفم به نظرم عاقالنه نیامد ،به تراب این نکتۀ معلوم را ـ بیهوده ـ
توضیح دادم که« :خامخوار است!» تراب به یاور که با کولهپشتی و بیتکلیف ایستاده
بود گفت« :نکند دوست داری سقط بشوی؟ آیا تو نمیفهمی که یک کار جمعی
الزامات خودش را دارد؟ ما داریم یک کار را ـ با همدیگر ـ از پیش میبریم .تو هم
سهیمی .نقش تو هم مهم است .هیچ فکر کردهای که اگر نباشی کار لنگ میماند؟»
یاور طبعا چیزی نگفت و نگاهش را به جایی در گوشۀ اتاق انداخت .تراب قدری
لحنش را مالیم کرد و گفت« :اگر اینها را میگویم برای این است که تو را دوست
دارم .نمیخواهم تو زود سقط شوی و رفسنجانی دندانهایش یک بار دیگر پیدا شود و
در مرگ رفقای ما بخندد .االن کارمان گیر سالمت توست .دلم میخواهد با سالمتی
107

مشغو ل کار بشوی .به تو میگویم به عنوان دارو ،به عنوان وظیفۀ مبارزاتی باید غذا
بخوری».
یاور همچنان ایستاده بود .تراب پرسید« :حاال میخواهی بروی؟» یاور تقریبا گفت،
بله ،و تراب گفت« ،باشد ...خداحافظ!»
قرار بود فیزیوتراپ ساعت چهار بیاید اما پانزده دقیقهای گذشت و او پیدایش نشد.
تراب گفت« :امروز هیچ کس سر وقت نمیآید ».و تصمیم گرفت که «برویم به
سینما ».معلوم شد د ر طبقۀ همکف سالن بزرگی است که هر از مدتی در آن فیلمی
نمایش میدهند و امروز نوبت فیلم «آنژلیک و سلطان» است.
معموال در سالن سینما تفاوت است بین ما تماشاچیان و آن آدمهای شیک و با
شکوهی که بر پرده نقش بازی میکنند .اما اینجا ،بین ماها که این سو نشسته بودیم
و آن خانمهای زیبا و مردان بزنبهادری که بر پرده بودند واقعا هیچ شباهتی نبود.
من فیلم «آنژلیک و سلطان» را در دوران نوجوانیام در رشت دیده بودم ـ یعنی
در پانزده یا شاید در شانزده سالگی .عجیب آن بود که بعضی از صحنههای فیلم هنوز
در خاطرم مانده بود .قلعهای بلند که سواران شمشیر به دست و دستار به سرِ عرب
دورش را گرفتهاند؛ گذرگاهی باریک در دامنۀ کوهی سنگی که بر یک دریای آبی بی-
کرانه مُشرف است؛ خانمی خوشاندام که به مردان دوروبرش لبخندهای وسوسهانگیز
میزند؛ و مردان دالوری که گمانم به خاطر آن خانم به سروکلۀ همدیگر میزنند.
سالن سینما هم یک سالن واقعی بود .مثل سالن سینمای دوران نوجوانیام:
بزرگ ،با پردهای بلند و پهن و با صدایی که سالن را پر میکرد .در سالن اما پیرزنان و
چند پیرمرد نشسته بودند و همه بر صندلی چرخدار .چند پرستار و من بر صندلی
معمولی نشسته بودیم .این که چه تعدادی بیدارند و چه تعداد خوابیدهاند معلوم نبود.
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چهارشنبه ،بیستوشش اوت
صبح ـ دیروقت ـ از خواب بیدار شدم .ساعت از دهونیم هم گذشته بود .از خانه بیرون
زدم تا نان برای صبحانه و صدگرمی گوشت برای ناهار بخرم .آفتاب حقیقتا روشن بود.
مثل این بود که در دریایی از نور راه میروم .به نظرم آمد تراب راست میگوید ،وقتی
که میگوید «زندگی ،یک ذرهاش هم ،زیباست».
در خانه ،با خیا ل جمع ،صبحانهام را خوردم .یاور آماده بود و زودتر از من راه افتاد.
گوشت و نخودفرنگی را بار گذاشتم .در میانهاش قدری آواز از دلکش گوش کردم و تا
غذا حاضر شد ،گذاشتمش توی کولهام و بر دوچرخهام نشستم ـ از کنارۀ خیابانی فراخ
که گاه از کنارِ یک پارک بزرگ رد میشود و گاه قدری اوج میگیرد ،چنان که سقف
آجریرنگ خانههای اطراف را ـ از باال ـ میتوان دید .پیادهرُوی این خیابان پهن است
و باریکهای مخصوص دوچرخه دارد .گاهی در آن چند نفر با شلوار کوتاه ورزشی می-
دوند یا رُفتگری برگهای ریخته در پیادهرو را جمع میکند.
به اتاق که رسیدم تراب و یاور پشت کامپیوتر بودند .تراب به یاور میگفت که
کدام نامه را باید تصحیح کنند و یاور تصحیحها را در متن کامپیوتری وارد میکرد.
تراب به من خوشامد گفت و گفت « :امروز به پرستار گفتم غذایم را قبل از ساعت
یک بدهد .این طوری ،پیش از آنکه شما بیایید من غذایم را خوردهام و وقتِ کارمان
صرف غذاخوردن من نمیشود».
من پرسیدم مگر اشتها داشتید که یک ساعت وقت غذاخوردن را جلو بیندازید؟
تراب تعجب کرد (ابرویش را باال انداخت) گفت« :اشتها؟ کدام اشتها؟ میخواستم
وقت کارمان صرف غذاخوردن من نشود».
هوا آنقدر آفتابی بود که میشد به حیاط و سبزۀ بیرون برویم .یاور که از تصحیحهای
کامپیوتری خسته شده ب ود در اتاق ماند که احتماال چرتی بزند .من تراب را بر
صندلیاش راه انداختم ،و رفتیم به حیاط که خوشبختانه باد آرامی در آن میوزید.
ربع ساعتی رفتیم و بیآنکه چیزی بگوییم رسیدیم تا نیمکتی که نیمکت خوشایند
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تراب است .قدری در بلندی است و نزدیک به عمارتی قدیمی است که دورش ،گمانم
بیش از دو قرن پیش ،خندق کندهاند .هر مهمانی را که به اینجا بیاوریم تراب برایش
میگوید که این دولتسرای قدیمی اکنون دفتر اداریِ بیمارستان شده است .در
خندقِ دورِ دولت سرا حاال آبی نیست .اما روزگاری دشمن آن قدر نزدیک بوده که
خندق را پر از آب میکردهاند .تراب گفت که صندلیاش را روبروی نیمکت بگذارم ،که
گذاشتم و خود م بر نیمکت نشستم .قدری نفس تازه کردم ـ نیمکت چند قدمی در
سرباالیی است و بردن چرخ به آنجا قدری نفس میخواهد .قدری باد آمد و علفهای
بلند را که همه زرد شدهاند جنباند .تراب پرسید« :اگر کتابت را آوردهای دنبالهاش را
بخوان ».آورده بودم و خواندم .به آنجا رسیدیم که برادر بزرگتر ـ بُرنا ـ از زندان آزاد
شده است و به خانه برگشته است .خواهر که مشتاق شنیدن خاطرات اوست میگوید،
«تو چرا هیچوقت از زندانت برای ما حرف نمیزنی؟» برنا میگوید« ،خاطره؟ نه!
حرفش را نزن! فرصت نداریم ».خواهر میپرسد« ،پس خاطرهها را کیها باید تعریف
کنند؟» برنا ـ که به زمانۀ پر امیدِ پیش از انقالب تعلق دارد ـ جواب میدهد« :ما
تاریخ را مینویسیم .جانباختهها تاریخ را مینویسند و جانبهدربردهها خاطرات را!»
باد خنکتر میشود .باید برگردیم به اتاقمان .تراب میگوید« :خوب گفتهای!
جانبهدربردهها خاطرات را مینویسند .آن دویست صفحه خاطراتم را که خواندهای
تایپشده و مرتب هستند .اما باقی کتاب دستنویس است .باید مرتب شود .بعضی
جاهایش تکراری است .بعضی جاها را گمانم کم شرح دادهام .باید نوشتهها را بر میزی
بزرگ بچینم و ربط این را به آن پیدا کنم .باید حرفها به دنبا ل هم بیاید و شکل پیدا
کند .اما در وضعی که من هستم این کار را نمیتوانم بکنم .لمسکردن کاغذ ،دست-
زدن به مداد ،جابهجاکردن نوشتهها ،همه و همه ،چیزهایی است که من نمیتوانم.
البته ناامید نیستم .هیچ وقت ناامید نبودهام .اما نمیدانم ،آیا به تمامکردنش می-
رسم؟»
تراب ،صدایش از پشت ماسک گرفتهتر میشود .میگوید« :بقیه هم در فکر
نیستند .نمینویسند .نمیگویند .گرم زندگی شخصی خودشان هستند و زمان هم
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یکایک خاموششان میکند ».معلوم است که تراب شاکی است .میگوید« :آنقدر بی
تخموترکه بودیم که االن علی مانده است و حوضش».
از غروب که میگذرد تراب خسته میشود .سفیدی چشمش رنگ سرخ میگیرد .تنش
گرم میشود و کف پایش میسوزد .گاهی میخواهد که کف پایش را حولۀ خیس
بکشم .یا دستهایش را تکان بدهم .دست اگر مدتی بیحرکت بر بالشتک بماند،
سطح اتصالش با بالشتک گرم میشود ـ تراب میگوید« :میسوزد ».از غروب که می-
گذرد ،تا ساعتِ هشت نشده ،باید شام تراب را هم داد .خودش میگوید« :میترسم اگر
غذا نخورم ،ضعیف بشوم ،مادههای الزم به بدنم نرسند و جلوی بیماری نتوانم بایستم.
االن اشتهایی ندارم اما صبحها بدنم سرد میشود .میفهمم به غذا نیاز دارم ».حاال هم
مدتی است ،یا بارهاست که خواب خوردن غذا میبیند« .امروزصبح خواب میدیدم که
لقمه ای در دهانم است و باید آن را بجَوم .اما با خودم میگفتم در این حالت که من،
به پشت ،دراز کشیدهام اگر لقمه را بجَوم چهطور آن را میتوانم قورت بدهم؟ در عالم
خواب تقال کردم که غذایم را بخورم و در عالم خواب و شاید نیمهبیداری به خودم
گفتم ،تحفه! این لقمه چه طور به دهان تو آمده است؟ تو که دست نداری برای خودت
لقمه بپیچی!»

پنج شنبه ،بیستوهفت اوت
امروز ـ تمام روز ـ یکریز باران بارید .هیچ نایستاد و قطرههایش نیز ریز بود و سمج.
موقع رفتن به بیمارستان شلوارم آن قدر خیس شد که در نیمۀ راه در جای خلوتی
ایستادم و بین دو تا ماشین که پارک کرده بودند شلوار خشک و یدکی را که در کوله-
ام گذاشته بودم پوشیدم.
عصر ـ ناچار ـ به کافه تریا قناعت کردیم .از تراب پرسیدم« :دیروز که مهمانهای
شما آمدند من از دیدن آقای مومنی چندان خوشحا ل نشدم .از خودم علت این بی-
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رغبتی را میپرسیدم .امروز به یادم آمد که همین تازگی او مصاحبهای کرده است و
هنوز با قطعیت از اعدام صاحبمنصبان حکومت شاه در روزهای او ل انقالب دفاع کرده
است .به نظر من آن اعدامها جنایت بودند .آیا شما با من موافقید؟»
تراب گفت« :بله .آن اعدامها جنایت بودند ...در عین حا ل یادمان باشد انقالب
مافوق قانون است .انقالب زمانی رخ میدهد که قانون کارآیی نداشته باشد».
من گفتم :هر متهمی ـ با هر اتهام سنگین ـ حق دفاع از خود را دارد.
تراب گفت« :کجا؟ به دست کی؟ کدام دادگاه؟ اصال دادگاه خمینی صالح نبود».
پرسیدم :االن اگر رفسنجانی به دست شما بیفتد چه حکمی در مورد او درخواست
میکنید؟
تراب گفت« :نمیدانم .بستگی به تحو ل اوضاع دارد .خیلی سخت است که خارج از
چارچوب تحو ل تاریخی حکم بدهید .باید در آن شرایط باشید ،آنگاه میتوانید قضاوت
کنید».
گفتم :یعنی یک حکم کلی نمیتوان داد؟
تراب گفت« :من نمیخواهم دو شعار بدهم .از یک طرف بگویم اعدام نمیکنیم
ولی از سوی دیگر وقتی قدرت در دستم بود و شرایط ایجاب کرد اعدام کنم .نمی-
خواهم سادهلوح باشم و مجازات اعدام را در شرایطی که نتوان لغو کرد لغو کنم.
« یادمان باشد که هم ویکتورهوگو و هم کار ل مارکس لغو مجازات اعدام را
خواسته اند .یادمان باشد کمونارها گیوتین را آتش زدند .ولی در جریان هفتۀ خونین
وقتی ارتش ورسای عدهای از کمونارها را دستگیر کرده بود و ممکن بود اعدام کند
کمونارها هم عدهای از گروگانها را اعدام کردند .در مورد ترور هم قضیه همین است.
البته می شود نشست و در یک بحث تمیز دانشگاهی ترور را محکوم کرد .آن وقت این
سؤا ل پیش میآید که کدام دموکرات ،ملی ،یا وطنپرست ایرانی ترور ناصرالدین شاه
را محکوم کرده است؟ چنان که ترور رزمآرا هم راه را برای ورود مصدق به حکومت باز
کرد .و مگر نه این است که آلمانیها هر سا ل با سربلندی تمام برای افسری که کوشید
هیتلر را ترور کند جشن افتخار میگیرند؟
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«حاال اگر سؤال ت این است که آیا من با اعدام مخالفم ـ بله ،من با اعدام مخالفم.
اما اگر سؤا ل این است که آیا باید همواره و در هر وضعیتی اعدام را ممنوع کرد ،جواب
من "نمیدانم" است .یا به عبارت بهتر ،فکر میکنم تا زمانی که وقت چیزی نرسیده
است نمیتوانی پاسخ آن را بیابی .باید شکیبایی نشان بدهی تا شرایط برای یافتن
پاسخ مهیا شود .اما در مورد آقای مومنی ،به نظرم بعضی از حرفهای او را نباید جدی
گرفت .مثال او میگوید خود پیغمبر اسالم دستور ترور مخالفین خودش را میداد و از
این حیث او را باید سرسلسلهجنبان و سرمشق تروریستهای اسالمی دانست .من این
رأی آقای مومنی را نمیپذیرم .من معتقدم هر امر را باید در تاریخ خودش دید و در
ظرف زمانۀ خودش قضاوت کرد .با معیارهای امروزمان نمیتوانیم مردی در هزارو-
چهارصد سا ل پیش را محاکمه کنیم .اما با وجود این اختالفها نباید یادمان برود که
مومنی کارهای خو ب فراوان کرده است .از نوشته تا ترجمه تا نقد ادبی .مگر ما چند تا
باقر مومنی داریم که بخواهیم او را به راحتی خرج کنیم .غالبا تا با چیزی مخالفند به
راحتی می گویند بگذار برود و گم شود .چه در روابط اجتماعی و چه در روابط
تشکیالتی .خود من در مواردی چنان مورد حمله قرار گرفتهام که گویا دشمن درجۀ
یک هستم .غافل از اینکه آنها تنها با بخشی از وجود من مخالف بودهاند و همۀ
وجود من تنها آن یک بخش نبوده است».
«در تذکرهاولیاء که نوشتۀ فریدالدین عطار است میخواندم که دهقانی خیاری
تروتازه به غالم خود داد .غالم میخورد و سپاس میگفت .دهقان به هوس آمد و گفت
تکه ای نیز به من بده .چون خیار را به دهان گذاشت در شگفت شد و پرسید تو
خیاری به این تلخی را با رویی چنان گشاده میخوری؟ غالم گفت ،از دستت سا لها
شیرینی خوردهام چرا باید از یک بار تلخی شکوه کنم؟
«همین است! یک دوست را به خاطر یک اشتباه نباید کنار گذاشت .یک گل را به
خاطر خارش نباید دور انداخت».
دستگاه نفسدهی فشوفش میکند .ساعت پنج کافه تریا تعطیل میشود و دوسه
تا مشتری آن ـ پیرهایی با صندلی چرخدار و یکی دو تا فامیلشان ـ هر کس به اتاق
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خودش راه میافتد .ما هم میرویم به کریدور ،تا برویم باال ،به اتاقمان .تراب ـ پشت
ماسک ـ یادش باز به شعر مولوی افتاده است و آن را ـ مثال به آواز ـ میخوانَد:
بر زجاجهی دوست سنگ دوست زن
نقش حق را هم به امر حق شکن

جمعه ،بیستوهشت اوت
میخواستم پا به آسانسور بگذارم که خانم دکتر روانشناسی که بسیار در راهرو دیده
میشود و به مریضها لبخند میزند مرا دید و به فرانسوی جملهای گفت که قاعدتا
معنایش این بود که «مسیو حق» ـ یعنی آقای حق ـ در اتاق خودش نیست .من هم
به سمت حیاط سرسبز و کافهتریا راه افتادم تا مگر «مسیو» را در آنجا بیابم .از قضا
از پنجرۀ کوچکی که نزدیک به کافه است تراب را دیدم که همراه یاور در اتاقِ
کتابخانه نشسته است و فیلمی را بر صفحۀ تلویزیون تماشا میکند .معلوم شد که دو
روز پیش تراب به مسئو ل کتابخانه ـ که تنها خانم قشنگی است که در این اطراف
دیده میشود ـ سفارش کرده است که میل دارد فیلمی از ژان لوک گدار را ببیند .آن
خانم هم ویدی و را مهیا کرده بود و به تراب برای تماشایش ندا داده بود .من هم
نشستم و قدری تماشا کردم .سیاه و سفید .با شرکت ژانپل بلموندو ،در جوانیهایش.
بلموندو نقش کالهبرداری را بازی میکرد که گاهی جیب این و آن را میزد و با
خانمهای مختلف هم ،خیلی راحت ،روابط خودمانی برقرار میکرد .چه پاریسی! چه
قدر خلوت ،دور از ازدحام ماشین ،با آقایانی مرتب ،همه کت و شلوار پوشیده ،و با
خانمهایی جوان ،موهای کوتاه ورزشی ،بدون خالکوبی ،بدون هیکلهای پتوپهن و
پُرخورده .حجاب و تابلوی «گوشت حال ل» اصال و ابدا.
تراب ،از فیلم که برگشتیم ،ابدا راضی نبود .میگفت« :مهمل بود .مهمل! من فکر
میکردم گُدار چون شهرتی دارد ،البد آدمی است .فیلمش همین نگاههای سرمایه-
دارانه بود و اخالق امپریالیستی .حرص بود و طمع و خودپرستی .همین و همین».
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در اتاق ،تراب میخواست تا شاید وقت تلفشدهاش را جبران کند .همراه یاور
نشستند و تراب آگهی تسلیتی به مناسبت درگذشت یک کارگردان نمایش دیکته
کرد .ایشان نمایشنامۀ کوتاهی را که تراب ترجمه کرده بر روی صحنه برده است .تراب
میگفت و یاور تایپ میکرد که «این رفیق هنرمند نشان داد که به اصو ل راهگشای
مارکس پایبند است و هنر را از مبارزۀ طبقاتی جدا نمیبیند».
امروز آخرین جمعۀ ماه است .باید آقایان میآمدند و جلسۀ ادبی ماهانه را برگزار می-
کردند .اما یوسف بیخبر نیامد و اکبر هم که شعردان و سخنآراست در سفر است و با
عذر موجه نمیتوانست بیاید .دو آقای دیگر آمده بودند که نمیشناختمشان .کتاب در
محاصره را که خود تراب ترجمه کرده است پیش کشیدند .یکیشان کتاب را میخواند
و نکتهای میگفت و معنا میکرد .من که رسیدم ،به این تکه رسیده بودند که شاعر
خطاب به «زندانبان سوم» میسرود:
به تو خواهم آموخت انتظار را
نشسته بر نیمکتی سنگی،
شاید نامهامان را به هم بگوییم
و شاید پی ببری به شباهتی تصادفی بینمان:
تو مادری داری ،و من نیز.
بارانمان یک است
ماهمان یکی،
و غیاب کوتاهی از خانه.
فکر فلسطین همواره با تراب هست .تراب میگوید ،یا در واقع میپرسد« :در همان
سا لهای  1967عدهای میگفتند که جنگ فلسطین و اسرائیل را باید طبقاتی دید .به
این معنا که کارگران اسرائیلی و کارگران فلسطینی باید متحد شوند و در مقابل
بورژوازیهای اسرائیل و فلسطین بایستند .مثال همین نظری بود که نایف حواتمه
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داشت و جنگ را نه بین اعراب و فلسطینیها و اسرائیلیها بلکه بین کارگران از یک
سو و سرمایهداران از سوی دیگر میدانست .االن بیش از چهل سا ل از آن سا لها می-
گذرد و آدم ناچار است از خودش بپرسد آیا در این مدت یک کارگر اسرائیلی ـ وفقط
یک کارگر اسرائیلی ـ از کارگران فلسطینی حمایت کرده است؟ و تازه ـ از این بدتر ـ
کارگران اسرائیلی اتحادیۀ سراسری و نیرومندی دارند .من شنیدهام این اتحادیه همۀ
مالیاتی را که کارگران فلسطینی به اسرائیلیها پرداختهاند باال کشیده است .یعنی
گسترده ترین سازمان کارگری اسرائیل نه تنها متحد کارگران فلسطینی نشده ،و نه
تنها با آنها همدردی نکرده ،بلکه حتی پو ل آنها را هم چپو کرده است .اینجا این
پرسش پیش میآید که پس آن اتحاد طبقاتی کی میخواهد خودش را نشان بدهد .از
طرف دیگر شاید همین رفتار کارگران اسرائیلی رفتاری طبیعی است .زیرا به هر حا ل
کارگران فلسطینی میخواهند جای آنها را پر کنند و این باعث بروز رقابت میشود.
«آن وضوحی که در جوانی در مورد فعالیتهای کارگری سندیکا داشتیم االن
ندارم .اگر کسی راهی پیدا کرد به ما هم بگوید .درصد کمی از کارگران به سندیکا
پیوستهاند .اینها هم به سندیکاهای معتد ل پیوستهاند».
«ما از طبقۀ کارگر فرشته درست کرده بودیم .این یک درک مذهبی از داستان
است .انگلس می گوید :طبقۀ کارگر آلمان از طبقۀ کارگر فرانسه عقبتر است .چون
بورژوازی آلمان از بورژوازی فرانسه عقبتر است .نوکر به اربابش میماند.
«هیچ یک از ما مومنین و ستایشکنندگان مارکسیسم جرأت نداشتیم بگوییم
کارگر نوکر است .جرأت نداشتیم چنین صفتی را به کارگر بدهیم .ما تجرید میکردیم
ـ انتزاع ـ و نسبت میدادیم خوبیها را به همین کارگران دوروبر خودمان .در حالی که
آنها هم مثل خود ما آلوده به انواع مفاسد جامعۀ طبقاتی بودند.
«مثال میگویند کم ونیسم ایدئولوژی طبقۀ کارگر است .یعنی هر کارگری
کمونیسم را دوست دارد .در حالی که چنین چیزی نیست .طبقۀ کارگر یک پایه از
نظام سرمایهداری است .این کار میکند .آن یکی پو ل دارد .کارگر ،به خاطر ماهیت
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کارش میتواند انقالبی باشد ولی به این معنی نیست که لزوماً انقالبی است .جوّ طوری
بود که در او ل ماه می پنجاهوهشت خمینی گفت خدا هم کارگر است!»

دوشنبه سیویک اوت
رسیده و نرسیده تراب گفت که غذایش را بدهم زیرا «ساعت دو میخواهند برایمان
الفونتن بخوانند ».من هم میز را با دستما ل الکلی تمیز کردم ،سینی غذا را رویش
گذاشتم ،پودر پروتئین را در سوپ مخلوط کردم ،ماسک را هم عوض کردم تا دهان
آزاد باشد ،و دادم تا کاسۀ سوپ را به رسمی که دارد سر بکشد .پنج دقیقهای به دو
مانده بود که برای رفتن حاضر شدیم .رفتیم به طبقۀ پایین و پا گذاشتیم به همان
سالن سینما.
سینما ،این بار ،روشن ،با پردۀ سفیدِ بزرگِ خالی .آقایی ،جلوی سن ،پشت میزی
نشسته بود و کتابی را جلوی خودش باز کرده بود .حضار ،دو ردیف ،همه بر صندلی
چرخدار ،و پیر .وقتی میگویم پیر ،یعنی آن قدر پیر که بیشترشان معلوم نبود خواب
بودند یا بیدار .تراب را ،با صندلیاش ،در وسط ردیف دوم گذاشتم ،سرم را جلو بردم
تا ببینم چه میگوید و او پرسید« ،ضبط صوت آوردهای؟» و گفت تا ضبط صوت را
روی میز آقای قصهخوان بگذارم.
آقا ،که روبروی حضار نشسته بود ،ظاهرا مقدمۀ کوتاهی گفت و شروع به خواندن
قصه کرد .من هم یک صندلی تاشو برداشتم و به ته سالن رفتم تا از صدای قصهگو
دور باشم و آسوده بنشینم .سه تا خانم پرستار در ردیف سوم نشسته بودند ،با هیکل
هایی که خبر از گذشت عمر میداد و قدری بیاحتیاطی در خوردن غذا را میرساند.
چشم هایم را بستم تا در خلوت ته سالن چرتی بزنم و چون یکی از خانمهای پرستار
مشغو ل گرفتن عکس شد ،دستم را زیر چانهام گذاشتم تا اگر عکس من هم افتاد
تصور شود مشغو ل گوشدادن هستم.
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گویا به زودی خوابم برد .چون با صدای دستزدن حضار از خواب پریدم .از اینکه
پیرها آنقدر منظم و ممتد دست میزنند تعجب کردم .ظاهرا قصۀ او ل تمام شده بود.
آن آقا قصۀ دوم را شروع کرد .من نیز به خواب رفتم با این اطمینان که با دستزدن
حضار به موقع از خواب بیدار خواهم شد.
موقع بیرونآمدن از سالن تراب صورتش قدری کدر شده بود .میگفت« :خیلی
خسته شدم ».میگفت« :چند بار گفتم من خستهام .اما کسی نشنید ».و من پیش
خودم فکر کردم که کاش در اثنای قصهخوانی به تراب سر زده بودم .من در پشت او،
و شاید در فاصلۀ ده یا دوازده متریاش نشسته بودم .از آنجا او را به خوبی میدیدم.
هیچ حرکتی نمیکرد و فکر میکردم محو شنیدن داستان است .اما قضیه این است
که او اساسا هیچ حرکتی نمیتواند بکند .من با وجودی که میدانم ،و در این
یادداشتها مدام تکرار میکنم ،اما باز گویا ملکۀ ذهنم نشده است .باز پشت سر او
نشستهام ،و چون هیچ حرکتی از او ندیدهام ،گمان بردهام دارد گوش میدهد و
نفهمیدهام که دارد یک نفر را صدا میزند.
طرفهای عصر تراب خواست که شامش را زودتر بدهم .میگفت« :پرستاری میخواهد
امروز زودتر به خانهاش برود .از من پرسیده که آیا میشود به جای ساعت هشت ،نیم
ساعت زودتر به تختخواب بروم ».تراب هم پذیرفته بود .هفت نشده ،پورۀ ماهی و
پورۀ سیب زمینی و پورۀ نخود را قاطی کردم و قاشق قاشق به تراب دادم .تراب در
حین خوردن غذا برنامه میریخت و میگفت« :در خانه خوب است یک برنامۀ
مشترک با همدیگر بگذارید .مثال کتابی را انتخاب کنید و با هم بخوانید .خود من و
یاور روزی یک غز ل حافظ را میخواندیم ـ با معنی ،با فرهنگ لغت .گمان میکنم تا
غز ل چهارصد رسیدیم».
نیم ساعت زودتر از معمو ل پا بر رکاب دوچرخه گذاشتم و به خانه آمدم .ساعت تازه از
نُه گذشته بود .توی اتاق تاریک بود و یاور پشت کامپیوتر نشسته بود .گمانم نوشته-
های تراب را جابهجا میکند یا شاید زبان فرانسه میخواند .قدری کوفته بودم .باید
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خستگیام را بتکانم .به آشپزخانه رفتم ،چراغ را روشن کردم ،آب را جوش آوردم و در
را بستم تا صدای موسیقی مزاحم یاور نباشد.

چهارشنبه ،دوم سپتامبر
دو سه دقیقهای از ساعت یک نگذشته بود که دستم را بر شانۀ تراب گذاشتم و گفتم:
سالم رفیق!
گرفتن غذا و تمیزکردن میز و آوردن آب خنک را انجام دادم که آقایی هم آمد ،از
رفقای تراب .این آقا ـ ابراهیم ـ سیهچرده است ،با قدی کوتاه اما چهارشانه .دیروز در
تلفن از تراب خواسته بود که «برایت چه بیاورم؟» تراب هم سفارش عدسپلو داده
بود« .کشمش داشته باشد ،کتهاش نرم باشد ».ابراهیم عدسپلوی پرمالطی ساخته
بود و دادنش به تراب را خودش بر عهده گرفت.
« پدر من و پدر همین ابراهیم و یکی دیگر از دوستانشان در سا لهایی که رضاشاه
دستور داده بود همۀ مردم باید شناسنامه داشته باشند تصمیم میگیرند شناسنامه-
شان را به نامی دیگ ر بگیرند تا بلکه بتوانند برای مأموران سربازگیری ناشناخته بمانند.
پدرم نام "دادار" را برای خودش انتخاب کرد؛ پدر ابراهیم نام فامیل "آوَخ" را روی
خودش گذاشت و نفر سوم ُ"افتد" شد .به این ترتیب وقتی که مأموران سربازگیری ،از
روی لیستی که ادارۀ سجل احوا ل به آنها داده بود دنبا ل شخصی به نام سیّد
محمدعلی دادار میآمدند ،پدرم که به حقشناس معروف بود طبعا از وجود آقای دادار
ابراز بیاطالعی میکرد .این سه رفیق ،هر سه ،به این ترتیب از خدمت سربازی در
رفتند».
من گفتم :البته این ما ل روزگاری است که کامپیوتر نبود و شناسنامه در آن ثبت
نمیشد.
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تراب گفت« :پیش تر! این ما ل روزگاری است که شناسنامه عکس نداشته است و
آدرس نداشته است».
پرسیدم :آن موقعی که پدرتان میبایست به سربازی میرفت شما دنیا آمده
بودید؟
تراب گفت« :نه .من در  1321دنیا آمدم .حا ل آنکه رضاشاه در شهریور بیست از
قدرت افتاده بود .بله ،من تا دوران دانشجویی هم "دادار" بودم .اما پدر اسم فامیلمان
را برگرداند و باز شدیم حقشناس .علتش این بود که در محل هیچکس ما را به نام
دادار نمیشناخت».
ـ چه اسمهای غریبی! دادار یا آوَخ
ـ بله ،گویا آن زمان رسم شده بود که دنبا ل اسمهای خالص ایرانی بگردند .دادار
یعنی عاد ل یا همان دادور.
گشتمان را در حیاط زدیم .آفتاب پشت ابر کوچکی روشناییاش کم شد و نسیم
قدری بارِ سرما به خودش گرفت .ما هم برای آنکه در امان باشیم برگشتیم به
راهروی طبقۀ پایین .تراب گفت تا چرخش را همانجا روبروی نیمکت بایستانم .خودم
بر نیمکت نشستم و پرسیدم« :در بعضی از داستانهایی که دربارۀ آن دوره نوشته
شده است ،یا حتی در برخی تحلیلهایی که از آن دوره وجود دارد نوعی همدردی
ابراز میشود با جوانانی که به خدمت سربازی برده میشدند .اصال خود واژه "اجباری"
ـ که در مورد سربازگیری به کار میرفته است ـ این نظر را میرساند که عدهای را به
"زور و ستم" به خدمت ارتش میبردهاند .چند بار صفحههایی را خواندهام که مادرانی
را توصیف میکند که دنبا ل بچههایشان دویدهاند و گریه کردهاند که چرا بچه ـ که
جوانی هیجده ساله بوده است ـ به خدمت ارتش باید برده شود .پرسش من این است
که کشور ایران ـ اگر می خواست کشور بشود ـ به یک ارتش واحد و ملی نیاز داشت.
این ضرورت زمانه بود و رضاشاه به این ضرورت پاسخ داد .چرا عدهای بدشان میآید
که این کار رضاشاه را کاری ضروری و درست بدانند؟»
تراب قدری ،یا حتی لحظهای ،مکث کرد .میخواست فکری را که دارد ،در کلمه-
های مناسب جا بدهد .گفت:
120

«نباید مسائلی را که حجم و وزن اجتماعی و تاریخی دارد با کاری که یک نفر
کرده است یکی گرفت یا مقایسه کرد .یعنی ،موضوع کار رضاشاه نیست .رضاشاه یکی
از عوامل اجرای یک تحو ل تاریخی است در جامعۀ ایران.
« نکتۀ دیگر این است که اگر تحولی ضروری است ـ دیر یا زود ـ جامعه شخصی را
برای عملی کردن آن تحو ل خواهد ساخت .یعنی اگر این فرد نبود ،فرد دیگری پدید
میآید و آن تحو ل را عملی خواهد کرد .چیز دیگری که میخواهم بگویم این است که
اگر جنبههای مثبت در یک کار دیده میشود نباید جنبههای عقبمانده و ارتجاعیاش
را نادیده گرفت .اصال برای یک پدیدۀ تاریخی دادگاه درستکردن و محکومکردن یا
تشویقکردن آن کار عبثی است.
«جنگ جهانی او ل که رخ داد فاجعههای عظیم به بار آورد .ولی در همان حین
پزشکی گامهای عظیمی به جلو برداشت .چرا که مثال در جراحی سوژههای مفت
وجود داشت .دست و پای قطعشده و چشمدرآمده .برای جراحان وفور نعمت بود و
میدان جنگ بهترین مواد را برای علم و تجربه مهیا میکرد .اما آیا به این دلیل جنگ
را باید پدیدهای مفید بشماریم؟»
من گفتم :برای آنکه بحثمان پیش برود اجازه بدهید یک مثا ل دیگر بیاورم.
جال ل آ لاحمد در کتاب غربزدگی ،که از قضا کتاب تأثیرگذاری هم بود ،ساختن راه-
آهن سراسری به دست رضاشاه را محکوم میکند .آ لاحمد میگوید راهآهن به این
منظور ساخت ه شد که کاالهای غربی در بازارهای ایران راه بیفتند .او همچنین این
توطئه را هم در کار میبیند که قرار بوده است با این راهآهن نیروهای غربی تانک و
توپ را ـ در جنگی که در راه بود ـ به شما ل ایران منتقل کنند .در این تحلیلِ آ ل-
احمد یک پروژۀ زمان رضاشاه که پروژهای ضروری بوده است با نگاهی که به نظر من
کینهتوزانه و عقبمانده است محکوم میشود.
تراب گفت« :نظر آ ل احمد اشتباه است .در آن زمانه ،در آن مرحلهای که جامعۀ ما
در آن قرار داشت ،رشد بورژوازی ایجاب میکرد که ارتشِ یکپارچه ،نظم و ترتیب،
شناسنامه و مدرسه به وجود بیاید .آ ل احمد در آن مقاله ـ و نه در همه جا ـ کوشش
میکند در برابر تجددی که هویت ملی و فرهنگی ایران را در مینوردد ،به سنّت پناه
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ببرد حتی اگر سنت عقبافتادهتر باشد .آ لاحمد در نفرین زمین آسیایی را که با موتور
میچرخد بد میداند و آسیای بادی و آبی را خوب میداند .حا ل آنکه خودش موقعی
که به فرانسه رفت یا به مکه رفت از خر استفاده نکرد ،سوار هواپیما شد .هیچ وقت هم
به جای شراب و عرق ـ که دوست میداشت ـ شربت بهلیمو نخورد.
«در سوی دیگر یادمان باشد که آ لاحمد هم فرزند زمانۀ خودش بود .فقط آ ل-
احمد نیست که منفیباف است .ایران مرحلهای از رشد و توسعۀ جعلی و قالبی را می-
گذراند که از خارج بر آن تحمیل میشد ،توسعهای اجباری که با نیازهای مملکت
خوانایی نداشت.
«در  1316رضاشاه دانشگاه تهران را افتتاح کرد .همان روز رضاشاه در سخنرانی-
اش گفت که "ما دانشگاه خودمان را در اینجا بنا میکنیم .چرا بیجهت پو ل بدهیم
جوانانمان به اروپا بروند و کمونیست برگردند ".این ،یعنی آنکه یکی از راههای تحو ل
را بر روی جامعه ببندیم .جامعه خواستار آن بود که راه تحو ل را در عرصههای مدرن ـ
راست و چپ ،هرچه باشد ـ دنبا ل کند و راهش را مطابق آن چه مورد نیاز مبارزۀ
طبقاتی است بجوید و انتخاب کند .چنان که پیش از آن جوانانی چه از راست و چه از
چپ ـ از ایرج اسکندری و مهدی بازرگان گرفته تا عبداهلل ریاضی و تقی ارانی و باقر
هوشیار ـ به اروپا رفته و دانش آموخته بودند .رضاشاه در سا ل  1310قانون ضد مرام
اشتراکی را به اجرا گذاشت؛ ارانی و پنجاهوسه نفر را به زندان انداخت؛ دانشگاهی را
هم که می خواست باز کند عزم کرده بود که دانشگاهی ضد کمونیستی باشد .وقتی راه
را برای دیگران ببندی و فقط منطبق بر منافع عدۀ معدودی حرکت کنی ،معلوم است
که دیگران میشورند .رضاشاه مصدق و مشیرالدوله را هم به زندان انداخت .ملک-
الشعرای بهار را ،که وزیر خودش بود ،به زندان انداخت .ایراد من بر رضاشاه این است
که هیچ منفذی را بر کوچکترین انتقاد باز نگذاشت.
«در نگاه طبقهای که رضاشاه نمایندهاش بود هیچ جایی برای اعتقادات مخالف
وجود نداشت .دیگران را آدم حساب نمیکردند .شعارشان این بود که همه چیز ما ل
ماست.
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«حاال اگر به آ لاحمد برگردیم ،آ لاحمد معترض بود و همین دلیل محبوبیتش
شد .در عین حا ل چون ضد کمونیست بود رژیم او را تحمل میکرد».
پرسیدم :آیا شما فکر میکنید در دوران پهلوی بزنگاههایی بوده که حکومت و
مخالفانش میتوانستند به هم نزدیک شوند و به نوعی مصالحه و همکاری دست یابند؟
به هر حا ل در پیشانی کشور ما که نوشته نشده بود که حکومت و مخالفانش باید آن-
قدر توی سر هم بزنند که باالخره یکی از طرفین طرف دیگر را از ریشه در بیاورد و به
طناب بکشد.
تراب گفت« :در ایران هر وقت قدرت مرکزی ضعیف بوده امکان نفسکشیدن برای
مردم فراهم شده است .بیست تا سیودو دورۀ دموکراسی ماست ـ از سقوط رضاشاه تا
کودتای بیستوهشت مرداد .دموکراسی به این معنا که قدرت مرکزی قدرت سرکوب
را ندارد .به همین جهت بود که حزب توده توانست در مجلس باشد و در دولت
ائتالفی شرکت کند .اما قدرت مرکزی خیلی سریع بهمن بیستوهفت ـ تیراندازی به
شاه ـ را دستاویز کرد و حزب توده ،و همه را ،غیرقانونی اعالم کرد.
«شاه فقط برده میخواست .شاه همکار یا همپیمانی که نظرهای مستقل خودش
را داشته باشد نمیخواست .حزب توده تملق شاه را گفت .حزب توده خرید اسلحۀ شاه
از اتحاد شوروی را تشویق کرد؛ اصالحات ارضی را پسندید .اما شاه آن حزب را هم
نخواست .در دهۀ چهل (خصوصا پس از خرداد چهلودو) حکومت شاه سختگیری را
به آنجا رسانده بود که همگان ـ حتی گروههای صلحطلب و آرامشجو ـ به این
نتیجه رسیده بودند که حکومت شاه جز زبان زور چیزی نمیفهمد .یا رفتار رضاشاه را
ببین .رضاشاه به داور وزیر دادگستریاش فقط گفته بود "برو و بمیر" .داور خودش را
کشت! شب توی کلۀ خودش شلیک کرده بود .این که میگویی در پیشانی این کشور
ننوشتهاند که باید پیوسته با هم درگیر باشیم حرف درستی برای شروع بحث نیست.
این مخالف جنگ طبقات است .جنگ طبقات یک امر مسلم است .تصور جامعهای که
در آن جنگ نباشد تصور باطلی است .در همین فرانسه همیشه جنگ است .گیریم
زور یک طرف آنقدر میچربد که جنگِ دیگری فقط در حدّ گریه و زاری است».
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شام بیمارستان را حتی نیاز نشد که سرپوشش را بردارم تا تراب ببیند .حواسش پی
دستپخت خانهپز بود .پرسید« :از عدسپلوی ابراهیم هنوز باقی مانده است؟» عدسپلو
را ،که دانههای کشمش بزرگی هم داشت ،پیش کشیدم و قاشق قاشق به تراب دادم.
تراب با آخ و اوخ فراوان دستپخت آوخ را خورد .خسته بود و با هر لقمهای آه یا آخی
میکشید .میگفت« :خانمش غذا را پخته است .در همین جمهوری اسالمی هشت
سا ل در زندان بوده است .خود ابراهیم ولی در زمان شاه در زندان بود .او را در زمان
شاه ،در همان ضربۀ بزرگ به مجاهدین گرفتند .همراه با محمد حنیفنژاد دستگیر
شد».
نمیشود صحبت حنیفنژاد پیش بیاید و تراب بر آن مکث نکند.
تراب میگوید« :هر زمانهای آدمهای خودش را میپرورد .من هنوز هم فکر می-
کنم که در زندگیام به آدمهایی به پاکی و صداقت رفقای دورۀ او ل مجاهدین
برنخوردهام .سعید محسن و محمد حنیفنژاد عجب آدمهایی بودند .تقی شهرام وقتی
که در زندان جمهوری اسالمی گرفتار شد نامهای نوشت که ما آن را در سایت
خودمان نشر دادهایم .شهرام ،با گذشت سا لها ،با وجودی که خودش از راه آن رفقا
جدا شده بود ـ انشعاب کرده بود ـ و با وجودی که آن رفقا با ایدئولوژی دیگر به خاک
افتاده بودند ،در نامۀ خودش چه ستایشی از اصغر بدیعزادگان و علی باکری میکند.
البته البد آدمهای بزرگ دیگری نیز در آن زمان بودهاند ولی ما اینها را دیدهایم ـ
دیگران را ندیدیم ـ و هنوز در شگفتیم .در میان آن بچهها اصال هیچکس هیچ حساب
شخصی برای خودش باز نکرده بود .همه ،همه چیزشان را وقف راهشان کرده بودند.
« در ضربۀ بزرگی که به مجاهدین خورد ـ در سا ل پنجاه ـ در همان دستگیری-
های او ل نام من هم لو رفت .البته من آن وقت در ایران نبودم .در فلسطین و لبنان
بودم .بعدها شنیدم که رسو ل مشکینفام را چقدر زدهاند و چقدر شکنجه کردهاند تا
محل زندگی مرا بگوید و رسو ل نگفته بود .حتی رفقای دیگر به رسو ل گفته بودند که
تراب یقینا آدرس خود را عوض کرده است ،پس ایرادی ندارد که آدرس پیشین او را
بگویی .اما رسو ل لب تر نکرده بود .به جایی رسیده بود که حتی به بازجوها گفته بود،
میدانم ولی نمیگویم».
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تراب میپرسد« :چطور میتوانم این چیزها را فراموش کنم؟ البته میدانم این
تحمل شکنجه به خاطر سازمان بود .اما در واقع ،قدری هم ،به هر حا ل به خاطر خود
من بود :یک رفیق نمیخواست رفیق دیگری را لو بدهد.
« البته بعضی از آن رفقای اولیه بعدها به راه دیگر رفتند .بعضیها مبارزه را کنار
گذاشتند .ولی آن زمان ،آدمها آنطور بودند .گمان میکنم زمانه این طور اقتضا می-
کرد .گمان میکنم در ما آدمها دکمههای مختلفی وجود دارد .در هر زمانه و احوالی
بر روی برخی از این دکمهها فشار وارد میآید و ما کارهایی میکنیم که در شرایط
دیگر قادر به انجامش نیستیم.
«باید کتابی بنویسم و این رفقایی را که دیدهام خاطرهشان را بر کاغذ بیاورم .می-
نویسم و کتابم را تقدیم میکنم به همۀ رفقای گمنام .به این همه رفیق که به خاک
افتادند .خاکشان را به توبره کشیدند و هیچ نامی از آنها در هیچ جایی برده نشد.
«زنده ماندم ،مینویسم .اگر هم نماندم ،اگر هم نشد بنویسم چه باک! کار من هم
میرود و دفن میشود در این اقیانوس بزرگ کارهای انجام نشده .انسان خیلی کارها
انجام داده و خیلی قدمها برداشته است .اما آنچه انجام داده ذرۀ کوچکی است از آن
چه میخواسته انجام بدهد .انسان با ذرۀ کوچکی از آن چه میخواسته انجام بدهد این
جهان عظیمِ دستاوردها را بنا کرده است .آن چه دفن شده ،آن چه انجام نشده ،بارها
و بارها از این انجامشدهها بزرگتر است».

چهارشنبه ،آخر شب
بعضی از خاطرهها را نباید بشنوی ،یا نباید آنها را باز بگویی .وگرنه کابوس میشوند
و در هر فرصتی توی کلهات می خزند .امروز ابراهیم آوخ از احوا ل خانمی برای تراب
نقل میکرد ،نکیسا نام ،که آشنا یا شاید فامیلش بوده است .میگفت که نکیسا را با
برادرش روزبه گرفته بودند :روزبه گلی آبکناری .نکیسا برای این که بتواند برادرش را
ببیند فقط یک راه داشت :میبایستی خود را به مریضی میزد ،تا او را به بهداری ببرند
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و او ،در داالنِ بین راه ،برادرش را ببیند .نکیسا داد میزد که دندانش درد میکند .او را
به بهداری میبردند و دندانش را بیمعطلی میکشیدند .دختر شانزده ساله ،چندین
دندانش را از دس ت داده بود ،برای آن که بتواند ،یک لحظه ،با برادرش ،یک نگاه ردو-
بد ل کند .روزبه را ،در داالن میانِ سلو ل و بهداری ،برای آن که زجر بکشد از سقف
آویزان کرده بودند .دخترک میخواست با همان یک نگاه به برادرش دلداری بدهد.

پنجشنبه ،سوم سپتامبر
تمام شب پر از خوابهای آشفته بود .خواب میدیدم آن خانمی که از او با نام «بانوی
آن سوی اقیانوس» یاد کردهام ـ و این قدر منتظر هستم که برایم پیام بگذارد ـ به من
میخندد .با چهرهای یخی و خشک به من میخندید و میفهمیدم که مسخرهام می-
کند .در خواب ،این پهلو و آن پهلو میشدم و از خاطرم میگذشت که چقدر سخت
است آدم هنگام خواب نتواند بغلتد و تکان بخورد .صبح که برخاستم این در خاطرم
مانده بود که تراب ـ شب پیش ـ نمیتوانسته در جایش جنب بخورد .خودش یک بار
این تعبیر را به کار برد که «مرا به صلیب کشیدهاند».
حاال این آدم با این امید این زندگیِ میخکوب در تختخواب را تحمل میکند که
بتواند نامی از گمنامها را ـ آدمهای بهخاک افتادۀ انقالب را ـ بر کاغذ بنشاند.
و بعد با خودم فکر کردم چه فکر احمقانهای داشتهام که به او بگویم دستنوشته-
هایش در هم است و برای این که سامان بگیرد و نظم یک کتاب را بیابد ،هنوز خیلی
کار دارد.
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جمعه ،چهارم سپتامبر
البته کسی که کتاب مینویسد نمیتواند یک قضیه را مدام در هر روزِ کتاب تکرار
کند .زیرا حوصلۀ خواننده سر خواهد رفت و شاید کتاب را زمین بگذارد .من نمیتوانم
برای هر روز بنویسم که ،از راهرو رد میشوم ،در اتاق او ل پیرزنی پشت میز نشسته
است .رادیواَش روشن است و او به نظر میرسد دارد تخمه میشکند یا چیزی را در
دهان میگذارد و به عکس دو گربه که روی میزش است نگاه میکند .یا بنویسم از
اتاق دیگر صدای دادِ پیرزن میآید ـ داد که نه ،صدای اعتراض یا وحشت ،یا
درماندگی .پیرزن دو سه کلمه را یکنواخت و بیمکث تکرار میکند :از ساعت اولی که
در نیمروز پا به راهرو میگذارم تا هشت عصر که از راهرو میگذرم تا به شهر برگردم.
در اتاق بعد ـ همسایۀ دیوار به دیوار ما ـ آدمی است که نمیشود دانست زن است یا
مرد است :یا بر تخت به خواب رفته است یا بر صندلی چرخدار به خواب رفته است.
دو استخوان ،با نامِ پا ،آویزان از لبۀ تخت .همان که گفتهام ـ کنارش ،بر میز ،عکسی
از دختری جوان است با لباس سفید ،شاید لباس عروسی ،دست در دست مردی بلند-
قامت .اینها را هر روز نمیشود نوشت ولی اینها هر روز اتفاق میافتند .در این مواقع
من صندلیام را دمِ اتاق ،توی راهرو ،میگذارم و دستنویس کتاب تراب را میخوانم .و
باز صدای پیرزن است که از سه اتاق آن طرفتر میآید« .سیلوو پِله »...مدام میگوید
که «خواهش میکنم ،مرا از اینجا ببرید!» این پیرزن نمیداند او را به کجا باید برد؟
نمیداند راه حل چیست؟ نمیداند اصال برای او چه میتوان کرد .قضیه این است که
او موقعیت خودش را نمیپذیرد .همین و همین .بیآنکه هیچ موقعیت دیگری را
بتواند برای خودش تصور کند .البته خواننده حق دارد در این حرفهای من نوعی
ناهمدردی با پیرزن را بخواند .خواننده خواهد گفت« ،به هرحا ل کسی دارد رنج میبرد
و داد میزند .با او دستکم صبور باش ».ولی حرف من این است که حدس میزنم ـ
یا شاید دلم می خواهد این طور خودم را تسکین بدهم ـ که این پیرزن در جوانیاش
هم موقعیتش را نمیپذیرفته است .من میخواهم بگویم تک تک ما یک الگوی
شخصیتی داریم که در سنین مختلف و در موقعیتهای مختلف ـ همان الگو ـ تنها در
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لباسهای مختلف ظاهر میشود .آب و درونمایه یکی هست ،با گذشت عمر ظرف
عوض میشود .حدس من ـ که میفهمم حدسی غیرقابل اثبات و پا در هواست ـ این
است که این خانم در جوانی و در تندرستیاش هم با موقعیتش کنار نمیآمده ،داد
میزده و چیز دیگری را می جُسته است و در آن روزها هم تعریف روشنی از «چیز
دیگر» نداشته است.
زنهای طبقۀ ما به همین چند زنی که مثا ل زدم منحصر نمیشوند .در طبقۀ ما
هشت یا نُه اتاق برای بیماران است .در بعضی از اتاقها دو ساکن داریم ،که معموال
صندلیهای چرخدارشان را دور از هم ،یا پشت به هم ،میگذارند .یکی از زنها روی
پای خودش راه میرود و هر وقت مرا میبیند ـ و هر کس را میبیند ـ لبخند میزند
و «بن ژور» میگوید .نمیدانم چرا نزد خانوادهاش نتوانسته بماند .زن دیگری هم
داریم که هر چند همیشه روی صندلی چرخدار نشسته است اما حواس او هم جمع
است .لبخند میزند و به موقع «بن ژور» میگوید و تعارف میکند .بقیۀ زنها ،هفت یا
هشت تا ،در اتاق عمومی ،منتظر غذا یا منتظر گذشت عمر نشستهاند .در آن اتاق
عمومی زنی هم در گوشهای نشسته است که من هیچ وقت نگاهش نمیکنم .شاید
پوشکی را که به او میبندند نمیپسندد (اینجا بیشتر آدمها یا شاید تمامشان را
پوشک میبندند ).به هر حا ل پوشک را پنهانی باز میکند و کثافتکاری غریبی به بار
میآورد و پرستار باید بدود تا او را ،بر صندلیاش ،برای نظافت به گوشهای بکشاند .اما
این که نمیخواهم نگاهش کنم علت دیگری نیز دارد :پیرزن قدش بلند است ،چهره-
اش ظریف و متناسب است ،معلوم است که چند سا ل پیش زن با وقار و شاید مغروری
بوده ،و معلوم است که ،قدری جوانتر ،لبخندش در چشمش برق میانداخته است .و
اینها همه تصویرهایی است که من از «بانوی آن سوی اقیانوس» دارم .با خودم می-
گویم گذشت زمان میتواند وقار و زیبایی و لبخند را زایل کند .با خودم میگویم حاال
با امید منتظر بمانم تا ـ حاال که هنوز گذشت زمان کار خود را نکرده است ـ از این
رفیق دوردست من پیغام دوستانهای برسد.
بله ،چه میگفتم؟ حدس میزدم و شرطبندی میکردم؟ میگفتم که اینجا
راهروی آخر زندگی این آدمهاست .در این راهروی آخر هم آدمها رفتارهای مختلفی
128

دارند .گفتم که این رفتارها ،سا لها پیش ،توی لباسهای دیگری تکرار شده است .آدم
به همان جا میرسد که به سمتش راه افتاده بوده است .و این را میخواستم بگویم که
آدم هرقدر هم بیچاره باشد باز انتخاب دارد .بله ،همین جملهای است که دنبالش
میگشتم :هر قدر هم بیچاره به نظر بیایید باز میتوانید انتخاب کنید ،انتخاب برای
این که طور بهتری باشید.
صدای تراب از اتاق بلند میشود که« :رفیق! کجایی؟» میگویم« :این جایم ».و بلند
میشوم و میروم توی اتاق .تراب میگوید« :این رفیق یاور میرود به کالس زبانش
برسد .بیا تُو!»
صندلیام را کنار صندلی تراب میگذارم .یاور روزبهخیری میگوید و میرود .تراب
میپرسد« :چه خواندی؟ گفتنی چه داری؟»

شنبه ،پنجم سپتامبر
به تراب گفتم :نمیدانستم مهندس بازرگان این همه بر شما و بر سازندگان اولیۀ
سازمان مجاهدین تأ ثیر داشته است .شما حتی او را پدر روحانی سازمان مجاهدین
اولیه خواندهاید .با وجود این بعدها توانستهاید از او دور بشوید و راه خودتان را پیدا
بکنید.
تراب میگوید« :در نوروز  1341ما برای تبریک سا ل نو به خانۀ بازرگان رفته
بودیم .آن سا ل نهضت آزادی و نیز جبهۀ ملی در اوج فعالیت بودند .کندی در 1961
به ریاست جمهوری آمریکا رسیده بود و علی امینی نخستوزیر ایران بود .شاه تا
حدودی دستوپایش بسته بود .امینی روزی سه چهار ساعت حرف میزد .الکی می-
گفت "اعلیحضرت فرمودند" و بعد حرفهای خودش را میزد.
« خانۀ بازرگان در خیابان ظفر در قلهک بود .من دانشجوی نهضت آزادی بودم.
دوستان دیگر ،که پیش از من با بازرگان آشنا بودند و نیز همکارانش آمده بودند .من
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تا آن موقع خانۀ لوکس ندیده بودم .من از طبقۀ دیگری بودم .سالن پذیرایی ندیده
بودم .برای پذیرایی از مهمانان سبد میوه روی میز ندیده بودم .اینها برایم تازگی
داشت .البته او کار عجیب یا خالفی نکرده بود .استاد دانشگاه بود و مهمانی سادهای
داده بود .ولی برای من که وضع مالیام اجازۀ داشتن آن میوهها را نمیداد این مهمانی
تازگی داشت .از خودم میپرسیدم با این زندگی که بازرگان دارد و امثا ل ما داریم آیا
ما چه نسبتی با مردم جنوب شهر تهران میتوانیم داشته باشیم .این برایم سؤا ل
بزرگی بود .ما میخواستیم برای مردم جنوب تهران حرف بزنیم .آنها میبایست
حرفهای ما را میشنیدند .ولی زندگی ما از نوع دیگری بود.
« البته باید انصاف بدهم که بازرگان به نسبت دیگران خیلی متواضع و خاکی بود.
بین او و ما دانشجویان جوّ دوستانهای حاکم بود که خیلی برایم جالب توجه بود .من
این شانس را داشتم که در آغاز جوانی با کسی آشنا شدم که هر چند از او بریدم ولی
آن چه از او یاد گرفتم برایم اساسی بوده است .در دو مقاله از بازرگان یاد کردهام و
آموختههای خودم از او را گفتهام .دو مقاله را روی سایت "اندیشه و پیکار" گذاشته-
ایم.
«در گیرودار زندگی اما ما در دو صف قرار گرفتیم .بعد از انقالب به افشاگری
نهضت آزادی پرداختیم .حق هم داشتیم .اما بازرگان ـ در زمانۀ خوش ـ آدم مؤثری
بود .جنبههای منفی و ارتجاعی هم داشت اما آدم مؤثری بود.
«عملش یاد میداد که چگونه آدم باید روی شخصیت خودش تکیه داشته باشد.
هیچ وقت نمیگفت ،ما استادها ـ با آن که دو یا سه دوره رئیس دانشکدۀ فنی بود.
همیشه میگفت ،ما معلمها.
«اینها آدمهای با پرنسیپی بودند .حتی بچههای فعا ل نهضت آزادی را ـ اگر درس
بلد نبودند ـ تجدید میکردند .نظرشان این بود که باید شهریۀ دانشجویان زیاد شود و
از این بابت حتی به بچههای خودشان تخفیف نمیدادند .نظر ما این بود که اینها ما ل
طبقۀ دیگری هستند و گرانی شهریۀ دانشجو برایشان مهم نیست.
«من خودم کمتر کسی از دوستان خودم را دیدهام که مثل من برای آدمهایی که
حقی به گردن ما دارند ،به رغم اختالف سیاسی با آنها ،احترام قائل باشد .کم دیدهام.
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ولی خودم در عمل این طور هستم و گاه متهم شدهام که راستروی میکنم .ولی مهم
نیست.
«من از بازرگان خیلی چیزها یاد گرفتم .یادش به خیر».
به پنجونیم عصر رسیدیم .میخواستم غذایم را بخورم .تراب برای اینکه بیکار نمانیم
گفت تا کامپیوتر را روشن کردم .شعر نو ،باز شعر نو ،مثنوی ،شاهنامه ،و هاتف
اصفهانی .دلش بر هاتف اصفهانی قرار گرفت« .عجب ترجیعبندی است! بگذار تا گوش
بدهیم ».من هم پروندۀ ترجیعبند را باز کردم و صدای جوان تراب بلند شد.
یک تکۀ دیگر از آن ترجیعبند را اینجا میآورم.
وی نثار رهت هم این و هم آن
جان نثار تو ،چون تویی جانان
جان فشاندن به پای تو آسان
درد عشق تو درد بیدرمان
چشم بر حکم و گوش بر فرمان
ور سرِ جنگ داری ،اینک جان
هر طرف میشتافتم حیران

ای فدای تو هم د ل و هم جان
د ل فدای تو ،چون تویی دلبر
د ل رهاندن ز دست تو مشکل
راه وصل تو راه پر آسیب
بندگانیم جان و د ل بر کف
گر سرِ صلح داری ،اینک د ل
دوش از شور عشق و جذبۀ شوق

و باالخره میرسد به آنجا که مست میافتد و این را در سراپای خود میشنود...
وحـده ال اله اال هـو

که یکی هست و هیچ نیست جز او
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یکشنبه ،ششم سپتامبر
سا ل سیونه تراب هیجده ساله از قم بیرون آمد و در تهران دانشجوی دانشسرای-
عالی شد .همان سالی که در زمستانش کندی رئیس جمهور آمریکا شد و چند ماه
بعد علی امینی به نخستوزیری ایران رسید .همان سالی که حرفزدن و نفسکشیدن
ـ هفت سا ل پس از کودتا ـ میخواست آسانتر شود.
«در قم می خواستم دو تا هندوانه را با یک دست بردارم .دلم میخواست زبان خارجی
را بدانم و مبلّغ اسالم واقعی در اروپا شوم .در آن سه سا ل قم چیزهایی یاد گرفتم .از
محیط بسته در آمدم .آن سه سا ل نوجوانیام در من خیلی تأثیر گذاشت .چندین بار
هم به تهران رفتم و در جمعهای انجمن اسالمی دانشجویان یا انجمن اسالمی
مهندسین ـ که بازرگان در آن سخنرانی میکرد ـ و نیز در مسجد هدایت شرکت
کردم.
« از قم که بیرون آمدم دلخوش بودم که باز از محیط اسالمی دور نمیشوم و به
اینها میپیوندم .این محیط نه تنها با محیط مأنوس من تضاد نداشت بلکه توجیهی
برای آن میجست و مدرنش میکرد .این انجمنهای اسالمی بیشتر با طیف بازرگان
سازگار بودند و فرق داشتند با چیزی که بعدها ،بعد از قیام ،حزباللهیها تشکیل
دادند .اینها در طیف مصدق جا میگرفتند .گرایش اسالمی جبهۀ ملی بودند .در
دانشسرایعالی انجمن اسالمی جلسۀ هفتگی میگذاشت .برنامهها در منز ل عباس
شیبانی برگزار میشد که کتابخانهای نیز داشت .هر بار کسی میآمد و در موضوعی
سخنرانی میکرد.
«جلسۀ دوم یا سوم با حنیفنژاد آشنا شدم .سخنرانی کرد دربارۀ "آشنایی با
قرآن ".چگونه باید قرآن خواند ،چگونه باید با قرآن آشنا شد .از قرآن به عنوان کتابی
یاد کرد که برای آموزش زندگی است نه برای کسب ثواب .کتابی که برای تالوت
نیست برای مطالعه است .خودش تالش زیادی به کار برده بود که چیزهایی را که از
قرآن به عنوان درس زندگی فهمیده بود بیان کند .موجب حیرت شد که با عدم
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آشنایی به عربی توانسته از قرآن استفاده کند و آیات را بیرون بکشد و حرفش را
اثبات کند.
«حنیفنژاد تحت تأثیر افکار بازرگان بود .چهار سا ل از من بزرگتر بود و قبال با
این افکار آشنایی پیدا کرده بود .برای اولین بار که دیدمش با هم صحبت کردیم و
صحبتمان زود گرم شد .بیرون که آمدیم یکی دو ساعت حرف زدیم .خیلی به
آخوندها بد میگفت .برایم جالب بود که مسئلۀ اسالم را به کلی از روحانیت جدا تلقی
میکرد .در مجاهدین همین مشی تئوریزه و دنبا ل شد .آن موقع تحت تأثیر افکار
آدمی به نام حیدرعلی قلمداران بود .قلمداران خیلی ضد آخوند بود .من به این
صراحت چنین مطالبی را از بازرگان ،یعنی از صحبتهای رسمی او ،نشنیده بودم.
«حنیفنژاد حرفهای دلش را خیلی صریح و با قاطعیت میزد .جرأتش برایم
آموزنده بود .روش انتقادی خیلی صریح داشت .روی من تأثیر گذاشت .همان روز قرار
گذاشتیم که در جلسهای که میخواستند در امیرآباد بگذارند و در آن قرآن را مطالعه
کنند شرکت کنم .از آن به بعد پایم به امیرآباد باز شد ،به کوی دانشگاه و با بچهها
آشنا شدم .آنجا حنیفنژاد و سعید محسن را میدیدم .من از آنها جوانتر بودم .اما
عربی بلد بودم و این امتیازم به حساب میآمد .در همان سا ل سیونه انجمن اسالمی
دانشجویان مجمع عمومی گذاشت و من انتخاب شدم برای شورای مرکزی" .شورای
مرکزی انجمنهای اسالمی دانشگاه تهران ".از هر دانشکدهای در این شورا نمایندهای
بود و من نمایندۀ دانشسرایعالی بودم.
«چند ماه بعد ،در اردیبهشت چهل ،نهضت آزادی که بخشی از جبهۀ ملی بود
تشکیل شد .جبهۀ ملی خودش را جبههای از افراد میدید نه احزاب .جبهه ،گرایشی
ضدِ تشکّل داشت .بنابراین "تشکّل" بازرگان اقدامی ضد جبهه تلقی میشد .ولی ما به
فعالیت هم در جبهۀ ملی و هم در نهضت آزادی ادامه دادیم.
«جبهۀ ملی تالش میکرد در پارلمان و حتی در دولت شریک شود .شریک قدرت
شود .بنابراین با دولت علی امینی (که رهبر اعتصاب معلمان را به عنوان وزیر آموزش
و پرورش پذیرفته بود) میخواست کنار بیاید.
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«بعضیها ـ مثال احمد صدر حاجسیدجوادی که با علی امینی ارتباط داشت و
دادستان شده بود ـ میخواستند با فسادی که در دورۀ منوچهر اقبا ل پا گرفته بود
مبارزه کنند .به این ترتیب در چارچوب پارلمانتاریسم درگیری میان ملّیون و آنهایی
که نمایندۀ کودتا بودند به وجود آمده بود.
«بهتدریج دولت امینی کنار گذاشته شد .در او ل بهمن سا ل چهل نیروی انتظامی
شاه به دانشگاه حمله کرد .عدهای از رؤسای دانشکدهها و نیز دکتر احمد فرهاد رئیس
دانشگاه استعفا دادند .عده ای از فعاالن سیاسی از جمله بسیاری از اعضای شورای
مرکزی جبهۀ ملی دستگیر شدند.
«سطح آما ل و آرزوهای جبهۀ ملی بسیار عام و ابتدایی و کهنه بود .غروبی همراه
هفت یا هشت همدانشکده ای برای بخش تراکت جبهۀ ملی رفته بودیم .اولین بار بود
که در چنین آکسیونی شرکت میکردم .تراکتها را در پلچوبی و سهراه ژاله پخش
میکردیم .این سؤا ل برایمان پیش آمد که اگر ساواکیها حمله کنند چه کنیم .خیا ل
بچگانه مان این بود که به چشمشان نمک بپاشیم و در برویم .رهبری به این فکر نمی-
کرد و آموزش نداده بود که بچهها چه باید بکنند .و این همه برای این بود که دو ماده
از قانون اساسی را ،که جبهۀ ملی خواستار اجرای آن بود ،پخش کنیم.
«با آمدن سازمان مجاهدین از حماقتهایی که در آن دست و پا میزدیم رها
شدیم».

دوشنبه ،هفتم سپتامبر
صبح با صدای تلفن دوستی از هلند بیدار شدم .میگفت که ایمیلی را که برایش
فرستادهام خوانده است و فهمیده که به کمک مالی نیاز دارم .حاال میپرسید چه
کمکی از دستش بر میآید .جواب دادم که من برای هیچ کس ایمیل نفرستادهام .او
گفت پس بجنب که ایمیلت را هک کردهاند .گفتم هککردن دیگر چه صیغهای است؟
گفت ،یک نفر وارد حساب ایمیل تو شده است و االن اختیار ایمیلت را به دست گرفته
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و از طرف تو از این و آن درخواست پو ل میکند .من نیز به زحمت از رختخواب جدا
شده و کامپیوتری را که یاور برایم جسته است روشن کرده و دیدم که ،بله ،حتی وارد
حساب ایمیل خودم نمیتوانم بشوم .لحظهای بعد همسایۀ دیوار به دیوارم از هلند
زنگ زد و من فهمیدم که حاال حاال یا باید به تلفن جواب بدهم و یا در اینترنت دنبا ل
چاره بگردم تا افسار صندوق ایمیل خودم را از نو به دست بگیرم .به یاور که پشت
کامپیوترش نشسته بود ـ صبحها پیالۀ جو و گندمش را پشت کامپیوتر میخورد ـ
گفتم «هک شدهام ».سه یا شاید چهار ساعتِ بعد را در اینترنت چرخیدم و با ادارۀ
«یاهو» سه بار تماس گرفتم و باالخره جواب گرفتم که «یاهو» برایم حرف رمز تازهای
خواهد فرستاد و دو روز طو ل خواهد کشید تا صاحب ایمیل شوم.
ساعت چهار یا چهارونیم عصر رسیدم به بیمارستان ،یعنی با سه یا سه ساعتونیم
دیرکرد .البته یاور گفته بود که امروز آقای دیگری از ساعت یک نزد تراب خواهد آمد.
من که پا به اتاق گذاشتم «آقای دیگر» مشغو ل خطاطی بود و تراب هم ـ بر صندلی-
اش ـ کجشده ـ به دستخط او نگاه میکرد .آقای دیگر انگشتش را که جوهری شده
بود پاک کرد و با من دست داد و گفت «من عارفی هستم ».قد بلندی داشت و موی
سفید و عینک طبی و قدری هم خم شده بود و همۀ ظواهر یک مرد بازنشسته را در
خود جمع داشت .با قلمنی بر کاغذی که بزرگتر از یک وجب بود شعر انتخابی تراب
را نوشته بود .تابلو را ـ یعنی همان کاغذ را ـ قدری دور از چشم خودش گرفت و گفت
«در دوران دبیرستان خیلی خوشخط بودم ».من هم به تابلو نگاه کردم و ـ قدری
بیحساب ـ گفتم «معلوم است از دوران دبیرستانتان خیلی گذشته است!» آقای
عارفی دستخط را جلوی صورت تراب گرفت تا او هم بتواند ببیند ،بعد خودش باز به
دستخط نگاه کرد .گمانم داشت خودش را قانع میکرد که خوشخط نوشته است.
مرد راهی اگر ،بیا و بیار
این ره ،این زاد راه و این منز ل
یار میگوی و پشت سر میخار
ور نهای مرد راه چون دگران
در همان صفحه تراب سفارش داده است تا این جمله از وینگشتاین نوشته شود:
«به من نشان بده چگونه جستوجو میکنی تا بگویم دنبا ل چه هستی».
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در این جمله باید زیر «چگونه» و «چه» را خط کشید .ضمنا همین جمله را تراب
در خانۀ خودش بر دیوار زده است .شاید یک بار فرصت شد و معنایش را از تراب
پرسیدم.
شعر انتخابی دیگر طبیعتا همان «بر زجاجهی دوست سنگ دوست زن» بود .تراب
از عارفی پرسید« :معنی این شعر را میدانی؟» آقای عارفی به دستخط خودش ـ که
با قلم درشت نوشته بود و از قضا بد هم نشده بود ـ نگاه کرد و چون سکوت کرد تراب
گفت « :بر شیشۀ دوست سنگ دشمنانه نزن .اگر ایرادی به دوستی داری نباید طوری
بزنی که دیگر بلند نشود».
من به نظرم آمد سر تراب زیاده به سمت راست کج شده است .گفتم« :بگذارید
شانهتان را به این طرف بکشم .سرتان راحتتر خواهد ماند ».تراب گفت« :نه! فایده
ندارد .ولش کن ».نمیدانم آیا تراب را از صبح بر صندلی بد نشاندهاند یا این که
گردنش دارد به یک سو خمیده میشود.
من صندلی ام را کنار تراب گذاشتم و نشستم .آقای عارفی هم ،که منتظر بود
دستنوشتهها خشک شوند ،بر صندلی آن سوی تراب ،و روبروی من ،نشست و پرسید:
«شما از هلند میآیید؟ تراب گفته است ».گفتم« :بله ».عارفی گفت« :من دو تا
دوست خیلی خوب در هلند دارم .کاشا از قو ل من بِهِشان سالم میرساندید .البته االن
مدتهاست که آنها را ندیدهام ».سعی کرد نام آن دو دوست را به خاطر بیاورد .اما
موفق نشد .هر دو ،و نیز تراب ،لبخند زدیم :زمان میگذرد و نام دوستان و خاطرهها
محو میشود.
به ساعت پنجونیم عصر رسیدیم .عارفی رفته بود و دو سه دستخط تازه را به
دیوار ،روبروی تراب سنجاق کرده بود .وقت غذا خوردن تراب است .پیشبندش را می-
بندم .میز کوچک و چرخدار غذا را جلو میکشم .تراب میگوید« :آب لیمو بیشتر بزن.
خیلی بیمزه است ».تراب ،وسط لقمهها حواسش هنوز به آن شعر است .میگوید:
« اگر مرد راهی ،راه بیافت و توشۀ راه را نیز همراه بیاور .اگر مرد راه نیستی ،مثل
دیگران پسِ کلهات را ـ از روی بیقیدی و بیکاری بخاران و منتظر بمان!»
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سهشنبه ،هشت سپتامبر
آقا! این پیرزن هنوز دارد داد میزند .امروز که پا به راهرو گذاشتم کارش از ناله
گذشته بود .یک جمله را با داد تکرار میکرد .البته قرار نیست آن پیرزن بتواند مثل
یک آدم پنجاه ساله یا شصت ساله داد بکشد ،اما در حد سن خودش ـ با صدای گرفته
و خشدار ـ داد میزند .من فکر میکنم اتفاقی که آخرش ممکن است بیفتد این است
که یکی از پرستارها به کله اش بزند و یک دستما ل را جلوی بینی و دهان پیرزن
بگیرد و یک دقیقه صبر کند تا پیرزن از کابوسی که به نام زندگی در جلوی چشمش
می بیند راحت شود .آن وقت همۀ ما ـ از بیمار و پرستار و دکتر گرفته تا خوانندههای
روزنامه ها ـ کار آن پرستار را محکوم خواهیم کرد و او را تحویل پلیس خواهیم داد .اما
یک نفر ،یک آدم موذی که همیشه همراهمان است ،توی گوشمان میخواند که« :این
کار الزم بود .میبایست انجام میشد».
این جا باید زود جلوی آدم موذی درون خودم را بگیرم و به خودم اطمینان بدهم
که اگر ببینم پرستار مذکور با دستما ل به سراغ پیرزن میرود باید جلوی او را بگیرم.
گمان میکنم حتی بتوانم پرستار را قانع کنم که راه حلش راه حل درستی نیست .این
کار الزم نیست .این مسئله باید راه حل دیگری داشته باشد.
اما پرسش اصلی سر جای خودش باقی میماند :برای زندهماندن چقدر باید درد
کشید؟ زندهماندن ـ با چه میزان از درد ـ هنوز به زندهماندن میارزد؟
پنج عصر از ساختمان آمدیم بیرون .من داشتم هوا و آفتاب را مزهمزه میکردم و می-
سنجیدم که تراب گفت« :برویم!» در واقع قدری ابر که پیشتر در آسمان بود حاال
پراکنده شده بود و آفتاب ـ نه گرم ،نه سرد ـ همه جا را روشن کرده بود .صندلی را از
شیب مالیم ماشینرو عبور دادم و رسیدیم به بساط سبزه .در اینجا گذر اسفالته
قدری ترک و رفتگی دارد .تراب همیشه هشدار میدهد که «از راست برو!» منظورش
این است که ترک ـ که در عرض گذرگاه دویده است ـ در قسمت راستش باریکتر
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است و صندلی چرخدار از آن راحتتر میگذرد .من هم صندلی چرخدار را با کمترین
سرعت ممکن از روی ترک رد میکنم ،طوری که اگر تراب میتوانست و یک پیاله
چای به دست میگرفت چاییاش هیچ سرریز نمیکرد .بعد از این دستانداز،
حواسمان باز به بساط سبزه میرود که زیر آفتاب برق میزند .تراب میگوید «چه
سبزهای! نگهدار!» طوری میگوید نگهدار که گویا من یک کامیون پنجتُنی را رانندگی
میکنم .اینجا همان جاست که تراب بار پیش یاد گوسفندهایش افتاده بود ـ گفتهام
که ،تراب بچه که بوده گوسفندهایشان را خودش به چرا میبرده است ـ تراب می-
گوید« ،کاش  »...و من خیا ل میکنم دارد جای گوسفندهایش را خالی میبیند ،اما
تراب در میآید که «کاش میتوانستم روی سبزهها غلت بزنم».
هر طور که فکر میکنی بعضی از آرزوها را دیگر نمیشود برآورد.
جلوتر به علفهای بلند زرد رنگ میرسیم و باز به درختهایی که میوهشان شبیه
گردو است اما خوردنی نیست و نه من و نه تراب آن را در ایران ندیده بودهایم .با شیب
مالیم باال میرویم ،باالی شیب ،کاسۀ بزرگ آسمان است ،پاکِ آبی .میگویم« :آسمان
شیراز است .دوران دانشجویی من!» تراب میگوید« :نگهدار!»
آبیاش دریایی است .تراب زیر آفتاب گرم میشود .چشمهایش را میبندد .من هم
کنارش ایستادهام ،میشمرم و میگویم« :همین االن باالی سر ما هفت تا هواپیما در
حرکت هستند ».تراب هم چشم باز میکند .در افق دید او شاید یکی از هواپیماها را
ببیند :یک خط سفیدِ کوتاه ،روی صفحۀ بلند آبی .سرش قدری به پایین مایل شده
است .گردنش ،طو ل راه ،اذیتم میکرد .قدری به سمت راست کج مانده بود .با خودم
حساب میکردم که همین پریروز ،یا شاید سه روز پیش گردنش را راستتر میگرفت.
تراب پرسید« :دستنویس را چقدر خواندی؟ نکتهای داری بگویی؟»
گفتم :شما خاطرات خودتان را تعریف میکنید .مثل یک قصه .بعد وسط این
قصه ،که هر چیزی جای خودش را دارد ،و اندازۀ خودش را دارد ،یک باره یک اعالمیۀ
کامل از سازمان پیکار را میگنجانید .حا ل آن که این اعالمیۀ ده صفحهای ،با نثر دیگر
و در حا ل و هوای دیگر و در زمان دیگر نوشته شده است؛ در بافت خاطرات شما جا
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نمیگیرد؛ بیرون میزند .کتاب میشود مثل یک آبگوشت که نخودش زیادی است.
نخودش بیش از میزانی است که باید باشد .حرفم این است که آوردن یک اعالمیۀ
کامل کتابتان را از تناسب میاندازد ،با اجزای دیگر آن نمیسازد.
تراب میگوید« ،باید فکر کنم ».راه میافتیم ـ یعنی راهش میاندازم ـ حیاطمان
را دور میزنیم .از کنار ردۀ درختهای باالبلند میگذریم و باز میرسیم به ورودی
ساختمان خودمان .تراب میگوید« :خسته میشوم .اوایل به خودم میگفتم که توانش
را دارم .اما حقیقت را نمیشود نادیده گرفت .میدانم کتابم قناسی دارد .در نوشتن
کتاب عجله داشتم .فکر میکردم زودتر میمیرم .به رفقا گفتم تا نوار حرفهایم را
روی کاغذ پیا ده کنند .چهل ساعت نوار است .اما این چارۀ کار نیست .باید مطلب را
شست و پرداخت و تمیز کرد .نمیخواهم کتاب را سرهمبندی کنم .باید روی کتاب
کار کرد .اما با کدام تن؟»
به اتاقمان که برگشتیم وقت خوردن قرصها بود .نیم ساعت بعد از خوردن قرصها
تراب میتواند شامش را بخورد .خوردن شام را او مشکلترین کار کنونیاش میداند.
میگوید« :بوی ماهیاش حا ل آدم را به هم میزند ».شاید برای همین است که از
عدس پلوی ابراهیم آن همه تعریف کرد .امروز حتی به من هم متوسل شد .پرسید:
«یعنی تو توی عمرت یک عدسپلو درست نکردهای؟ امتحان کن! پیازداغ با کشمش.
برنجش هم پر آب باشد .کته!»
هر سه تا قرص و کپسو ل را ـ که از قضا دوتاشان هم های کپسو لهای بزرگی
هستند ـ تراب با هم باال میاندازد .میگویم «باال میاندازد» زیرا اگر خود من بودم
حتما آنها را یکی یکی میخوردم .اما تراب با من فرق دارد .اهل یواشکاری و خُرده-
روی نیست .میل دارد کار را یک قَدَمه و قلفتی انجام دهد .در غذاخوردن هم همین
طور است .روزهای او ل که قدری غذا را در قاشق به او میدادم یکبار گفت« :نکند فکر
میکنی داری به مرغ غذا میدهی؟!»
هر سه را با یک لیوان آب «باال میرود» و ماسک را که از نو بر صورتش میگذارم
میپرسد« :دکوراسیون جدید اتاق بهتر نشده است؟» منظورش از دکوراسیون همان
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دو تا خطنوشته ای است که آقای عارفی دیروز زحمتش را کشیده بود .من شعرها را
یک بار دیگر خواندم و گفتم« :ضمنا من یادم رفته است که ربط حرف آقای
وینگشتاین با حرف آقای هاتف اصفهانی چه بوده است؟»
تراب میگوید« :من از حرف وینگشتاین این را میفهمم که نمیتوانی چیزی را
بخواهی بدون آن که وسیلۀ نیل به آن را فراهم کرده باشی .نمیتوانی به جایی برسی
بدون آن که راهِ رفتن به آن را پیموده باشی .او میگوید به من بگو چگونه جستوجو
می کنی تا به تو بگویم در جستجوی چیستی؟ یعنی ،هر هدف ،یک راه و روشی را
می طلبد .یا به قو ل هاتف اصفهانی منز ل و مقصدی داریم و برای رفتن به آن راهی
میخواهیم و زادِ راهی .بی راه و بی توشۀ راه چطور به منزلمان خواهیم رسید؟
«من از این قضیه یاد سوسیالیزم خودمان و فعالیت سیاسی خودمان میافتم .ما
خواستار عدالت و آزادی بودیم بدون این که آمادگیاش را داشته باشیم ،برایش کار
کرده باشیم ،و در راهش مبارزه کرده باشیم .با چند تا اعتصاب ،با چند تا بزنبزن و
تظاهرات که نمیشود به آن مقصد بلند رسید .در شعر میگوید اگر مردِ راهی مطابق
با منز ل و هدفت عمل کن».

چهارشنبه ،نُه سپتامبر
صبح عدس را که دیشب خیسانده بودم در قابلمۀ برنج ریختم ،روغن را هم افزودم و
زیرش را روشن کردم تا بشود عدسپلو .سؤالی که پیش آمد این بود که آیا اگر
بخواهیم به این معجون کشمش هم اضافه کنیم ـ با توجه به این که کشمش شیرین
است ـ آیا باید در برنج نمک بزنیم یا نزنیم .به عبارت دیگر آیا نمک برنج با شیرینی
کشمش جور در میآید؟ یاور پاسخ این سؤا ل را نمیدانست .میخواستم به او بگویم:
«االن اگر به جای تو یک خانم محترمه با من هماتاق بود جواب را فوت و آب می-
دانست ».اما نگفتم .یاور نه شوخی میکند و نه به شوخی آدم میخندد.
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آقایی به دیدار تراب آمد .گویا از دوستان قدیم ،با مویی سفید .مثال به عیادت.
کنار چرخ تراب نشسته بود ،حا ل و احوا ل میپرسید و منتظر بود تا وقت بگذرد .انگار
نه انگار که وقت ما محدود است .به خودم گفتم وقتی آدم بداند دو ماه یا سه ماه
بیشتر زنده نیست می خواهد از لحظه لحظۀ وقتش استفاده کند .اما باز به خودم گفتم
آدم از نوجوانی در می یابد که وقتش ـ عمرش ـ محدود است .آدمی که این را فهمیده
باشد ،می کوشد هر لحظه را زندگی کند .پس این که جلوی روی تو سه ماه قرار دارد،
یا سه سا ل ،یا یک عمر ،فرقی در اصل قضیه ندارد .اصل قضیه این است که بعضیها
قدر زمان را میدانند و بعضیها زمان را بر باد میدهند.
صندلی ام را دم درِ اتاق تراب ـ در بن بست راهرو ـ گذاشتم و نشستم .پیرزن
باریک و چشمآبیای داریم که گاهی توی راهرو پیدایش میشود .با صندلی
چرخدارش آمد ،به گوشۀ ما که رسید گیر کرد و مدام چیزی از من میپرسید .آقای
عیادت کننده شنید و از توی اتاق بیرون آمد ،صندلی پیرزن را به عقب هُل داد و
کمکش کرد که برگردد .پرسیدم« :چه میگفت؟» جواب داد« :میگفت از شوهرش
طالق گرفته است .حاال دنبا ل شوهر میگردد».
من نفهمیدم رفیقمان شوخی میکرد یا پیرزن واقعا چنین حرفی زده بود .هر دو
امکان وجود دارد.
رفیق عیادتکننده دیدارش تمام شد و خواست برود .او را چند قدم بدرقه کردم .وسط
راهرو ایستاد ،قدری گوش داد و گفت« :میشمُرَد!» پرسیدم« :کی ،چی را میشمرد؟»
گفت« :این پیرزن دارد عددها را میشمرد».
من تا به حا ل فکر میکردم پیرزن کمک میخواهد .اما حاال میفهمم که گاهی او
فقط میشمرد ـ اعداد را .رفیقمان که فرانسوی میدانست گفت« :حاال رسیده است به
دویستوپنجاهویک».
گرفتم باز روی صندلیام نشستم .تراب و یاور توی اتاق نشسته بودند .تراب امروز از
او ل معلوم بود که خسته است .هر چند حالت چهرهاش خیلی کم عوض میشود اما
141

باز چیزی توی صورتش نشان میداد که دیشب را کم خوابیده است .صدایش گرفته
بود .انگار که با خودش صحبت کند به یاور این طور میگفت:
«باید کارمان را بکنیم .حتی روزی اگر دیدی من خستهام تو نگذار و نرو .بمان!
چوبِ زیرِ بغلِ من بشو! بگذار کارمان پیش برود .تا اینجای کار کمکم کردهای حاال
نمی شود ادامه ندهیم .ننشین! من مثل کسی هستم که روی یک چرخ نشسته است و
روبرویش صد تا پله است .من چطور میتوانم این همه پله را باال بروم .گاهی اوقات
خودم را مسخره میکنم .گاهی میگویم پنج سا ل کشیدهای ،باز هم میتوانی بکشی.
اما راستش این بار خیلی سنگین است .آن هم با این بیدستوپایی .دیشب آنقدر
قوزک پایم سوخت که فکر کردم توی اوین هستم .با انگشت پایم زنگ زدم و تا یک
ساعتونیم هیچ کس نیامد .خودم هم نمیتوانستم پایم را قدری آن طرفتر بگذارم تا
نسوزد .چی فکر میکنی؟ من هم دلم میخواهد موسیقی گوش کنم ـ مثل بقیه ـ
دلم میخواهد بخوابم ،مثل بقیه .شب را نخوابیدم و االن خستهام .روزم به دردم نمی-
خورد .هیچ کاری نمیتوانم بکنم .من عمرم ادامه ندارد .روز به روز هم دارد بدتر می-
شود .باید کاری کنیم .باید برنامۀ مشترک بریزیم .االن به ندرت در روز دو سه ساعت
کار می کنیم .این مرض کمر کارم را شکست و من دلم خوش است به این که هنوز
نمردهام .مثل سگ هفت تا جان دارم.
«این جریانی که ما از او ل تویش بودیم ،خیلیهاشان هنوز زندهاند اما احساس
مسئولیت ندارند .یکیشان نمیآید کمک کند .و آدمی به صلیب کشیدهشده ،به زمین
میخکوب شده ،باید این کار را انجام بدهد .گاهی آدم احساس میکند و پیش خودش
به خودش قوت قلب میدهد و میگوید ما آدمهای مختلف هستیم .ما جنبش هستیم.
اما کار که پیش میآید میبینی که تنهایی .حاال به هر قیمتی که شده باید زیر دستم
چوب بگذاری تا بایستم و کار را انجام بدهم .حتی وقتی میبینی من خستهام نگذار و
به خانه نرو .بمان که کارمان را پیش ببریم .من مقاالتِ جویده و آماده را وسط
خاطرات آوردهام .اما با این کار پیوند مطالب به هم خورده است .این مقاالت باید به
آخر کتاب برود .من فکر کردم سر خودم و سر خواننده را کاله بگذارم .اما این ساختار
ـ مقاله وسط خاطره ـ جور در نمیآید .مقالهها را در ضمیمه میآورم هر کس که
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خواست ،برود و خودش بخواند .خاطراتم دارد شیر بی یا لودُم میشود .این کاری است
که خود آدم باید بکند وگرنه کسی به آن دست نخواهد زد .آقای کشاورز سه هزار
صفحه تحقیقات روستایی داشت .خودش که مُرد همه بر باد رفت .ننویسی همه بر باد
میرود .این همه جان های پاک که همه از بین رفتند .همین محبوبه و رفعت فراز را،
اگر ما ننوشته بودیم ،این دو آدم هم گم شده بودند».
حاال من هم نشستهام دمِ در و دارم حرفها را یادداشت میکنم ،که پیرمردی که
هفت هشت روزی بود پیدایش نبود سروکلهاش در راهرو پیدا میشود .پیرمرد ،با
دمپایی ،لخلخکنان ،میآید که به اتاق ما برود .یک «نه» میگویم و جلویش را می-
گیرم .ظاهرا اتاق خودش را گم کرده است .دو قدم آن طرفتر میبرمش اما آن جا
میخواهد لباسش را در بیاورد .شاید فکر میکند که اتاقش همین راهرو است .یا شاید
اصال نمیداند «اتاق» چیست .ردش میکنم و بر میگردم به اتاق خودمان .تراب می-
پرسد« :ها؟ چه خبر بود؟» میگویم« :شبیه پاسبانهای زمان رضاشاه شدهام .دمِ در
نشستهام .جلوی این و آن را میگیرم!»
تراب نگاهم میکند .تو چشمهایش شیطنت خوانده میشود .خوب است تراب
عینک نمیزند و چشمهایش ـ روشن و گویا ـ پیداست .همان زیر ماسک میگوید:
«بچه که بودم پدرم برایمان گاهی از پاسبانهای رضاشاه تعریف میکرد .پدرم می-
گفت رضاشاه کارهایی را ممنوع میکرد و پاسبانها موظف بودند نگذارند آن کارها
انجام شود .مثال رضاشاه ممنوع کرد مردم در کوچه بشاشند .میگویند یک بار
پاسبانی یقۀ مردی را گرفت که داشت به دیوار کوچه میشاشید .پاسبان گفته بود که،
مثال ،باید پنج ریا ل جریمه بدهی .پنج ریا ل هم پو ل زیادی بود .مرد التماس کرده بود،
اما پاسبان پو ل را گرفته بود .مرد که خیلی حرصش در آمده بود ،وقتی که پاسبان
می خواست برود دهشاهی دیگر هم به پاسبان داده بود .پاسبان پرسیده بود این پو ل
اضافه برای چیست؟ مرد گفته بود :آخر آن موقع من یک گوز هم داده بودم!»
من از حکایت پاسبان خیلی خنده ام گرفت .از آن پاسبان ،از آن مرد ،و از این
تراب که از چشمش معلوم بود به حکایت دوران بچگیاش دارد میخندد .حتی وقتی
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به راهرو رفتم که برای تراب آب خنک بیاورم ،باز میخندیدم .از جلوی اتاق پیرزن که
رد شدم دیدم هنوز دارد میشمرد .نفهمیدم به چه شمارهای رسیده است.

پنجشنبه ،دهم سپتامبر
ساعت پنج عصر آفتاب چنان بود که از آن بهتر در خیا ل نمیشود آورد .تراب گفت تا
صندلیاش را به جای آن که مثل هر روز به سبزه و خلوتمان ببرم این بار به سوی
یکی دیگر از ساختمانها ببرم که چهار طبقه است و البد جایگاه بیماران دیگری
است .نزدیک ساختمان که رسیدیم دیدم آالچیقی دارد مناسب برای «سیزده بدر» یا
پیکنیکهایی از این قبیل .گفتم «جای پدر و مادرمان ،یا خواهر و برادرمان ،خالی که
پتو پهن کنیم و بنشینیم و بچههای کوچکتر بازی کنند ».از آالچیق رد شدیم و به
درِ ورودی آن ساختمان مفصل رسیدم که تراب گفت «برو توی ساختمان».
ساختمان ،طبقۀ اولش ،آرایشی قدیمی داشت .یک سالن ،با سقف کوتاه و ستون-
های زرد .و یک دست مبل ،که هر چند سالم و برجا بود ،اما به نظر میرسید عمرش
به زمان بچگیهای ما میرسد .چرخ را روبروی یکی از مبلها ایستاندم و خودم روی
مبل نشستم و منتظر ماندم که تراب چه میگوید .تراب گفت« :من در این ساختمان
شش ماه زندگی کردهام ».یا ،شاید هم گفت« :من در این ساختمان شش ماه بستری
بودهام .اینجا بیشتر پرستارها مرا میشناسند .از نظر رسیدگی و مداوا این بخش
خیلی بهتر از بخشی است که ما االن در آنیم .اینجا هنوز امیدی به بیماران میرود».
دو تا خانم پرستار رد شدند و به عادت همهشان «بُنسُوار» گفتند که باید به معنی
عصر به خیر باشد .تراب هم یک «بن سوار» گفت و ادامه داد که «دری که چهار قدم
آن طرف تر میبینی ،درِ اتاق فیزیوتراپی است .در آن اتاق روزی ششصد تا پادوچرخه
میزدم ».من پرسیدم «همین سا ل قبل؟ پادوچرخه؟» تراب گفت« :رکاب زیر پایت
میگذارند ،و پا میزنی .مثل اینکه سوار دوچرخه باشی .بله ،آن موقع میتوانستم».
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صندلی تراب را رو به پنجرۀ قدی گذاشته بودم .از آنجا میتواند آمدوشد چند
خانواده ای را ببیند که البد به دیدار بیمارانشان آمدهاند .تراب پرسید« :امروز چیزی
خواندی؟ تازه چه داری؟»
گفتم« :بله .مقالهای از پیکار را میخواندم که شما در خاطرات خودتان آوردهاید.
فکر میکنم در آن نوشتهها شما از اصطالحها یا از پیمانههایی استفاده میکنید که
اینک دیگر از زبان شما نمیشنوم».
تراب گفت« :مثا ل بزن».
گفتم« :مثال شما ،یا در واقع سازمان پیکار ،در سا ل  ،1359در آن مقالهای که
شرح دیدارهای شما با خمینی است ،به مناسبتی میخواهید مرحوم احمد کسروی را
معرفی کنید .پیکار مینویسد که "احمد کسروی از روشنفکران بورژوازی بود که در
تحلیل مسائل ،تحلیلی روبنایی داشت" .من نمیدانم شما این گونه معرفی را هنوز
میپسندید یا نه .اما این را میدانم که دستکم نحوۀ تأکیدتان و یا نحوۀ بیانتان عوض
شده است .یا مثال دو سطر پایینتر شما در معرفی مهندس بازرگان هم میگویید که
او از "روشنفکران بورژوازی" بود .حرف من این است که اگر قرار باشد هم کسروی و
هم بازرگان را روشنفکر بورژوازی معرفی کنیم ،با توجه به اینکه این دو نفر با هم
تفاوتهای بزرگی دارند ،نتیجه میگیریم که صفت یا ظرف "روشنفکر بورژوایی" آن-
قدر گلوگشاد است که اصال "تعریف" نیست».
تراب گفت« :بله ،سا لها گذشته است .آن تعریف سابق را نخواهم داد ،بدون آن
که الزاما منکر آن تحلیل باشم .حاال برویم .خسته شدهام».
من هم بیفاصله پا شدم ،دستگیرههای پشتی چرخ را گرفتم و از آن سالن
کوچک ،که به نظرم خلوت و رنگارنگ میآمد ،بیرون آمدیم .در راه برگشتن البته هیچ
حرف نزدیم :یک نفر که بر صندلی چرخدار نشسته است چهطور میتواند با یک نفر
که در پشت او ایستاده و راه میرود ،حرف بزند .آن هم یک نفر که صدایش توی
ماسک خودش گُنگ و خفه میشود.
آفتاب همچنان شکوهمند میتابید .از آن آفتابها که آدم میل دارد افق پشت افق
در صحرا راه برود .خواستم این را به تراب بگویم ،اما نگفتم .به سمت ساختمانمان راه
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افتادیم .ته گذر اسفالته پیچیدیم به در اصلیمان ،که خودکار باز میشود ،و رفتیم
توی راهرو که چند دقیقه بعد در اتاق باشیم .بله ،چاره چیست؟ رفیقمان دیگر طاقت
آفتاب را ندارد .گفت« ،بس است» و رفتیم به اتاق خودمان ،با پردههای نیمه کشیده.
در اتاق تراب بیست دقیقهای نشستهبرصندلی خوابش برد .بعد نوبت خوردن
قرصها بود و تا نیمساعت بگذرد و نوبت شام برسد تراب گفت« :یک مثا ل دیگر بزن!»
من هم صندلی تاشو را جلو کشیدم تا تراب ،وسط فش و فش دستگاه ،صدایم را
بشنود ،و گفتم:
«مثا ل دیگرم "اصالحات ارضی" است .در آن مقالۀ سا ل  50طوری از اصالحات
ارضی شاه حرف میزنید که گویا توطئۀ آمریکا بوده است .حتی صریحا مینویسید که
حسن ارسنجانی ـ وزیر کشاورزی آن زمان ـ دستپروردۀ آمریکا بود .حا ل آن که فکر
می کنم االن اگر بخواهید دربارۀ اصالحات ارضی صحبت کنید ،اگر هم هنوز آن
تحلیل را قبو ل داشته باشید ،نکات تأکیدتان عوض شده است .شما االن از این حرف
میزنید که اصالحات ارضی را برخی ضرورتهای اجتماعی پدید آوردند .جریانات
دیگری ـ به غیر از شاه ـ نیز خواهان اصالحات ارضی بودند .چرا باید روی خصومت با
شاه یا آمریکا تکیه کنیم و این اصالحات را یکسره مردود بشماریم؟
«دو سه سطری را که در آن مقاله پیرامون اصالحات ارضی نوشتهاید از رو برایتان
میخوانم :اندکی پس از واقعه [او ل بهمن  ،1340یورش به دانشگاه] حکومت علی
امینی که وظیفهاش ،یعنی آماده کردن زمینه برای اصالحات ارضی آمریکایی شاه ،به
پایان رسیده بود جای خود را به اسداهلل علم ،فئودا ل سرسپردهای که قرار بود تبدیل
به سرمایهدار وابسته شود ،سپرد و او همچنان حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی امینی
را که مأ مور مستقیم آمریکا بود برای پیاده کردن طرح اصالحات ارضی در کابینه نگاه
داشت .آیتاهلل بروجردی در فروردین  1340درگذشت ...رژیم شاه در غیاب بروجردی
اصالحات ارضی را که به دستور آمریکا باید پیاده میکرد آسانتر میتوانست به مرحلۀ
اجرا در آورد. ...
«میبینید؟ اصالحات ارضی را یکسره کوبیدهاید و آن را کلک آمریکا دانستهاید .آیا
هنوز تحلیلتان این است؟»
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وقت شام رسید .صحبت را بلکه بار دیگر به جایی برسانیم .در حینی که سوپش را
میدادم تراب گفت که «یک عذرخواهی به تو بدهکارم ».پرسیدم «بابت چه؟» گفت:
«دیروز نباید آن قدر غر میزدم که چرا عدس سفت شده است و چرا پلویت نمک
ندارد .تو زحمتی کشیده بودی و من نباید آنقدر اوقاتتلخی میکردم ».من خندیدم
و گفتم« :حق با شما بود .آن تجربۀ او ل من بود .دفعۀ دیگر عدسپلویی درست کنم
که حرف نداشته باشد .نرم ،مثل راحتالحلقوم!» تراب خندید و گفت« :ببینیم! تا
دفعۀ دیگر».

جمعه ،یازده سپتامبر
« دیروز از کسروی پرسیده بودی :که نظر امروز من راجع به او چیست .کسروی
روشنفکری ایرانی است در فضای بعد از مشروطیت و فضای مطرح شدن پیشرفتهای
غربی .کسروی طبعا تحت تأثیر این پیشرفتهاست .اگر گفتهایم که او تفکری
بورژوایی دارد منظورمان آن نیست که در هیچ یک از نوشتههایش به مبارزۀ طبقاتی
نمی پردازد .کسروی ایران را دوست دارد .ناسیونالیست است .زبان فارسی را دوست
دارد .به پاالیش آن از زبان عربی و دیگر زبانهای خارجی ـ از جمله ترکی ـ می-
پردازد .به مبارزۀ فرهنگی معتقد است .آنجا که گفتهایم تحلیلش روبنایی است به
این معنی است که کاری به ریشههای اجتماعی یا طبقاتی پدیدهها ندارد .او آثار
موجود را مورد حمله یا نقد قرار میدهد .او به پدیدههای صوفی یا بهایی اشاره می-
کند اما ریشههای تاریخی و اقتصادی این پدیدهها را نمیبیند .ببین که دربارۀ خیام
یا حافظ چهقدر نظرش منفی است .چون خیام سرخوش است او را شاعری بدآموز
میداند .همین نظر را دربارۀ حافظ هم دارد .نکتهای که دربارۀ کسروی از یاد میبرند
این است که او کتابسوزان راه انداخت .کتابهای حافظ و خیام و خیلی از دیگران را
در مراسمی به آتش انداخت .معنی حرفم این نیست که او تأثیر مثبتی اصال نداشته
است .کسروی مورخ برجسته ای است .هر چند که مورخ متد نوین نیست .او یک مبارز
147

فرهنگی سِترگ اس ت .جسارت او را کمتر کسی داشته است .باید فرد و نقش تاریخی-
اش را سرجای خودش نشاند .کسروی سرجای خودش بزرگ و با معناست .موقعی که
در آن مقاله گفتهایم تحلیلش روبنایی است و طبقات را نمیبیند معنیاش این نیست
که باید او را دور انداخت .ما "روبنایی" و "تحلیل غیرطبقاتی" را به عنوان یک دشنام
به کار نبردهایم.
« درک تاریخی مارکس ،اگر روشن شود ،خیلی عالی است .یعنی این که توجه
داشته باشیم هر پدیده ای در شرایط تاریخی معینی ـ در زمان و مکانی ـ به وجود
می آید .در این صورت به نظرم اصال دلیل ندارد نسبت به چیزی بدگمان باشیم .در
طو ل تاریخ نادرشاه پیدا شده یا چنگیزخان پا به عرصه گذاشته .اگر بدانیم جایگاه
تاریخی هر کسی چیست و چگونه بروز کرده است او را خواهیم فهمید .هر کسی
فرزند زمانۀ خودش است .این امر در مورد کتابها و در مورد کتابهایی که آنها را
آسمانی مینامند نیز صادق است .کتابهای آسمانی ،همه ،کتابهایی زمینیاند.
کتابهای فرهنگ و دانش بشر».
....
«یک حشره پشت گردنم است .لطفا ردّش کن ...خوب شد .از بین رفت. ...
«خوب ،میخواهیم چه کنیم؟ کتاب خودت را بیاور و چند صفحهای بخوان.
....
«البد این عُمرکُشان است که شرح دادهای .اینکه آدمکی را آتش زدهاند و در
کوچه میگردانند .صحنه را از نگاه یک دختربچه تعریف کردهای .آتش و جمعیت
تهدیدگر را میبیند .مادرش بغلش گرفته است تا او را حفظ کند .جملهاش قشنگ
است .از نو بخوان! بله" ،نفس مرطوب مادرم را روی گونهام حس میکردم ".همۀ ما از
این گونه خاطرهها داریم .چهار یا پنجساله بودم .در جهرم زندگی میکردیم .مادرم
عمهای داشت که او را "شاهعمه" مینامید .عمه دو کوچه آن طرفتر از ما زندگی
میکرد .سرِ پیچ .مادرم بعضی وقتها به دیدن عمهاش میرفت و مرا هم با خودش
میبرد .یکبار ،غروب بود که از خانۀ عمه بر میگشتیم .مادرم سرانداز سرش بود .سر
یک کوچه ،رد که میشدیم ،زیر یک تاق ،یک سگ ایستاده بود .سگ سیاه .من از
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سگ می ترسیدم .مادرم مرا برد زیر سرانداز خودش .مرا پوشاند .تا امروز ،فکر میکنم
هیچ جا در دنیا برایم امنتر از زیرِ سراندازِ مادرم نبوده است .از آن روز باید هفتاد
سا ل گذشته باشد».

شنبه ،دوازده سپتامبر
آقایی که یک بار شاهتوت آورده بود ـ و از جنگلی در آلمان چیده بود ـ و یک بار
گالبی جنگلی یا خودرو آورده بود ،امروز آمد .همراه با دوستش .چند استکان
کمرباریک بر سر میزمان گذاشت و گفت که چای دارچین آورده است .میگفت چون
چای دارچین دمکردنش قلق خاصی دارد فالسک را نیز همراه آورده تا چایی را
خودش برایمان دم کند .بههرحا ل نفری یک استکان چای دارچین برایمان ریخت.
چایی تراب را یاور به او داد و تراب که راضی به نظر میرسید به من گفت« :بخور
ببین این بهتر است یا چایی الهیجان شما!» منظرۀ ما پنج نفر که در اتاقی نشسته
بودیم که معموال بیش از دو یا گاه سه نفر در آن نیستند به اتاق حالتی گرم و زنده
می داد .جالب این بود که مهمانمان قندانش را هم با خودش آورده بود .قندانی نقرهای
که رویش سربازان هخامنشی ـ قدری زمخت و سردستی ـ حکاکی شده بودند .در این
اثنا چون سبیل تراب قدری بلند شده است یاور قیچی و ماشین ریشتراشی را آورد و
مشغو ل مرتبکردن و کوتاهکردن سبیل تراب شد .من و دو نفر دیگر چایی دوم را
مزمزه میکردیم و به کار یاور که خیلی با دقت و وسواس انجام میشد نگاه میکردیم.
تراب لبخند زد و گفت« :شبیه سلمانیها شده است! اوستا سبیل مرا میزند و شماها
منتظر نوبت خودتان هستید!» ما هم خندیدیم .خصوصا که من و هر دوی آن مهمان-
ها سبیلهای آشفتهای پیدا کردهایم.
در ادامۀ کار ،یاور برای اینکه قسمت باالی سبیل تراب را اصالح کند ،ماسک
بینی را برداشت و دستگاه را خاموش کرد .اما هنوز نیمِ سبیل را اصالح نکرده بود که
تراب گفت« :ماسک را بگذار! طاقت ندارم ».یاور ماسک را بر بینی تراب گذاشت تا
149

بلکه نفسی بگیرد .نفس تراب که جا آمد گفت« :اولین بار است که بیماسک نمیتوانم
دو دقیقه دوام بیاورم ».معلوم شد حتی بار پیش تراب تحمل داشته که بیماسک سر
کند تا اصالح سبیلش تمام شود .مهمان ما ،قدِ بلند و پیراهن سیاه و ساده ،استکان-
های چایی را جمع کرد و شست و روی میز گذاشت تا خشک شوند.
تراب از آن آقایان ،که هر دو سابقۀ شرکت در گروههای انقالبی سا ل پنجاهوهفت را
دارند ،پرسید« :آیا این پدیدهای را که االن میگویم شما هم در سازمانهایتان دیده-
اید؟» آنها گوش دادند تا ببینند "پدیده" چیست و تراب گفت« :بعضی از رفقا شروع
میکردند به اینکه به سازمان از موضع چپ بتازند .داد و قا ل راه میانداختند که
سازمان سازشکار و غیرانقالبی و عافیتطلب شده است .ولی بعد خودشان عقب می-
نشستند ،مبارزه و کوشش را یکسره کنار میگذاشتند .مصداقِ همان شعری است که
فردوسی میگوید ،چپ آواز افکند و از راست شد .اینها شمشیر را بیرون میکشیدند
و باالی سر میچرخاندند .نه برای این که دشمن را بزنند بلکه برای این که بگذارند و
بروند».
مهمانمان گفت« :هیچ کس صاف و راست نمیگوید که من خسته شدهام و می-
خواهم بروم».
تراب پرسید« :توی سازمان شما هم چنین اتفاقی افتاد؟»
مهمانمان با نوعی اندوه گفت« :ما اصال به این مرحله نرسیدیم .به نظر من
"اتحادیۀ کمونیستها" مثل خروسی شد که سرش را بریدند .خروسی که خودش را
به هر طرف میزد اما به هیچ طرف نمیرفت .با ضربهای که خوردیم اصال برای ما
سری باقی نماند که داستانی ادامه پیدا کند ».مهمان دیگر هم حرفی شبیه به همین
زد که ،ما اصال فرصت نیافتیم که کسانی بخواهند عقب بنشینند و دنبا ل دلیل یا
بهانهای برای عقبنشینی بگردند.
تراب با لحن آدمی که شاید این نکته را در آغاز نمیدانسته ،گفت« :فکر میکنم
آن قدر شرایط جامعۀ انسانی پیچیده است که هر کس بالونی را هوا کند و بگوید که

150

من راه حل مسائل را دارم خیلی سریع دستش رو میشود .برای نمونه ،طی چند
سا ل ،از داد و قا ل منصور حکمت چه باقی مانده است؟»
دو تا مهمانمان گفتند« :هیچ! بعد از مرگ منصور حزب کمونیستشان چند پاره
شد ».تراب گفت « :این که یک نفر در مدتی کوتاه ،بدون پشتوانۀ عملی ،بتواند این
همه سروصدا کند و این همه هوادار پیدا کند ،همین نشان میدهد که جنبش ما
ضعیفتر از آن است که فکر میکردیم .اما سرِ حرف خودم برگردم :این تصویر را چند
سا ل است که در ذهنم دارم .بادکنک بزرگی که میشود آن را هوا کرد .میشود مدعی
شد که جواب مسائل را دارم ،و طولی نمیکشد که دستت رو میشود .بهتر است آدم
همیشه ادعایش را اندازۀ دهنش بگیرد و نه بیشتر».
مهمان هایمان به موقع رفتند .وقت خداحافظی ،آقایی که شاهتوت آورده بود ،خبر
داد که منزلش را عوض کرده و از پاریس به جنوب فرانسه خواهد رفت .تراب پرسید:
«چرا؟ آنجا چه خبر است؟» مهمانمان گفت« :جنگل دارد .کوه هم دارد ».ولی قو ل
داد که هر از مدتی سری به ما بزند.
اتاق خلوت شد .تراب رد فکر رفت ،و فکرهایش را میگفت« :این پیچیدگی جامعه
کالف سردرگمی است که قضاوت را دشوار میکند .مثال وقتی حزب پرچم با کمک
روسها در افغانستان حاکم شد کارهایی انجام داد که مترقی بود .از جمله اینکه در
خیابان های کابل پاسبان زن گمارده بودند .یا هزاران جفت کفش آوردند تا پای
مردمی کنند که پابرهنه میگشتند .این امر برای سالمت الزم است .در همان حا ل،
خیلیها در پوشیدن کفش مقاومت میکردند .زیرا معتقد بودند ارواح یا جن و پری یا
صفحۀ قرآن را که تصادفا بر زمین افتاده است لگدکوب خواهند کرد .قضاوت در این
جا بسیار سخت است .آیا اشغالگران مترقی بودند؟ آیا به چه زبانی چیزهایی را می-
توانی از کلۀ مردم بیرون کنی؟ گوش مردم بدهکار نیست .چنان که در خود شوروی
هم ،آن دستگاه رهبری ،با آن پشتوانۀ تئوریک ،نتوانست چیزهایی را در کلۀ مردم فرو
کند.
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«مسئلۀ دیگر این است که میخواهی برای پرسشهای مهم پاسخ بیابی .اما درگیر
بحثهای بیفایده میشوی .در قرون وسطا در بحثهای اسکوالستیک یا مدرسهای
توی سروکلۀ هم میزدند که آیا چند فرشته میتوانند بر نوک یک سوزن بنشینند.
این بحثها مختص به مذهبیها نیست .ما چپها هم فراوان از این بحثها داریم :آیا
این مرحلۀ انقالب ،بورژوایی است یا سوسیالیستی؟ آیا فالن کس به خردهبورژوازی
راست سنتی تعلق دارد یا دُمش به خردهبورژوازی چپ مدرن بند است؟ بعضی از این
بحثها به هیچ جا نمیرسند .بخشی از عمر من هم این جوری گذشته است .با همین
چرت و پرتها.
«دو راهی همیشه در زندگی جلوی پایت پهن میشود .اگر بخواهی با واقعیات
زندگی روزمره سروکار داشته باشی ،مثال آموزش بدهی ،هنر یا صنعت را پیش ببری،
در خدمت بچهها باشی ـ در خدمت بچههای سرگردان ـ میبینی که از کار مهمتر که
عبارت از حاکمیت جامعه است جدا ماندی.
«به کار مهمتر میپردازی و میبینی که راستروی کردهای و چپروی کردهای .از
این سو میافتی ،از آن سو میافتی .و با هر افتادنی ـ وای ـ چه جانهای پاکی که به
خاک میافتند».
نزدیک غروب میشد و وقت شام میرسید .تراب گفت« :حاال که یاور رفته است
بنشین و دنبالۀ مقاله را تو برایم بخوان ».من هم کامپیوتر را روشن کردم تا مقالهای را
که دو یا شاید سه روز است که تراب و یاور به خواندنش مشغو ل هستند ادامه دهم.
مقاله در سا ل شصتودو نوشته شده است .چند تن از خود پیکاریها آن را در انتقاد از
پیکاریها نوشتهاند .مقاله ادعا میکرد که سازمان چریکهای فدایی ،رویزیونیست ـ یا
شاید هم اپورتونیست ـ است .و بعد ،سازمان پیکار نیز رویزیونیست/اپورتونیست است.
آن وقت نویسنده خدمت یکایک سازمانهای چپ ایران میرسید و آنها را به نوبت
رویزیونیست یا اپورتونیست مینامید .در ضمن نویسنده از لنین نیز مدام نقل قو ل-
هایی می آورد که در مذمت رویزیونیسم و اپورتونیسم بود .بیست دقیقهای مقاله را
خواندم و خوشبختانه چون وقت دادن قرصها رسیده بود ،ساعت را به تراب یادآوری
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کردم و پا شدم که قرصها را بدهم .تراب قرصها را خورد و از من پرسید« :خسته
شدی؟» من هم گفتم« :بله» و برای این که دلیلی آورده باشم گفتم« :مقاله را طوری
نوشته است که انگار پسرخالۀ لنین است و میداند که لنین آن مذمتها را در حق
همین فداییها و پیکاریها و راهکارگریها کرده است!» ظاهرا قیافۀ من چنان بی-
حوصله بود که تراب مرا از خواندن بقیۀ مقاله معاف کرد و گفت که دنبالهاش را بعدا
میخوانیم .مقاله  170صفحه است .باید یادم بماند که تا  113خواندهایم.
تراب گفت« :همۀ ما را سازشکار و فرصتطلب خوانده است .میگوید باید با
پرولتاریا همراه میشدیم و جلوی خمینی را میگرفتیم .کدام پرولتاریا؟ انگار یک
لشکر پرولتاریا گوش به فرمان ما در خیابان صف کشیده بود! آلترناتیوی که این
نویسنده ارائه میدهد خیالی است .این پرولتاریایی که صحبتش را میکند ،کجاست؟
و اصال چرا هر چه پرولتاریا گفت درست است؟»

دوشنبه ،چهارده سپتامبر
امروز پرستاری که میخواسته ماسک تراب را عوض کند تازهکار بوده و کار را طو ل
داده است و تراب را «بینفس» گذاشته است .این دومین بار است که توی یک هفته
این اتفاق میافتد .تراب میگفت« :قفسۀ سینهام درد گرفت و بازوهایم بیحس شد».
بار قبل ،تراب این احساس را داشت که نزدیک سکته رفته است ـ سکتۀ قلبی .تراب
میگفت« :به دکتر گفتم این کلمۀ سکته مرا میلرزاند .چرا باید به خاطر اشتباه
پرستار شما بمیرم؟» تراب شاکی بود که دکتر رسیدگی نمیکند .پرستار ناوارد ـ
سرخود ـ دست به ماسک میبَرَد .به دکتر گفته بود« :دوستان من چند بار در عرض
روز ماسک مرا عوض میکنند .پرستار شما فقط صبح ،بعد از خواب ،قرار است ماسکم
را عوض کند و همین یک بار برایم خطرآفرین شده است ».تراب این را نمیپذیرد:
«این همه ایستادهام و جان به در بردهام و حاال مفتی مفتی به خاطر اشتباه پرستار
بمیرم؟»
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آقایی با نام امید به دیدن تراب آمد .از کتاب تازهای تعریف کرد که در دست خواندن
داشت ،به قلم اورهان پاموک .میگفت سزاوار نوبلی است که گرفته است« .هرچند که
نوبل را با مالحظات سیاسی میدهند ».تراب هم شک نداشت که در دادن جایزۀ نوبل
مالحظههای سیاسی و ایدئولوژیک در کار است .مَثل میآورد که «نوبل میخائیل
شولوخف را سا لها دیر دادند .اما آن نویسندۀ دست راستی ـ الکساندر سولژنیتسین ـ
خیلی زود صاحب نوبل ادبیات شد».
در کافه تریا ،در فاصلهای که من چرخ تراب را پیش میبردم و آن رفیقمان چند
قدمی از ما دورتر بود ،تراب یادآوری کرد که نسخهای از کتاب داستانم را به امید
هدیه کنم .میگفت« ،خیلی کتابخوان است ».پرسیدم نام فامیل امید چیست؟ (تا
بنویسم و کتاب را برایش امضا کنم ).تراب گفت« :نام فامیلش را نمیدانم .در واقع
فکر میکنم که این "امید" هم نام مستعار باشد!» من هم کتاب را امضا کرده خدمت
آقایی که فرض میکنیم نامش امید بوده است هدیه دادم.

سهشنبه ،پانزده سپتامبر
عصر در راهرو ـ دم اتاق ـ نشسته بودم و ناهارم را ـ که خوب گرم کرده بودم ـ می-
خوردم .از اتاق صدای یاور میآمد که دنبالۀ مقاله را برای تراب میخواند.
«اپورتونیست» و «رویزیونیست» مدام به گوشم میخورد .از سوی دیگر راهرو ،پیرزن
همچنان می شمرد ـ بلند و عصبانی ،و البد باز به حوالی دویست رسیده بود .منظورم
این نیست که شکایت کرده باشم .چون ،بههرحا ل ،این راهرو جای خلوتی است و
رفتوآمدی در آن نمیشود و من تازه باید شکرگزار باشم.
ناهارم تمام شد و یاور هم کوله پشتیاش را به دوش انداخت و رفت به سوی
منز ل و من جای یاور را در اتاق گرفتم .تراب دیشب را خوب خوابیده است .پرسید،
مطلبی داری مطرح کنی؟
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گفتم « :چند روز پیش حرف از داود رحمانی پیش آمد و شما گفتید که او در
سا لهای چهل ،چهلودو هواخواه نهضت آزادی بود و کمک مالی به نهضت میداد.
شما هم به عنوان فرد فعالی که کمکها را جمع میکرد در جریان قرار میگرفتید.
او ل اینکه برایم جالب است که حاج داود کمک خودش را به "هیأت مؤتلفه" نمیداد
بلکه»....
تراب گفت« :طوری حرف میزنی که گویا "هیأت مؤتلفه" یک سازمان سیاسی
بود .کدام سازمان؟! این یک "هیأت" بود .هیأت عزاداری .داود رحمانی هم یک آهن-
فروش بود که دستش توی جیبش میرفت .پولی به نهضت داده است و شاید پولکی
هم به فالن هیأت داده باشد .همین!»
گفتم« :نکتۀ دیگر اینکه وقتی خواستید حاجداود را توصیف کنید صفت "متین"
را به کار بردید .برای من سؤا ل است که آدمی که بعد از انقالب رئیس زندان میشود
و شکنجۀ مخوف "قیامت" را در قز لحصار اختراع میکند ،آدمی که کتکزدن و
شالقزدن کار روزانه اش است ،چطور پیش از انقالب جلوۀ یک آدم متین را داشته
است .منظورم این است که این چه نوع روانشناسی است .به عبارت دیگر چطور می-
شود یک شکنجهگر آتی را هم اکنون بازشناخت؟»
تراب گفت« :ما که کارمان کفبینی نیست تا بتوانیم شکنجهگر آتی را از هم االن
شناسایی کنیم .کاری که یک آدم خواهد کرد بستگی دارد به جایی که در سیستم
خواهد یافت .همین حاجداود ،اگر رژیم شاه سقوط نکرده بود ،چکار میکرد؟ البد به
کربال میرفت ،کربالیی میشد ،نماز و روزهاش را پی میگرفت و دلش خوش بود به
معاملۀ آهن .ولی اوضاع عوض شد و قدرت به دست کسانی افتاد که با او مأنوس
بودند .او فکر کرد که اگر اینها بر سر قدرت بمانند به همۀ آرزوهایش خواهد رسید.
ماندن در قدرت هم مخارجی دارد .اینها از روز او ل که شروع به کشتن نکردند .اینها
میخواستند سرِکار بمانند .دیدند دیگران خفه نمیشوند .پس شروع کردند به خفه-
کردن آدمها.
«اصال خود خمینی را در نظر بگیر .یکبار برایت گفتم که در سا ل پنجاهویک وقتی
به عنوان نمایندۀ مجاهدین با خمینی در نجف دیدار کردم به او گفتم که ما دست به
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کشتن ساواکیها میزنیم .خمینی مخالفت کرد و گفت چه حقی دارید آنها را
بکشید؟ اما همین خمینی وقتی در صفحۀ روزگار در جای دیگری قرار گرفت چنان
کشتاری به راه انداخت که در تاریخ ایران بیسابقه است.
« تحو ل تاریخی جایگاه مهمی را به خمینی اهدا کرد .نه این که خمینی بزرگ
باشد :زمانه ،زمانۀ دیگری شد و نقشی به خمینی داد که آدمهای دیگر ـ آدمهای
سادهتر ـ هم میتوانستند آن را بازی کنند .عین مترسک .مترسک چیست؟ بر یک
چوب خشک لباسی بپوشان ،آن را در جای مناسب بگذار ،و ببین در جای خودش چه
نقشی بازی میکند.
«اصال این تأکیدی را که بر شخصیت آدمها ـ یا مثال بر تیپ روانشناسی آنها ـ
میگذاری من چندان مهم نمیبینم .این آدمها مگر کی بودند؟ در سا لهایی که در قم
درس طلبگی میخواندم خلخالی و پسر خمینی ،مصطفی ،همکالس بودند .خلخالی
آدم خوشمشربی بود .او و پسر خمینی را لشهای حوزه مینامیدند و جمعِ قالبیِ
"لشوش" را برایشان گذاشته بودند .شب ،گمانم هشت یا نُه ،دیدم که از خانه می-
آمدند بیرون .از روی لشبازی و بیعاری شرط بستند که «برویم تهران .در مستراح
مدرسۀ مروی بشاشیم و برگردیم!» آن زمان در قم ـ شب و روز ـ اتوبوس از خیابان
رد می شد که جای خالی برای تهران داشت و شاگرد راننده داد میزد که «تهران!
تهران!» بله .این دو نفر به مدرسۀ آخوندی مروی در تهران رفتند و شاش کردند و
برگشتند .تفریحشان این بود!
«این مصطفی ـ و امثا ل او ـ آدمهایی عادی بودند .شغل مصطفی این بود که
«پسر آقاست ».برایشان حَرَم حضرت مهم بود .مهم بود که مردم اعتقاداتی داشته
باشند که دنبا ل پدران اینها بروند و پدران اینها منصب و احترام خود را حفظ کنند
تا اینها هم به عنوان بچههای آنها روزگار بگذرانند.
«نقش ویژهای در یک جایگاه تاریخی به آدمها داده میشود .آن وقت آن آدمها
کارهایی را انجام میدهند که شاید خودشان هم نمیدانستند توانایی ـ یا رذالت ـ
انجام آنها را دارند.
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«میدانی خمینی شعر معروفش را بر کدام کاغذ نوشته است؟ ـ من به خا ل لبت
ای دوست گرفتار شدم ـ گراور این شعر را در روزنامۀ اطالعات دیدم .این آقا طبع
شعرش زیر یکی از اعالمیههای سپاه پاسداران در غرب گل کرده است! اعالمیه خبر از
کشتههای ایرانی و عراقی میدهد .همۀ آن کشتهها هیچند .ایشان حواسش جای
دیگری است و برای لب و خا ل یار شعر میگوید .همان کسی که یک مگس را نمی-
توانست بکشد و یک لیوان آب زیادی مصرف نمیکرد ،در جبههها میگذاشت تا بچه-
ها را با مناجات تحریک کنند و در میدان مین بدوانندشان و تکهتکهشان کنند!
«آدمها در تئاتر زندگی نقش بازی میکنند .ولی در واقع این آدم همان آدم
نیست .آدمی است در بستر دیگر.
«آنهایی که روی مبل مینشینند و میگویند خشونت خوب نیست ،چرت و پرت
می گویند .وقتی منفعتشان ایجاب کند ـ وقتی در جایی قرار بگیرند که آن "جا"
ایجاب کند ـ سربازها را مثل گوشت دم توپ به جنگ میفرستند».

چهارشنبه ،شانزده سپتامبر
«همۀ کارهای گوسفندها را خودم میتوانستم انجام بدهم ـ بین دوازدهسالگی تا
پانزدهسالگی ـ از چرا گرفته تا جاکردن گوسفند در آغل و دوشیدن شیر .بعضی کارها
را طبیعتا نمی توانستم .چیدن پشم کار من نبود .حتی گوسفند را ذبح هم میتوانستم
بک نم .بله ،بریدن سرِ گوسفند .در روستا همۀ قضایا بیرون است ،رُو است .گوشت را
نمیروید از سوپرمارکت بخرید .گوسفند را میآوردند لب باغچه و سرش را میبریدند.
کسی هم نمیگوید که بچهها ناظر صحنه نباشند.
«بله میشود گفت آدم با دستوپایی بودم .االن هم ،گربۀ مسکین اگر پر داشتی،
تخم گنجشک از زمین برداشتی .اگر مریض نشده بودم شاید هنوز کارهایی میکردم.
هنوز هم از اینکه مریض شدهام تاسف میخورم .ولی چه میشود کرد؟ عربها شعری
دارند که "مافات مَضی ".آنچه رفت ،رفت" .و سیأتیکَ فاَین؟" و آنچه برایت خواهد
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آمد ،کجاست؟ "قُم! فاغتنم الفُرصه بین العدمین ".برخیز و فرصت میان دو عدم را
غنیمت بشمار.
«در همان نوجوانی گوسفندها را و ل کردم و به قم رفتم .االن که فکر میکنم ـ
بعد که فکر کردم ـ میبینم دلیل اصلی رفتنم ،وضعیت پدرم بود .پدرم ـ بیچاره ـ
همیشه مریض بود .راه میرفت ،هیکلی داشت ،ولی همیشه موقع بلندشدن "وای"
میگفت .زانودرد داشت و روماتیسم؛ چهل سا ل سن .بعدها قند گرفت .کموبیش کور
شد و مُرد .این آدم ،چون کار نمیتوانست بکند و چون خودش را از فقر نمیتوانست
بیرون بیاورد خیلی کمصبر و عصبانی بود .همیشه سر ما داد میکشید .به اصطالح ما
جهرمیها "قاره میداد ".قاره ،داد است .سرِ کسی دادزدن است با خشم .اگر نزدیکش
بودی و دستش میرسید با انبر یا با چوب بادبزن حداقل کوشش میکرد ترا بزند.
البته من از دستش در میرفتم .با وجود این آدم شریفی بود .مهربان بود .از همه مهم-
تر ،هرگز با مادرم بدرفتاری نکرد .با او به تندی صحبت نکرد .بابای ما البته ما را
دوست داشت .ولی رفتارش همین بود .اساسا من در زندگیام ندیده بودم که یک آدم
بزرگتر به ما کوچک ترها احترام بگذارد و ما را رعایت کند .در شهر ما اگر بزرگتری
به ما بر میخورد و میخواست اعتنایی کند ما را مثال به اسم صدا میزد و ما بودیم
که میبایست به او سالم میگفتیم.
«سا ل او ل دانشکده ـ در هیجده سالگی ـ جزوهای را که مهندس بازرگان نوشته
بود و شرکت "انتشار" آن را چاپ میکرد ،قرار شد من به چاپخانه ببرم .یک روز از
ورودی دانشسرایعالی ـ در سید خندان ،ساختمان باتمانقلیج ـ به منز ل بازرگان
زنگ زدم .هشتونیم صبح بود .پسرش گوشی را برداشت و گفت« :پدرم دارد بیرون
میرود .صبر کنید تا صدایش کنم ».من منتظر ماندم که بازرگان گوشی را به دست
بگیرد .بعد یکباره شنیدم که او گفت« :سالم! آقای حقشناس ».او بدون اینکه "الو"
بگوید ،بدون آنکه حرفی بزند تا من متوجه شوم که گوشی را به دست گرفته است و
من به او سالم بگویم ،خودش به من سالم و صبحبهخیر میگفت .این رفتار برایم
تازگی داشت .شخصیت آدم همین طور ساخته میشود ،ذره ذره ،هم با توهینها و هم
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با احترامها .در آن دوره ،آن آدمهای نهضت آزادی آدمهای مؤدبی بودند و ما از آنها
چیز یاد میگرفتیم.
«پدر من هم البته دلش میخواست ما آدمهای مؤدبی باشیم .خانههای ما در آن
زمان تنگ و کوچک بودند .غذا سرِ سفره برای همه به کفایت نبود .مادر باید حواسش
جمع میبود که غذا به همه برسد .پن ج سیر گوشت ،چند تا کلم ،نخود ،این میشد
آبگوشتی که باید همۀ خانواده را سیر میکرد .بعدها ،در تهران ،بعضی وقتها سبزی و
روغن زیتون را با نان به عنوان غذا میخوردم .بچهها تعجب میکردند که کاهو و
شلغم را مثل غذا میخورم.
«سرِ سفره ،مجمعۀ غذا را مادر میگذاشت جلوی پدر .پدر مواظب بود ماها تند و
تند غذا نخوریم .خصوصا میگفتند که وقتی به مهمانی میروید طوری غذا نخورید که
بگویند از قحطی آمدهاید! بارها سرغذا کتک خوردم و با چشم گریان پا شدم ـ البته
بعد غذایم را میخوردم .مادرم مواظب بود که همۀ ناجوریها و کموکسرها جبران
شود.
«سا ل دوم دانشسرا ،سا ل چهل یا چهلویک ،با دوستی به همدان رفتم و یک
هفته مهمان او بودم .خانوادۀ آنها ثروتمند و سنتی بودند .حاجی چند دار قالی داشت
و خانه ای قدیمی .پنجدری بزرگ .مستراحشان بزرگ بود و ته حیاط .پدر خانواده،
وقتی برای ناهار دور هم نشسته بودیم ،چند قاچِ خوب هندوانه را برید و گذاشت
جلوی برادر کوچکتر و گفت ،بفرمایید .برای اولین بار بود که میدیدم پدری هندوانه
را درست توی بشقاب میگذارد و به پسرش تعارف میکند.
«بعد ما برخوردیم به آقایان نهضت آزادی .میدیدی کسی که روزی دادستان کل
تهران بوده است با تو سالموعلیک میکند و اگر در خیابان ببیندت جلوی پایت ترمز
میکند که بیا به خانه میرسانمت .این رفتارها به آدم قوت قلب میداد و فرق داشت
با این که توی سرت بزنند .بعدها ،که خودم معلم شدم ،عادت چند سا ل اولم این بود
که بچهها را "آقا" صدا بزنم .میخواستم گوششان عادت کند ،و بدانند که اسمشان
حسن آقاست نه ،مثال ،حسن کچل!
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« اخالق را باید ذره ذره یاد گرفت .من در آن سا لها سخنرانیهای راشد را گوش
میکردم .در جهرم خودمان رادیو نداشتیم .میرفتم دم دکان آشنایی میایستادم که
سخنرانی راشد را گوش بدهم .راشد صدای گرمی داشت .یک بار گفت :در برنامۀ قبل
گفتم که کسانی هستند که صورتهای زیبا دارند و کسانی زشترو هستند .حاال می-
خواهم حرفم را تصحیح کنم .زیرا آقای ملکالشعرای بهار مرا دیده است و تذکر
درستی داده است .آقای بهار گفته است ،نگویید کسانی زشترو هستند .بلکه بگویید
کسانی زیبارو نیستند .حرفتان را طوری بزنید که نوعی توهین و خوارشماری نسبت
به کسانی در آن دیده نشود .آقای راشد آن روز حرفش را تصحیح کرد .من نیز از آن
روز ،یعنی از دوازدهسالگیام تا به امروز به هیچ کس نگفتم که قیافهاش زشت است
این در د ل من ماند و به طور خودکار ذرهای از اخالق من شد.
« صفت دیگری هم از همان نوجوانی در اخالقم نشست :اگر پی میبردم که کاری
را اشتباه کردهام ،دیگر میکوشیدم آن اشتباه را تکرار نکنم .مثال اگر میفهمیدم تلفظ
هِقهِق درست است و نه هُقهُق دیگر میکوشیدم اشتباه را تکرار نکنم و تلفظ را
درست ادا کنم .البته این به شرطی بود که در ته دلم قانع شده باشم که کدام کار
درست است و کدام نادرست .به عنوان مثا ل خیلی پیش آمده بود که دیر بر سر
قراری حاضر شوم .چندین و چند بار دوستان گله کرده بودند که تاخیر کردهام .من
هم قو ل داده بودم .تا اینکه یک بار با محمود شامخی در بیروت قرار داشتم .محمود
همانست که بعدها در دام ساواک افتاد ،سیانور را جوید و جان باخت .بله .سرقرار دیر
رسیدم .گمانم پنج دقیقه .محمود گفت" :ببین! دیر کردی .من میخواهم به تو اعتماد
کنم".
«حرف محمود چهل سا ل است که در گوشم زنگ میزند».
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پنجشنبه ،هفده سپتامبر
امروز یاور یک ساعت یا حتی شاید دو ساعت دنبالۀ مقاله را برای تراب میخواند.
مقاله صدوهفتاد صفحه دارد و چند روز است که مشغو ل خواندنش هستند .یاور مقاله
را به صدای بلند میخوانَد و تراب که چشمش بر صفحۀ کامپیوتر است اگر یاور کلمه-
ای را پس و پیش بخواند او را تصحیح میکند .مقاله را در سا ل  1362چهار نفر از
اعضای سازمان پیکار در نقد سازمان نوشتهاند .تراب میگوید« :کدام نقد؟ شمشیر به
دست گرفتهاند و آن را با هر قوتی که دارند به هر جا که بتوانند پایین میآورند .این
چه جور مبارزۀ ایدئولوژیک است؟ فالن رفیق تو حرفی زده است و تو مُهر
"اپورتونیست انحال لطلب" یا مُهر "رویزیونیست مرتد" را بر میداری و محکم بر
پیشانیاش می کوبی! رفیق مورد حمله ممکن است حتی حرفش را پس گرفته باشد،
ممکن است حتی جنگیده باشد و جان باخته باشد اما باز رسم است که به او حمله
کنند و برچسبها را دشمنانه بر او بزنند .من دوست توام ،توی خانۀ تو هستم ،هر دو
داریم سرمان را به خاطر آرمان مشترکمان بر باد میدهیم .آن وقت تو به من لگد
میزنی که بیفتم؟! این چه جور مبارزۀ ایدئولوژیک است؟»
به تراب گفتم :االن سا ل  1394است .از این مقاله سیودو سا ل میگذرد.
تراب گفت« :هنوز هستند .هنوز این رسم است .این مقاله را آن سا لها چهار نفر
از اعضای خودمان نوشته بودند .دو تایشان بعدتر به دست حکومت کشته شدند .یکی-
شان کار را رها کرد .یکی شان در همین پاریس به حزب سبزها پیوست .آن زمان به
سازمان می تاخت که چرا در مبارزۀ طبقاتی کوتاه آمده است و االن از آن سو میتازد
که چرا آشتی طبقاتی را صمیمیتر نکنیم».
بههرحا ل پنج یا شش روز وقت تراب در خواندن این مقاله گذشته است .از یک
طرف میل دارد به آن جوابی بدهد .از یک طرف معلوم نیست این جواب را به چه
کسی میخواهد بدهد .یک صفحه از آن مقاله را ـ به عنوان نمونه ـ این جا میآورم تا
خواننده ،اگر خواست ،بخواند:
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«در واقع تمام جریاناتی که طی دو دهۀ اخیر تحت لوای مارکسیسم پا به میدان می-
گذارند علیرغم تمام سایهروشنها و رنگآمیزیهای گوناگونی که با خود دارند ،یک
جریان طبقاتی واحد را تشکیل میدهند .این جریانات خردهبورژوایی مبلغ ایدئولوژی
بورژوایی در لباس مارکسیسم هستند و دارای دو ویژگی اساسی میباشند .او ل آن که
آنها تحت لوای مارکسیسم ایدههای منحط رویزیونیستی را میپراکنند و حاملین
رویزیونیسم آشکار یا نهان میباشند و دوم این که این جریانات از واقعیت عینی
جامعه فرسنگها دور میباشند و به لحاظ اپورتونیسم خود شعارهایی را مطرح می-
کنند که جز به عقب کشاندن جامعه معنای دیگری ندارد( .ضرورتهای جامعه انقالب
سوسیالیستی را مطرح ساخته ...جمهوری دموکراتیک یک جمهوری بورژوایی است و
زمانی که مسئلۀ جمهوری سوسیالیستی مطرح باشد طرح جمهوری دموکراتیک جز
رفتن به راه سرمایهداری چیز دیگری نیست .در جامعهای که انقالب سوسیالیستی
مطرح است طرح انقالب دموکراتیک جز رفرمیسم و اپورتونیسم گندیده چیز دیگری
نیست ).البته این دو ویژگی در مورد تمامی تشکالتی که بعد از قیام وارد صحنۀ
اجتماعی شدند نیز صادق است .دهها گروه و سازمان اپورتونیستی که پس از قیام
فعالیت خود را شروع کردند در حقیقت جریاناتی بودند که بر مارکسیسم لم داده و به
جای درک خالق از وضعیت عینی ـ طبقاتی ،قرینهسازی ضد مارکسیستی را رواج
می دهند و به طور مدام کوشش کردند تا افکار فاسد را میان تودهها و طبقه رواج
دهند .در واقع دیالکتیک تاریخ چنین بود که اپورتونیسم طی سالیان متمادی بر
جنبش روشنفکری حاکمیت داشته و این جریان با ماهیت سوسیا لشوونیستی به طور
سیستماتیک ایده های ارتجاعی بورژوازی را در سطح جامعه بپراکند .طبعا اگر ما در
اینجا به تحلیل مشی سازمان پیکار میپردازیم نه از این لحاظ است که این جریان
تنها جریان اپورتونیستی است .بلکه از این زاویه که سازمان پیکار به اصطالح
رادیکالترین جریان سیاسی فعا ل در جامعه است .ما در تحلیل خود نشان میدهیم که
این جریان "رادیکا ل" رویزیونیسم را در شکل نوینی جان میبخشد .این بار
رویزیونیسم با صالی مبارزه علیه رویزیونیسم به میدان میآید اما تمامی ایدههای
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بورژوایی را رواج میدهد . ...در میان نیروهای اپورتونیست از قبیل کومله ،سهند،
رزمندگان ،وحدت انقالبی [و بخش منشعب از سازمان مجاهدین ،سازمان چریکهای
فدایی ،جریان اکثریت ،جریان اقلیت]  ...سازمان پیکار چهرۀ انقالبیتر داشت و به
همان درجه خطرناکتر بود .در واقع این چهرۀ رادیکا ل چیزی نیست جز همان
اپورتونیسم گندیده ،همان سوسیا ل شوونیسم ،رویزیونیسم مرتد . ...تئوریهای آنها
آکنده از تعفن نفرتانگیز بورژوازی است».
بعضی از حرف های تراب در پاسخ به این مقاله روشن است :او ل این که چرا این نوع
نویسندگان خود را نمایندۀ طبقۀ کارگر میدانند و از طرف کارگران خواستها و
نخواستهای آنها را عنوان میکنند .دیگر این که چرا گفتههای لنین را خارج از متن
اولیه و اصلیشان مینشانند و نیز به آن گفتهها جنبۀ االهی میدهند .دیگر اینکه چرا
با دوستان و همسنگران خود چنین بیرحم و بیشفقت هستند و چرا « بر شیشۀ
دوست با سنگ دشمنی میکوبند».
اما تراب پرسشی هم دارد« :نکند کرم از خود درخت بوده است؟ این آدمها ـ
نویسندگان چنین مقاله ای ـ از جای دیگر پیدایشان نشده است .توی ما بودند .خود ما
بودیم .آیا "خاموشی پیکار" به همین دلیلها نبوده است؟
«می شود پهلوان باشی ،سالم باشی ،ماشین بزند و بمیری .در آن صورت هیچ
تقصیری نداشتهای .تو راهت را میرفتهای اما ماشین غدّار ترمز نداشته است .اما آیا
پیکار این طور بوده است؟
«نه! ما فقط تصادف نکردیم .ما پهلوان نبودیم .خودمان عیب و ایراد داشتهایم».
جمعه ،هیجده سپتامبر
باران آمد .چنان ،که پازدنم را دشوار میکرد .اما نزد تراب که رسیدم آفتاب شد .چنان
روشن که رفتیم و در باغِ بارانشسته گشتیم .یاد این بیت حافظ افتادم که
بگذرد ایام هجران نیز هم
چون سر آمد دولت ایام وصل
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هم موقع رفتن و هم در بازگشت از جلوی اتاق پیرزن رد شدم .داد میزد .نه باران
را دیده بود و نه آمدن آفتاب را .زندگی وقتی به زیستن نمیارزد که حوصلهاش را
نداشته باشی.
بچگیها فکر میکردم آیا چه وقت میل نخواهم داشت دیگر زندگی کنم .گاهی
فکر میکردم با "کوری" و گاهی فکر میکردم با "سردرد مداوم" زندگی به زیستنش
نمیارزد .بعدها فکر کردم اگر خاطراتت را از یاد برده باشی زندگی دیگر نمیارزد .حاال
سادهتر فکر میکنم :اگر حوصلهاش را نداشته باشی ،آن زندگی زندگی نیست.
بههر تقدیر ،پیرزن میشمرد ،بیآنکه از پنجره به بیرون نگاه کند ،و بیآنکه به
عدد جدیدی رسیده باشد.
در کافه تریای پایین نشستیم تا چای و قهوهای بنوشیم .عنوان "کافه تریا" شاید
قدری غلطانداز باشد .اما سالنی است مرتب ،با پیشخان و مبل و صندلی .تمیز ،رنگی
و تازه .با قاب عکس هایی بر دیوار ـ همه سیاه و سفید ـ از دهۀ شصت میالدی :بچه-
هایی که با لباس یک شکل به مدرسه میروند ،خانمهایی که دامن بلند و پیراهن
اتوزده پوشیدهاند و هیکلهایشان هیکلهای گرم و پناهبخش همان دهه هستند .گیرم
که مشتری های کافه تریا همان چند نفری هستند که از صندلی چرخدارشان جدا
نمیتوانند بشوند و خانمی یا آقایی همراهشان است که البد بچۀ خود آنهاست و
اکنون خود صاحب بچههای بزرگ و رسیده است.
تراب امروز را هم به خواندن همان مقالۀ داخلی پیکار گذرانده بود .تراب میگفت:
«برایم سخت است تصور اینکه کسی این طور تغییر موضع بدهد .چنانکه ارتباطی
وجود نداشته باشد بین آنچه االن میگوید و آنچه در آن زمان میگفته است .بحث
بر سر یک نوع آدم است که رفیق خود ما بودهاند .آنها ما را متهم به کمکاری کردند
و از سازمان بیرون رفتند تا اصال کاری نکنند.
« ما با معضل بزرگ شناخت حاکمیت روبرو بودیم ،و این که وظیفۀ ما چیست؟
می شد بگوییم که فعال این حاکمیت به قدرت رسیده است ،نباید با آن درگیر شد،
باید صبر کرد تا دید چه میشود .اگر چنین کرده بودیم ـ اگر این اشتباه را کرده
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بودیم ـ در مبارزۀ اجتماعی هیچ سهمی نمیگرفتیم و به ته چاله سقوط میکردیم و
مردم دیگر پِهن هم بارمان نمیکردند.
«اگر دنبا ل تجارت رفته بودیم ،اگر مبارزه را تعطیل میکردیم ،اگر فعال به کار در
ا ین مغازه یا در آن دکه یا کارخانه اکتفا میکردیم ،در آن صورت از عرصۀ مبارزۀ
سیاسی بیرون میرفتیم و جایمان را در تاریخ و پیش مردم از دست میدادیم.
« اما ما ماندیم .عرصه را خالی نکردیم .ما به خمینی و دستگاهش اعتماد نکردیم.
آنها را نمایندۀ انقالب ندانستیم .آنها را دشمن فرهنگ مترقی و اکثریت جامعه ـ که
عبارت از زحمتکشان است ـ دانستیم .ما جمهوری اسالمی را تأیید نکردیم و به آن
رأی مثبت ندادیم .همۀ اینها کارهای درستی بود .ما در برابر این غو ل کوتاه نیامدیم.
این که موضع ما مؤثر بود یا نبود موضوع بحثم نیست .نکتهام این است که موضع ما
درست بود».

شنبه ،نوزده سپتامبر
دو ساعت بعد از نیمروز به اتاق تراب رسیدم و دیدم که ـ برخالف همیشه ـ هنوز بر
تختش دراز است .معلوم شد دو پرستاری که میبایست صبح او را بر صندلی بنشانند
این کار را نکردهاند .تراب ـ تاقباز ـ بر تخت دراز بود و به نظرم آمد بالشهای زیر
سرش زیادی بلند است و بدنش حالتی ناراحت دارد :نه خوابیده بود ،نه نشسته و بدن
در قسمت گردن و شانه قوسی تند داشت .خودش گفت« :ایرادی ندارد .امروز را می-
توان همین طور گذراند ».اما معلوم بود که روز را نمیتوان آن طور گذراند.
خوشبختانه در همین حین گویا نوبت کاری پرستارها عوض شده بود و دو پرستار
دیگر آمدند .من و یاور از اتاق بیرون آمدیم .خانمها ،که خیلی خندهرو و جوان بودند،
دستگاه باالبر را توی اتاق بردند.
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به اتاق که برگشتیم از این که دیدیم تراب باز مثل معمو ل بر صندلی نشسته
راضی شدیم :صندلیِ چرمی ،دستهدار ،و جاپادار .پرسیدم« :این طور راحتترید؟»
گفت« :بله ».آثار خستگی ـ از این که چند ساعت اضافه بر تخت مانده است ـ از
صورتش معلوم بود .شاید حوصلهاش سر رفته بود .گفت« :مثل میوۀ گندیدهای هستم
که باید از شاخه پای ین بیفتد اما آن را به زور با چوب و چسب باالی درخت نگه
داشتهایم».
یاور میز کوچک چرخدار را جلو کشیده بود تا تراب صفحۀ کامپیوتر را ببیند و
بگوید که ترتیب چند مقالهای که میخواهد به کتاب خاطراتش بچسباند چطور باید
باشد .مقالهها را ،یا تکههایی از مقالهها را قدری عقب و جلو کشیدند و تراب گفت:
«آنقدر این را جابهجا کردهایم که خودمان هم نمیدانیم ترتیب مقاالت چطور باید
باشد ».بعد به یاور گفت« :یاور جان مرا ببخش! خیلی خستهام .نمیتوانم کار کنم .از
این اتالف وقت تو و خودم متأسفم ».کامپیوتر را بستند .قرار شد من و تراب به تریا
برویم تا تراب چاییای بنوشد و قدری از اتاق بیرون آمده باشد.
در کافه تریا موقعی که پیالۀ چای را میخواستم به دهان تراب نزدیک کنم ،گفت:
«سرم را قدری عقب بگیر!» ـ سرش زیادی به جلو خم شده بود.
این دیگر چیست؟ چرا سرش به جلو خم میماند؟
کافه ساعت پنج عصر تعطیل می شود .از کافه بیرون آمدیم و در راهروی همکف از
کنار حیاط خلوت گذشتیم و دیدیم عجب آفتابی حیاط خلوت را پر کرده است .تراب
گفت« :برو به حیاط ».در حیاط خلوت آفتاب گرممان کرد .تراب چشمهایش را بست.
من قطره های باران را با دستما ل کاغذی خشک کردم و بر صندلی چوبی نشستم.
تراب چشمش را که باز کرد ،همان چند لحظه آفتاب و خواب آنقدر خستگیاش را
برده بود که گفت« :چیزی بگو ،حرفی بزنیم».
من گفتم« :سرِ شخصیتها حرف بزنیم؛ سرِ آدمها .یکبار از شما پرسیدم در بین
رفقایی که دیدهاید ،محبت کدام بیشتر در دلتان نشسته است و شما علیرضا سپاسی
آشتیانی را نام بردید .چرا؟»
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تراب گفت« :البته دیگرانی هم بودهاند که رفیق بودهایم .خاطرۀ خیلیها را دارم».
گفتم« :سپاسی در زندگیاش ـ که کوتاه بوده است ـ چه مرحلههای متفاوتی را
گذرانده است .از حزب ملل اسالمی تا حزباهلل .بعد ،از مجاهدین خلق ایران تا سازمان
پیکار در راه آزادی طبقۀ کارگر .چند عکس او را دیدهام :صمیمی ،محجوب ،و آرام به
نظر میرسد .جوانی که با دستهای بسته در زندان به دست الجوردی به قتل رسید».
تراب گفت« :عنوان "حزب ملل اسالمی" را اینها در همان آغاز کار بر خودشان
گذاشته بودند .معلوم بود نه معنای "حزب" را میفهمند و نه معنای "ملل" را .حا ل
آنکه "ملت مسلمان" معنا ندارد .ملت مفهومی مدرن است .چه معنا دارد که یک
ملت با یک مذهب تعریف شود .اینها بیسوادی است .نشان میدهد عدهای از شرایط
حاکم دلخور بودهاند فکر کردهاند که راه حل را باید در سنتهای تعریف شده جستجو
کرد .سنتهایی که معموال بخشی از آن ـ گوشههای شاد و شیرینش ـ را میگیریم و
از بقیهاش ناگفته رد میشویم .مثال سنت اسالمی .فراموش میکنند که این سنت
اسالمی اصال چقدر درست نقل شده است .بی هیچ تحقیقی آن را میپذیرند .هر چه
خوششان آمد بر میدارند :حضرت علی شجاع بود ،با سخاوت بود ،مهربان بود،
دانشمند بود .در خانقاه ،تا میدان ورزشی و گود زورخانه یاعلی میگویند.
«در سا ل چهلوسه ،از حزب ملل اسالمی پنجاه نفر دستگیر شدند .سپاسی
آشتیانی جزوشان بود .سپاسی خیلی تحو لپذیر بود .در عین حا ل روی موضعی که
داشت وا میایستاد .اگر به چیزی باور داشت وا میایستاد .آدم با حیایی بود .اگر از تو
ایرادی میگرفت چنان نمیزد که بلند نشوی .یکسا ل از من کوچکتر بود .متولد
 .1323یک بار در خانهای بودیم و او از یک نفر خیلی انتقاد کرد و کارش را از حیث
تئوریک و تشکیالتی نادرست دانست .طرف خیلی دمغ شد .موقعی که حرف تمام
شد ،سپاسی مثل هر کس دیگری به آشپزخانه رفت تا چیزی برای شام درست کند.
گمانم برنج بود و سیبزمینی پوستکنده .با قدری روغن .همین .رفتارش طوری بود
که تو گویی اصال به آن رفیق انتقادی نکرده است .آدم شوخی بود .کلمهای را در شعر
عوض میکرد و می خندید .با آن کسی که او را دمغ کرده بود هم شوخی را ادامه داد
و به سلیقۀ او غذا پخت .حا ل آن که کسان دیگری را دیدهام که اگر انتقادی از کسی
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میکردند دیگر با او حرف نمیزدند .و این تمام نشده است .داستان ما ل قدیم نیست.
آدمها ،به دلیل اختالف ،اصال سراغ هم نمیروند .سپاسی اما حواسش بود که شخص
مورد انتقاد دچار ناراحتی نشود.
«ما در جامعه ای بودیم که انواع فسادها در آن بود .طبعا دست و پای خودمان هم
آلوده به آن عادات بود .فراموش میکردند که فالنی دوستشان بوده است و یکباره
منکر دوستی با او میشدند.
«ولی بههرحا ل سپاسی هم در ایرادهای تشکیالتی سهیم بود .بنابراین در
تصمیماتی که االن غلط میدانیم او هم سهم داشت.
«سا ل پنجاهودو ،اواخر پنجاهویک ،بعضی از اعضای "حزب ملل اسالمی" که از
زندان بیرون آمدند "حزباهلل" را تشکیل دادند .اینها دستجمعی به سازمان
مجاهدین پیوستند .سا ل پنجاهودو این رفیق ـ همه مذهبی هستیم ـ نامهای انتقادی
به مسئو ل تشکیالت ،به چهرۀ برجسته ،تقی شهرام مینویسد و از او مشخصا انتقاد
میکند .شهرام این انتقاد را بر نمیتابد و به سختی جواب میدهد .این نقد و پاسخ آن
و باز پاسخ آن نشر یافته است و با نام "پرچم مبارزۀ ایدئولوژیک را برافراختهتر
سازیم" سازمان از آن به عنوان یک امر آموزشی استفاده کرده است .جالب اینکه
زمانی که سپاسی ،در زمستان پنجاهوسه ،به خارج ـ به بغداد ـ آمده بود همین جزوه-
ای را که حاوی انتقادش بود در کالس آموزشی بحث میکرد و ما نمیدانستیم که
انتقادکننده خودش بوده است.
« سپاسی سپس به داخل کشور بازگشت .انتقادات علیه شهرام را او رهبری کرد
که سرانجام به استعفا یا کنار گذاشتهشدن شهرام منتهی شد .ولی تا آخرِ آخر ،او که
ظاهرا بیش تر از هر کسی در برابر شهرام ایستادگی کرده بود و عذرش را خواسته بود،
باز شهرام به او بیشتر از هر کس دیگری اعتماد داشت».
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دوشنبه ،بیستویک سپتامبر
دوشنبهها یکی از رفقا ـ همان آقای عارفی ـ نزد تراب میآید و به او میرسد .با این
حساب ،دو ساعت دیرتر از روزهای معمو ل به بیمارستان رفتم .عجب آنکه تراب هنوز
بر تخت بود .معلوم شد ـ با وجود چند بار مراجعۀ آقای عارفی ـ پرستارها نیامدهاند
که تراب را از تخت بر صندلی بگذارند .آفتاب توی اتاق ریخته و اتاق را گرم و خشک
کرده ،و تراب ساکت بود .دست روی شانهاش میگذارم و میپرسم« ،حالتان چطور
است؟» تراب میگوید« :غمگینم ».گمانم او ل بار است که تراب ،به زبان ،میگوید که
غمگین است .معموال میل ندارد این درونیهای خودش را بروز بدهد و روز اطرافیان را
مکدّر کند .اما این بار ،به یک جمله ،میگوید که غمگین است.
عارفی میگوید« :از ساعت یک سه بار به دفتر رفتهام .اما هنوز پرستارها نیامده-
اند».
تراب میگوید« :صبح ،بعد از صبحانه ،باید مرا روی صندلی میگذاشتند».
من از اتاق میآیم بیرون .توی راهرو میایستم تا هم منتظر باشم و هم قیافۀ
پکرشده ام آن دو نفر را پکرتر نکند .هر صدای پایی میآید گمان میبرم پرستارها
آمدهاند .تا پرستارها نیایند ،ما دو نفر که سهل است ،با دو یا سه آدم کمکی دیگر نیز
نمیتوانیم تراب را تکان بدهیم .تراب میگوید ـ صدایش را از توی اتاق میشنوم ـ
«عمری که این همه خرج برایش میشود باید این طور الکی مصرف شود؟» رفیقمان
میگوید« :در بخش دیگر یک دکتر آشنا داریم .بروم پیش او؟ شاید کمک کند ».تراب
میگوید« :فایده اش چیست؟ روزمان تمام شد .با این خستگی ،این روز ،دیگر روز
نمیشود ».عارفی از اتاق میزند بیرون تا برود و به قو ل خودش یک پرستار مسئو ل
پیدا کند .من به جایش میروم توی اتاق .عقربۀ ساعت ،روی دیوار ،ده دقیقۀ دیگر
جلو میرود و تراب میگوید« :استخوانهایم درد گرفته است».
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با تراب ـ روی صندلی ـ حوالی پنج عصر رفتیم به حیاط خلوت .خوشبختانه آفتاب
هنوز جان داشت .عارفی ،پرستارها که آمدند ،خداحافظی کرد و رفت .تنها کاری که از
من برآمد این بود که جواب بُنسوار پرستارها را ندهم و آنقدر اخمو باشم که پیش
خودشان بگویند بار دیگر اگر برای باالبردن تراب اینقدر دیر کنند شاید جوش بیاورم
و سرشان داد بکشم .هرچند خودم هم میدانستم البد تقصیر اینها نیست و اشکا ل
باید از مدیریت یا از مسئو ل دیگری باشد.
دیر شده بود و دیگر نمیتوانستیم از کافه تریا چایی بگیریم .تراب ،در حیاط
خلوت ،قدری چشمانش را بست ،از آفتاب گرم شد .خوشبختانه باد هم نمیآمد .تراب،
بر خالف من ،چندان راجع به بدی یا خوبی هوا حرف نمیزند .چیزها را همان طور که
هستند میپذیرد .از من پرسید« :دیروز به کاری رسیدی؟» (یکشنبهها من در خانه
میمانم و به بیمارستان نمیآیم ).گفتم :دیروز نامۀ لیال زمردیان را میخواندم .نامهاش
برایم عجیب بود.
تراب گفت« :بله .نامهاش را خودمان روی سایت اندیشه و پیکار گذاشتیم .در
سایت دوهزاروپانصد نفر آن را خواندند و تازه در سایتهای دیگر هم آن را نقل کردند.
نظر خیلیها را جلب کرده بود».
پرسیدم :در این نامه زنی را میبینید که خطاب به مرکزیت سازمان مجاهدین
چنان سخن میگوید که انگار او سربازی است فرمانبر و مرکزیت عقابی است در اوج.
این فاصلۀ میان باال و پای ین در سازمان به نظرم خیلی زیاده آمد .اما سؤالم آنجاست
که لیال اعتراف میکند که برای سه ماه میدانسته است که شوهرش ـ یعنی مجید
شریف واقفی ـ دور از چشم مرکزیت ،و در مخالفت با مرکزیت ،ارتباطهایی با برخی
اعضای سازمان دارد .لیال میگوید که خودش را به خاطر آن که این ارتباطهای
پنهانی را به مرکزیت گزارش نداده است گناهکار میداند .در آخر نامه با آشفتگی و
بیچارگی تمام میگوید که «گناهکارم و مرا بکُشید ».این اعتراف به گناه و درخواست
مجازات مرگ به نظرم خیلی غریب است .میگوید« :چه موجود متعفنی هستم...
صرف سازمان این نیست که بر من وقت بگذارد .باید مرا به قتل برسانید».
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تراب میگوید « :روشنفکران ،یا در واقع بخش بزرگی از مردم ،هر قصه را فوری
مورد ارزیابی قرار میدهند که آیا خوب است یا بد است .آیا ثواب در میان بوده ،یا
گناه .به نظرم ب ه تاریخ نباید چنین برخورد کرد .یک واقعیت ،یک امر ،روی داده است.
می توانی شرایط وقوعش را ارزیابی کنی و بسنجی .همین! این که آن حادثۀ معین را
انتزاع کنی ،به آینده بکشانی ،و آنجا ،در بستری دیگر ،بخواهی دربارهاش قضاوت
کنی نکتۀ دیگری است .تا آنجا که به تاریخ مربوط است شرایط وقوع یک حادثه را
باید درست فهمید .در این جمله تکیۀ من بر "شرایط وقوع" است.
«شما نمی توانید وضعیت او را ـ وضعیت نویسندۀ نامه را ـ با وضعیت خودت که
در این زمانه و در این محیط نشستهای مقایسه کنی .اینجا ما با دو نوع شرایط
متفاوت سروکار داریم .و این مهمترین نکته است :هر قضیهای را که بررسی میکنیم
باید در تاریخ ببینیم ،دالیل وقوعش را باید بسنجیم .اینکه آن عمل خوب بوده است
یا بد بوده است مسئلۀ نخست ما نیست.
«یک دختر ـ لیال زمردیان ـ سا ل  1350فارغالتحصیل شده و میخواهد با رژیم
شاه مبارزه کند .درک خودش و نیز جایگاه اجتماعیاش او را به این مبارزه تشویق
میکند .او فکر میکند با این رژیم نمیتواند بسازد .فکر میکند علیه رژیم باید کاری
کرد .دستگاه فکریای که این اقدام را برای او توجیه میکند همان آموزشهای
عدالتجویانۀ مذهبی است .فکر میکند مجاهدین پاسخگوی نیاز او هستند و به آنها
میپیوندد .این سازمان در مسیر درگیریاش با رژیم با توجه به شرایطش ـ کوچکی،
نداشتن اسلحه ـ خودش را با یک غو ل درانداخته است ،و این هم دست خودش
نیست .در آن زمان ،به هر جای دیگر دنیا که نگاه کنی ،این گروهها که خودشان را به
آب و آتش میزنند ،سربلند کردهاند .خوب ،چنین سازمانی ،در مسیر مبارزۀ خودش
میرسد به اینکه در سیستم فکریاش و در سیستم عملیاش باید تغییر بدهد.
پرسش پیش می آید که آیا مشی مسلحانه یا نه؟ اعتقادات دینی یا نه؟ طبعا یک
طوفان در ذهن همۀ اعضا و در ذهن لیال برپا میشود .این آدم تنها نیست و شوهر هم
دارد .شوهر او ،برخالف گزینش سازمان ،میخواهد گزینشی دیگر را پیش بگیرد .لیال
میل دارد راه سازمان را در پیش بگیرد .اینجا بر سر دوراهی گیر میکند .این باعث
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می شود که برای سه ماه به سازمان اطالع ندهد که شوهرش ،دور از چشم سازمان،
میخواهد به راهی دیگر برود».
من گفتم :و به این دلیل در پایان نامهاش به مرکزیت مینویسد که گناهکارم و مرا
بکشید؟!
تراب میگوید« :در جنبش کمونیستی سازمانهای کوچک چریکی مورد انتقاد
قرار گرفتهاند .خود اعضا هم به این سازمانها انتقاد داشتهاند .مارکس اینها را گروه-
های توطئه گر نامیده است .صحبت بر سر این است که تو وقتی در چنین مناسبات
گروه کوچک قرار میگیری ،و ذهنیت و فعالیتت را با ذهنیت و فعالیت آن جمع گره
میزنی ،با توجه به اینکه مناسبات دموکراتیک وجود ندارد و نظر مستبدانۀ یک نفر
حاکم است ،چه بسا در مخمصهای قرار میگیری که اصال خبر نمیشوی و نمی-
اندیشی که یک جور دیگر هم میشود کار کرد و فکر کرد .در چنین سازمانی اگر
کسی به ضرر سازمان قدمی بردارد ،یعنی چیزی را از سازمان مخفی کند یا کسی را
لو بدهد سزایش کشتهشدن است .این است ،عزیزم .جنگ منطق خاص خودش را
دارد .یک شاعر بزرگ فرانسه مسئولیت یک گروه چریکی را برعهده داشته است و
حکم اعدام دو نفر را میدهد :قدری آرد دزدیده بودند! امروز مجازات چنین کاری
شاید دو روز زندان باشد .هر زمانی قانون خودش را دارد .لیال هم میگوید ،من سه ماه
به شما نگفتهام که سازمان دارد به خطر میافتد ،پس باید کشته شوم .چرا که از نظر
مرکزیت سازمان نمیبایست گروه دیگری زیر سازمان تأسیس میشد.
« شک نیست که فردیت افراد به نفع جمعی که در آن شرکت کردهاند تضعیف
میشود .در ارتش این حلشدن فردیت شکل سختتر به خودش میگیرد .سرباز به
دستور فرمانده جلوی آتش میرود .ارتش ،بیاین ،ارتش نیست .این یعنی ذوبشدن
در ارتش ،ذوبشدن در فرمانده.
« تشکیالت همه چیز ما بود .پدر و مادر ما بود .به ما نیرو و فکر و امنیت میداد.
در همان حا ل ،در عوض ،چیزی هم میگرفت .میخواهی مبارزه کنی؟ میخواهی
کاری از پیش ببری؟ بیتشکیالت نمیشود مبارزه کرد و کاری از پیش برد .در مقابل
این قدرتهایی که جلوی رویت قدعلم کردهاند چهطور میتوانی دستتنها دوام
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بیاوری؟ به تشکیالت میپیوندی .اما از سویی تشکیالت فرد را از خود بیگانه میکند.
خصوصا در شرایط مخفی کارهایی را به فرد تحمیل میکند که دلخواه او نیست.
تشکیالت چیزی میدهد و چیزی میگیرد و این تضادی است که راه حل ندارد .آنها
که فقط بدیهای تشکیالت را میبینند راه حلشان چیست؟ سرت را بینداز پایین ،در
همین وضعیت موجود ،راهت را برو و اگر شد غری هم بزن! بعضیها زیانهای مبارزه
را میبینند و زیانهای عدم مبارزه را نمیبینند».

سهشنبه ،بیستودو سپتامبر
«عجب زمانهای بود .سر از پا نمیشناختیم .از همه چیز بهانهای برای یادگیری ،برای
مبارزه ،و برای حمله پیدا میکردیم .فاصلۀ سا لهای چهلودو تا پنجاه را میگویم.
محمود درویش تعبیری دارد که میگوید ،پرتو کرم شبتاب شعلهورمان میکرد.
«چه بود اسم آن خانم شاعر .همان که گفته بود" ،ای بارور درخت ،تو در انتظار
باش ،در انتظار پرچم سبز بهار باش ".بله ،ژالۀ اصفهانی .این شعر را در جواب نادر
نادرپور سروده بود .نادرپور گفته بود" ،ای بینوا درخت کز یاد آسمان و زمین هر دو
رفتهای ،آیا در انتظار بهاری مگر هنوز؟" چه شعرهای زیبایی .ژالۀ اصفهانی شعر
دیگری هم دارد :باور نمیکنم که در این باغ پربهار ،چیزی به غیر زاغ و به جز برگ
زرد نیست.
«سا لهایی بود که شاه نمیگذاشت نفس بکشیم .سرکوب ساواک در اوج خودش
بود و در عین حا ل امید به تغییر و آمادگی برای فداکاری در راه آن از همه جای
کشور زبانه می کشید .در فارس و بلوچستان و اهواز خبر از شورش در فالن ده یا ایل
می رسید .دانشگاه ناآرام بود .بازار و کسبۀ خردهپا پشت سرهم ورشکسته میشدند.
سانسور بیداد میکرد .سانسورچیها هر نوشتهای را بو میکشیدند و در آن جملهای
یا تعبیری را مییافتند و بر آن انگشت میگذاشتند .در چنان محیطی هر کبریتی ،هر
صدای اعتراضی ،هر شعر مبهمی ،هر داستان ترجمهشدهای که میشد از آن بوی
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شورش شنید برای ما گرامی بود .ایران عرصۀ دعوای بزرگی بود که گرمایش از زیر
خاکستر آدم را گرم میکرد.
«گمان میکنم روز بیست و هفت مرداد سا ل چهلوپنج در روزنامۀ کیهان
کاریکاتوریست معروفی که نامش را به یاد نمیآورم کاریکاتوری کشید با چند خط
ساده ،در صفحههای داخلی کیهان .مردی را نشان میداد که بر صندلی راحتی در
خانه نشسته است و روزنامه میخواند .تیتر او ل چنین بود 26 :مرداد ،هواپیماهای
آمریکایی هانوی را بمباران کردند 27 .مرداد ،هواپیماهای اسرائیلی اردن را بمباران
کردند 28 .مرداد  ...همین! کاریکاتور در همین جا تمام میشد و بر عهدۀ خواننده
میگذاشت که بپرسد  28مرداد آمریکاییها در ایران چه کردند .آن روزها کیهان
معموال دو چاپ عرضه میکرد .چاپ او ل در ساعت دوازده یا یک بعد از ظهر ،که به
شهرستانها فرستاده می شد ،و چاپ دوم در ساعت چهار بعد از ظهر که بیشتر در
تهران پخش میشد .من کیهان را خریده بودم .وقتی که در خانه کاریکاتور را ـ گمانم
در صفحۀ شش ـ دیدم بالفاصله پریدم بیرون تا یکی دو شمارۀ دیگر نیز از آن بخرم.
اما روزنامه تمام شده بود .گفتم شاید در چاپ عصر گیر بیاورم .ولی در چاپ عصر
جای کاریکاتور خالی بود ،سفید بود .احتماال روزنامه فرصت نکرده بود بر جای آن
مطلبی بنشاند.
«جنگ ویتنام در اوج خود بود .هانوی نه تنها پشتیبان جبهۀ جنوب بود بلکه
بیشترین ضربات را نیز تحمل میکرد .مقاالتی که در کیهان تحت عنوان ویتنام در
آتش نوشته میشد مواد خوراکی ما بود .چنان که نوشتۀ جنگ شکر در کوبا نوشتۀ
ژان پل سارتر ،که در پاورقی کیهان میآمد و به ترجمۀ جهانگیرافکاری بود .همین
طور مقاالت دربارۀ جنبش الجزایر در آغاز دهۀ چهل و بعدها از  1344به بعد که
فلسطینیها مبارزۀ مسلحانه را شروع کردند و باالخره جنگ  1967که دنیا را تکان
داد .آن زمان دیگر خودمان به مدد رادیو به اخبار و تفسیرهای عربی دسترسی
داشتیم .پیک ایران ،بیبیسی ،رادیوهایی بودند که معموال میکوشیدیم از دستشان
ندهیم و با هر دو با احتیاطهای الزم برخورد میکردیم .دربارۀ مسئلۀ فلسطین و
کشمکشی که بین برخی از نویسندگان ایران دربارۀ حمایت یا عدم حمایت از حقوق
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فلسطینیها مطرح شده بود مقالۀ علی اصغر حاجسیدجوادی در مجلۀ نگین به راستی
مسیر تبلیغات ضد فلسطینی را به کل عوض کرد.
«بله ،خبرها را میخواندی و میشنیدی و میرفتی با رفقایت تقسیم کنی .من از
گیالن ـ معلم شده بودم ـ که میآمدم در تهران به خانۀ سعید محسن میرفتم .خانه-
ام آنجا بود .طرف سلسبیل.
« سعید از زندان که آزاد شد به سربازی فرستاده شد .دورۀ سربازیاش به نظرم
یک سا ل بود :شش ماه آموزشی و شش ماه در ارتش به حالت تبعید .او را به جهرم
تبعید کردند .جهرم آن سا لها گرم بود .بعد از بیستوهشت مرداد افسران و
کارمندهایی در ادارات دیده میشدند که به جهرم تبعید شده بودند .جهرم مثل
برازجان ،بندرعباس و خارک محل تبعید بود .وقتی سعید میخواست به تبعید برود
نامهای به پدرم نوشتم .گفتم این که میآید از من به شما نزدیکتر است .همان قدر او
را گرامی بدارید .فکر میکردم یکراست برود به خانۀ ما .اما سعید اتاق اجاره کرده بود
و بعد رفته بود سراغ پدرم .شش ماهی که در جهرم بود د ل خیلی از بچههای نوجوان
جهرم را به سوی خودش جلب کرده بود .چندین نفر از بچههای جهرم در نتیجۀ
حضور سعید بعدها مجاهد شدند .فکر میکنم تا تابستان چهلوسه در جهرم بود.
«چه دورهای بود .سا ل  43-42تا  .50عجب دورۀ سازندهای بود .دورهای بود که
باید میفهمیدیم داستان از چه قرار است .باید کاری میکردیم .هر شعر مبهمی را که
میخواندیم معنایی برای آن جور میکردیم و سرمان داغ میشد .بله ،در غیاب
سازمانهای سیاسی ،شاعرها زبان گویای مردم ستمدیده میشوند .حتی اخوان ثالث
هم که شعرهای تلخ و نومیدانه گفته بود گاهی میسرود ،بینم چو به تاراج رود کوه زر
از خلق».
نُه شب به خانه رسیدم ـ خانۀ تراب .یاور در تاریکی پشت کامپیوترش نشسته بود.
خستهنباشی به یکدیگر گفتیم .رفتم به آشپزخانه .آشپزخانه اتاق باریک و دنجی است
که شده است اتاق کار و نشستن من .بعد مقداری انگور را پوست گرفتم و خوردم.
سا لها پیش وقتی در خانوادۀ خودم انگور را پوست میگرفتم حتی بچههای کوچکم
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به من میخندیدند« .آخر مگر کسی انگور را پوست میگیرد؟!» من هم ـ به خودم ـ
خندیدم .قدری شعرهایی را که تراب خوانده بود به یاد آوردم .ژالۀ اصفهانی و نادر
نادرپور را ورق زدم و آخرش دلم بر این شعر قرار گرفت و آن را خواندم:
باور نمیکنم که در آن باغ پُر بهار
چیزی به غیر زاغ و به جز برگ زرد نیست.
باور نمیکنم که در آن دشت مرد خیز
از بهر یک نبرد دلیرانه مرد نیست.
باور نمیکنم همه مستانه خفتهاند
در راه چاره هیچ کسی رهنورد نیست.
آخر شب در اینترنت گشتی زدم مگر کسی برایم پیغامی گذاشته باشد .نه! هنوز
خبری از خانم ،از بانوی آن سوی اقیانوس ،نیست .از دو ماه پیش ،از همان وقتی که
تصمیم گرفتم به پاریس بیایم ،او دیگر پیغامی برای من نمیگذارد .عجب کار بدی
است ،قهر.
مخالف آمدنم به پاریس بود .بس که با تراب مخالف است.

چهارشنبه ،بیستوسه سپتامبر
ـ یک بار گفتید که خمینی میلی به این که بازرگان را به عنوان نخستوزیر بر سرِکار
بگذارد نداشت .میخواهم بدانم دربارۀ رابطۀ این دو نفر چه فکر میکنید؟ چرا او
بازرگان را به نخستوزیری گماشت؟
ـ « هم از نظر داخلی و هم خارجی ،انتخاب بازرگان بهترین گزینشی بودکه پیش
روی خمینی بود .جریان بازرگان تنها جریانی بود که به اسالم رسما دلبستگی داشت،
خودش را به اسالم متعهد میدانست .هیچ بدیل یا آلترناتیو دیگری در مقابل خمینی
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نبود .خود روحانیت هنوز آمادگی این را نداشت که سوار حکومت شود .الزم بود تا
جریانی مثل نهضت آزادی اسب را برای روحانیت زین کند.
«هیچ کس در ایران باور نمیکرد که آخوند وزارت داشته باشد .باید او ل آقای
مهندسی مثل صباغیان وزیر کشور میشد ـ یا آدمی مثل احمد صدر حاجسیدجوادی
ـ تا رفسنجانی معاونش بشود و به تدریج او را از روی صندلی هُل بدهد به پایین.
«خمینی از "روشنفکری دینی" به عنوان بهترین وسیله برای سوارشدن بر قدرت
استفاده کرد .خمینی نه به بازرگان ،نه به بنیصدر و نه به امثا ل قطبزاده و یزدی
اعتقادی نداشت .اینها برایش یک مشت فکلی بودند .اما از آنها استفاده کرد .فکلیها
ویترین رژیم خمینی بودند پیشِ اروپاییها و آمریکاییها .در این وسط
سیاستمدارترین مرد خمینی است نه کس دیگر .خمینی است که کلّۀ سیاسی دارد،
نه کس دیگر .حق هم همین بود .سا لها پیشتر او گفته بود که شاهپرستی یعنی
خیانت ـ و میبایست سا لها میگذشت تا نهضت آزادی تازه قبو ل کند که به جای
شاه باید شورای سلطنت بنشیند .یا قضیۀ کاپیتوالسیون را در نظر بگیر .مجلس می-
خواست این حق را به آمریکا بدهد که در مورد اتباع خودش در ایران خودش حق
قضاوت داشته باشد نه ایران .خمینی صدایش را علیه این قرار بلند کرد .حا ل آن که
سیاستمداران دیگر سکوت کرده بودند .میخواهم بگویم که خمینی نبض جامعه را
هوشیارتر و واقعبینانهتر میگرفت و عقدهای را که در جامعه پدید میآمد ،او فریاد
می کرد .و این همان خمینی است که خیلی از روشنفکران تصور میکردند چیزی
حالیاش نیست».
ـ پیش از انقالب این دو تن ـ خمینی و بازرگان ـ چه رابطهای با هم داشتند؟
ـ «چه رابطه ای؟ هیچی! آقا مجتهد بود ،بازرگان در زندان .کاری به کار هم
نداشتند .خمینی هیچ وقت نهضت آزادی را به رسمیت نشناخت حتی وقتی که در
زندان بودند خمینی از آنها به اسم حمایت کرد ـ از بازرگان و طالقانی و سحابی نام
برد ـ نه به عنوان نهضت آزادی.
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«در سا ل پنجاهویک در نجف ،در دیدار با خمینی کتابهای مهندس بازرگان را
همراه برده بودیم .کتابها را من به خمینی دادم .او اظهار بیاطالعی کرد و گفت که
آنها را نخوانده است .البته شاید هم دروغ میگفت».
ـ برای چه دروغ بگوید؟
ـ «زیرا اگر میگفت کتابها را خوانده است این سؤا ل پیش میآمد که نظرش
دربارۀ کتابها چیست .او میخواست از دادن پاسخ طفره برود .گفتم که ،کلۀ سیاسی
داشت!»
ـ شما چرا کتابها را برده بودید؟
ـ «میخواستیم بگوییم ما مسلمان هستیم .اندیشۀ اسالمی داریم و برداشتمان از
مسائل اسالمی شبیه مطالب بازرگان است .خودمان هم از جانب سازمان مجاهدین
خلق رفته بودیم ـ به عنوان کسانی که این قدر آدم داشتند که هواپیمایی ربوده بودند
و نُه نفرشان مدتی در عراق زندانی شده بودند».
ـ و بعد از نخستوزیرشدن بازرگان؟
ـ «بازرگان خودش در سخنرانیای گفت که رفتیم خدمت آقا برای اینکه از دست
این آقایانی که مانع کار ما می شدند گله کنیم .به آقا گفتم شما دستۀ چاقو را به ما
دادهاید اما تیغهاش را از دستمان گرفتهاید .بازرگان این لطیفه را نقل کرده بود که
یکی نشسته بود و غذا میخورد .گربهای گفت "میو" .مرد یک تکه برای گربه انداخت.
لقمۀ دوم را خواست بخورد ،باز "میو"ی گربه آمد .مرد لقمه را برای گربه انداخت .بار
دیگر که گربه "میو" گفت ،مرد بشقاب غذا را جلوی گربه گذاشت و گفت ،حاال این
دفعه ،من میو!
«بازرگان میگفت :این دولت ما ل شما .نوبت "میو" را به ما بدهید.
« اعتقادی را که خمینی به امثا ل رفسنجانی یا بهشتی داشت هرگز به بازرگان
نداشت .خمینی میخواست اسالم حاکم شود ،البته اسالم روحانیون ،یا در واقع اسالم
خودش ،حکومت خودش .او در مورد اسالم هم وقتی پای قدرت سیاسی پیش میآمد
حاضر به هر گونه سازش یا چشمپوشیای بود .فرض کنید در مورد حق رأی زنان ،او
زمانی با این حق ،به نام اسالم ،مخالفت کرده بود .حا ل آنکه بعد از انقالب وجود زن-
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ها را در انتخابات الزم میدید چرا که آن را به نفع خودش میدانست .زنها بیشتر
مذهبی بودند .زنها ،به خاطر نوع تربیتشان ،برای احساسات آمادگی بیشتری داشتند
و ستمدیدگیشان میدان بیشتری به تخیالتشان داده بود .رأی جمهوری اسالمی در
بین زنان باال بود .این بود که دیگر حضور زنان در انتخابات مغایرتی با اسالم خمینی
نداشت».
ـ آیا نهضت آزادی این را نمیدید که خمینی او را کنار خواهد زد؟
ـ «منفعت و کسب قدرت را فراموش نکن .نهضت آزادی بعد از انقالب باالترین
سهم را از قدرت گرفت .کابینۀ بازرگان بیش از سهچهارمش همه از یاران و نزدیکان
بازرگان بودند .نهضت آزادی ،در راه کسب مقام ،خواری کشید و تن به ذلت داد .البته
اینها مقامها را نتوانستند حفظ کنند و آخر هم سر از زندان درآوردند" .جبهۀ ملی"
حتی از نهضت آزادی هم حقیرتر بود .از این "اپوزیسیون" چه در میآید؟ در این
مسابقۀ حقارت انتظار داری خمینی پیروز در نیاید؟
« حقارتی که نهضت آزادی از خودش نشان داد عظیم بود .هرچند که بازرگان به
طور شخصی مقاومتی از خود بروز داد که دیگران آن را هم نداشتند .بعد از سقوط
بازرگان از نخستوزیری نهضت آزادی میل داشت که بازرگان نامزد ریاست جمهوری
بشود .دکتر سحابی به قم رفت تا اجازۀ نامزدی بازرگان را از خمینی کسب کند .این
دیگر حقارت پشت حقارت است .جواب خمینی "نه" بود و گفت که "به مجلس
بروند ".بازرگان به نمایندگی مجلس رسید و شد یکی از سیصد نماینده .در آنجا
چنان به مسخره گرفتندش که با پادرمیانی رفسنجانی هم اجازۀ حرفزدن پیدا نمی-
کرد .چند بار آن به اصطالح نمایندگان مجلس او را هو کردند».
ـ و اما چرا چپ ـ یعنی مارکسیستها ـ در اختالف میان خمینی و بازرگان جانب
خمینی را میگرفتند.
ـ « این نظر حزب توده بود .حزب توده هرچند در میان چپ فحش میخورد اما به
یک معنا نظرش حاکم بود .دستهای از مارکسیستها مرحلۀ انقالب را دموکراتیک
میدانستند .در این مرحله ،خردهبورژوازی و بخشی از بورژوازی خواستار تغییرات
دموکراتیک هستند ،چرا که از دست بورژوازی کمپرادور و سرمایۀ خارجی رنج می-
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برند .در این تحلیل خمینی نمایندۀ چنین اقشاری بود .پس دموکراتیک بود و پس
قابل دفاع و همکاری .خیلی از چپها گیریم به صورت پوشیده و محدود همین تحلیل
را تکرار میکردند .حزب توده تحلیلش این بود که یک پایگاه بزرگ آمریکا از کنار
روسیه بر داشته شده است .حزب توده در پی منافعی یا دستوراتی یا غرایزی به
حمایت از خمینی پرداخت و بعد دنبا ل توجیه تئوریک میگشت .در عین حا ل
خمینی هم صحبت از محرومین میکرد و همین چپ را علیالعموم به سوی خمینی
میکشاند».
خوب ،وقت دارو میرسد .قرصها را میخورد .شام را میخورد .غروب میآید و
خستگی؛ و پشت سر تراب ،که مویش بلند شده ،میخارد .تراب میگوید« :دو هفته
است سرم را نشستهاند ».بعد ـ نپرسیده ـ جوابم را میدهد که «هر قدر هم بگویم
فایده ندارد .پرسنل کم دارند .تازه ،همیشه حق با ادارات است .همیشه حق با مدیریت
است نه با بیمار .اوایل وقتی که برای شستوشو دیر میآمدند اعتراض میکردم .ولی
بعد یاد گرفتم که باید صبر کنم .منتظر بمانم .حرفزدن هیچ فایدهای ندارد».
حاال چه کنیم؟ حاال یک شعر را زمزمه کنیم .کدام شعر را؟ همین را که تراب به
یادش افتاده و ـ از حفظ ـ زیر ماسک میخواند:
سوی دیر مغان کشید عنان
آخر کار شوق دیدارم
روشن از نور حق ،نه از نیران
چشم بد دور ،خلوتی دیدم
دید در طور ،موسی عمران
هر طرف دیدم آتشی کان شب
به ادب گرد پیر مُغبچگان
پیری آنجا به آتش افروزی
شدم آنجا به گوشهای پنهان
من شرمنده از مسلمانی
عاشقی بی پناه و سرگردان
پیر پرسید کیست این؟ گفتند:
چه عجب! طرف مسلمان است .اما هنگام شوق و حیرانی به دیر زردشتیان پناه
میبرد ـ اینها تفسیرهایی است که تراب میکند.
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گرچه ناخوانده باشد این مهمان»
گفت« :جامی دهیدش از می ناب
ریخت در ساغر آتش سوزان
ساقی آتشپرست و آتشدست
چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش سوخت هم کفر از آن و هم ایمان
تراب میگوید « :چه روایتی کرده است این هاتف اصفهانی .قدم به قدم سر میزند
و برای شنیدن ترجیعبند شعرش اینجا به دیدار پیرمغان میرود و آنجا به کلیسا
میرود و هر جا وحده ال اله اال هو را میشنود .این عرفان ایرانی است که چنین در
شریعت دست برده است .این عرفان نخست این طور نبوده است .بعدها بود که عرفان
به زمین آمد و عرفانِ عاشقانه شد .او ل عرفانی آسمانی و زاهدانه داشتهایم .عرفانی که
با بایزید بسطامی میشناسیم .مولوی حکایتی از بایزید دارد :به گبری میگویند کاشا
مسلمان میشدی .او میگوید اگر اسالم این است که بایزید دارد من طاقتش را
ندارم».
برگردیم به هاتف اصفهانی خودمان .به دیر مغان رفته ،ساقی آتشپرست در ساغرش
آتش سوزان ریخته ،عقل و هوش در او نمانده ،کفر و ایمانش از آن سوخته ،و در آن
مستی از همۀ اعضا «حتی ورید و شریان» میشنیده است که «یکی هست و هیچ
نیست جز او ،وحده ال اله اال هو».
وقت خواب میرسد .این بار باید خداحافظیای چند روزه از تراب کنم .مرخصی
گرفتهام .یاور و آقای عارفی اینجا خواهند بود و من یک هفتهای به وین می روم .با
خواهر و برادرم قرار دیدار گذاشتهام .تراب میگوید ،سفرت به خیر .من میگویم ،هفته
دیگر ،همینجا.
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جمعه ،دوم اکتبر
شش روز غایب بودم .دو روزش در وین بودم ـ پایتخت اتریش ـ و سه روزش در پراگ
بودم ،پایتخت جمهوری چک .در اتریش خواهرانم را دیدم که از ایران به آنجا آمده
بودند و برادرم را که از فیالدلفیا آمده بود .دو خواهر به ایران برگشتند و من و برادرم
رفتیم به پراگ به گردشی سه روزه .در سا لهای نوجوانیمان همگی در رشت زندگی
میکردیم و به رویا نیز نمیدیدیم که یک روز قرار دیدارمان را در بیرون از ایران
بگذاریم :خواهران از ایران آمده باشند ،برادر کوچکتر ـ که در فیالدلفیا زندگی می-
کند ـ برای کار علمیاش به شانگهای پرواز کند و من ـ که در هلند زندگی میکنم ـ
به سوی بیمارستانی در پاریس راه بیفتم .خانوادۀ ما ،در آن سا لهای نوجوانی من،
خانوادهای میانهحا ل بود .زمستانها همۀ برادر خواهرها و پدر و مادرمان در یک اتاق
می خوابیدیم .اما حاال هر کدام در یک گوشۀ دنیاییم و به یک گوشۀ دیگری پرواز می-
کنیم .دنیا ،در همین سا لهای زندگی ما ،عجب دنیای دیگری شد.
ساعت یک پا به راهرو گذاشتم .تراب ـ روی صندلی و رو به جمع پیرزنها ـ از دیدنم
آشکارا خوشحا ل شد .گفت« :های! خوش آمدی ».از راهرو گذشتیم ،پیرزن میشمرد،
آن یکی به عکس دو گربهاش نگاه میکرد .خاطرۀ مجسمههای وسط شهر وین ،و
کلیسا و پل وسط شهر پراگ همه از کلهام محو شد .میز کوچک را جلو کشیدم تا به
سوپ تراب پودر پروتئین بزنم .تراب پرسید« :برادر خواهرت را دیدی؟ خوش
گذشت؟» گفتم« :خیلی خوب بود .دور هم جمع بودیم .شوهر خواهرم و زن برادرم
هم آمده بودند .یکی از خواهرهایم را هفده سا ل بود که ندیده بودم .اما بقیه را توی
این سا لها چند بار در اروپا دیدهام».
امروز آقایی ـ محسن نام ـ به دیدار تراب آمد .از سوئد .این آقای محسن چهار یا پنج
سالی از من بزرگتر مینمود .پس باید نزدیک به هفتاد باشد .باریک بود ،با پوست
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چروک ،و رخساری روشن .خانمش ـ قدری جوانتر ـ همراهش بود .خیلی مراقب و
پرستار شوهرش بود ،میشود گفت مثل پروانه به گرد شمع .آقای محسن با تراب
گویا پیشینۀ دوستی بسیار قدیمی دارد .تا یکدیگر را دیدند ،چهرهشان شکفت،
صحبتشان گل انداخت و یادشان به این افتاد که برای نخست کی همدیگر را دیدهاند.
تراب میگوید« :در اتوبوس کنار هم نشسته بودیم .گمانم گیتینورد بود .برای او ل بار
همدیگر را دیدیم و همانجا چنگکمان به هم افتاد ».کدام اتوبوس؟ کی؟ «سا ل چهل-
ونه بود .االن در نودوچهاریم .میشود چهلوپنج سا ل».
سازمان ـ که هنوز نامی بر خود ننهاده بود ـ چند نفر را گرد آورده بود تا به
اردوگاههای فلسطینی بفرستد .سفرشان از تهران به سوی بندر عباس آغاز میشد.
تراب میگوید« :شب پیشش تب داشتم و سرم درد میکرد .سعید محسن پیش از آن
که مرا به گاراژ بیاورد ،رفت و از داروخانه برایم قرص خرید ».محسن نجاتحسینی
کنار تراب مینشیند .در بین مسافران دیگر محسن فقط چهرۀ موسی خیابانی را باز
میشناسد.
سفر آنان را به دوبی و ابوظبی می برد و از آنجا به عراق و سوریه و لبنان .سا ل-
های پنجاهوسه و پنجاهوچهار فرا میرسد :سا لهای تغییر ایدئولوژی .تراب یادش می-
آید« :پاسپورتهای تقلبی را ،همهاش را ،خودمان درست کردیم .حتی جلد
پالستیکیاش را که پُرزدار و نرم بود ،و همهاش را بچهها در دمشق درست کرده
بودند .تایپ بیانیه را نیز محسن فاضل انجام داد .همۀ کتاب را ـ دویست صفحه بیانیۀ
تغییر مواضع را ـ در دو روز تایپ کرد .سپاسی شوخی میکرد که این بابا با ده انگشت
تایپ نمیکند .بیستانگشتی است ،با پایش هم تایپ میکند! برای چاپ پاسپورت
امکانات دولتی الزم بود .کاغذش را نمیشد در بازار خرید .پاسپورت عالئمی داشت در
زمینه ،و هر پاسپورتی شمارهای داشت هفت رقمی .بچههای "جبهۀ خلق" کمک
کردند و ما این پاسپورت را از چاپخانه تحویل گرفتیم ،و دیدیم ای عجب! به جای
هفت رقم شش رقم نوشته شده است! محسن فاضل دست به کار شد .دستگاهی
درست کرد که تنظیمش میکرد و یک رقم دیگر در کنار آن شش رقم مینشاند ،به
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همان اندازه ،به همان فاصله ،دقیق .این دومین شاهکار فاضل بود .یادم هست که بعد
از انقالب هم از این دستگاه استفاده میکردیم».
نجات حسینی میپرسد« :بچههای دیگر که بودند؟»
تراب میگوید« :یکیشان حسین روحانی بود».
نجات یادآوری میکند که حسین روحانی از سا ل ( 49سا ل دستگیری در عراق)
برای پنج سا ل به ایران نرفته بود .در بهار پنجاهوچهار به تشویق سپاسی آشتیانی عازم
سفری آموزشی به ایران شد و پس از یک ماه اقامت در ایران به سوریه باز گشت.
نجات میپرسد« :سا ل پنجاهوچهار که حسین از سوریه به ایران رفت آیا قبل از
رفتنش تغییر ایدئولوژی داده بود؟»
تراب میگوید« :حسین پیش از رفتن به ایران تغییر مرام داده بود .این کار هیچ
تعجبی را برنیانگیخته بود .خود منهم در آن زمان دیگر نماز نمیخواندم .اما در مورد
حسین روحانی به نظرم عجیب میآمد که وقتی اسالم را کنار گذاشت ،به کل عوض
شد .نماز که نمیخواند ،هیچ ،اصال ماه رمضان را به یاد نمیآورد .گویی هرگز مسلمان
نبوده است ،یا اصال اسالمی موجود نیست .بعدها هم ،فکر میکنم ،در زندان جمهوری
اسالمی همین خصوصیت را نشان داد .وقتی برگشت ،به کل برگشت».
نجات حسینی میگوید« :در زندان شاید ظاهرسازی میکرد .به هرحا ل آدم
زندانی گاهی مجبور میشود از خودش تصویر دیگری در ویترین بگذارد».
تراب میگوید« :بله ،ظاهرسازی میتواند نقش داشته باشد .اما گمان میکنم
حسین در زندان جمهوری اسالمی دستخوش تردیدهای بزرگ شده بود».
نجات حسینی میپرسد« :شما شخصیت حسین را چه طور میدیدید؟»
تراب میگوید« :نظرم را نوشتهام ،و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفتهام .به نظرم
حسین بوروکرات بود .یعنی برای آدمها شغل یا جایگاهی قائل میشد و انتظار داشت
نعل به نعل ،مثل مهره ،رفتار متناسب با همان جایگاه را انجام بدهند.
«خود من بچههایی را که تصفیه میشدند تا مدتها نگهشان میداشتم .تا مدتها
سراغشان میرفتم و ارتباطم را با آنها حفظ میکردم .برای حسین این طور نبود .تو،
توی این قالبی .مسئو ل این جا هستی .باید رُلت را کامل پیاده کنی.
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«یادم میآید یک بار با او سراغ یکی از بچهها رفتیم که با سازمان مسئلهای پیدا
کرده بود .از او ایراد میگرفتیم و او هم از خودش دفاع میکرد .برگشتن ،حسین به
من گفت" :تو همۀ حق را به او میدادی!" من گفتم" :حرفهایش را شنیدم و دیدم
حق با اوست ".حسین گفت :هیچ وقت نباید به ضرر سازمان حرف زد».
خانمی که برای مالیدن دست و پای تراب هفتهای یک یا دو بار میآید امروز هم آمد.
دست و پا را تکانی میدهد .شاید بیست دقیقهای و همین خوب است .در عین حا ل
به فرانسوی چیزهایی هم میگوید و می شنود .البد از وضع آب و هوا و شاید بیماری و
بیمارستان.
تا ماساژور انگشت های پای تراب را یک به یک بکشد و بمالد من و آقای نجات
حسینی قدری حرف زدیم و با هم آشنا شدیم .معلوم شد ایشان اهل کارهای علمی
است .مهندسی شیمی را در دانشکدۀ فنی تهران تمام کرده و در دانشگاه استکهلم نیز
در فیزیک پرتوهای یونساز درس خوانده است .سا لها در بخش پزشکی هستهای
سوئد کار کرده و درس داده است .عالوه بر خاطرات خودش از سازمان مجاهدین خلق
کتاب دیگری نیز نوشته است با نام مردمساالری و رفاه اجتماعی در سوئد .چهل سا ل
شده است که در سوئد زندگی میکند .میگفت« :دلم میخواست دیدههای خودم در
سوئد را برای ایرانیها شرح بدهم .مثل یک گزارش از این که در سوئد مردم چه
حقوقی دارند .دولت چه کمکهایی در اختیار آنها میگذارد .نظام تأمین اجتماعی و
مردمساالری چه معنایی دارد».
تراب اما به سیستم رفاه اجتماعی در غرب تردیدهایی دارد« :غرب نیاز داشته که
در برابر اتحاد جماهیر شوروی ویترین آزادی و رفاه باشد .به این دلیل امتیازات زیادی
به مردم داده شده است .دستاوردهای کارگران و زحمتکشان در سوئد دستاوردهایی
نیست که خودشان به زور گرفته باشند .در جاهای دیگر حق به زور گرفته شده است.
اما در سوئد ـ به یُمن وجود اتحاد شوروی ـ طبقات حاکم حقوقی را به کارگران
پیشکش کردهاند هر چند که االن مشغو ل پس گرفتن آنها هستند».
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تحلیل تراب را من در نمییابم .سیستم رفاه اجتماعی را در خود غرب بنا کردهاند.
امتیازش را چرا باید به اتحاد شوروی بدهیم؟
تراب میگوید« :ملیشدن نفت ایران ،در فضای عقبنشینی استعمارگران فرسوده
صورت پذیرفت .تحوالتی که در کشورها رخ میدهد صرفا مدیون تحوالت درونی
نیست .شرایط خارجی ،فضای جهانی ،بسیار مهم است.
«اتحاد شوروی جهان سرمایهداری را به مرگ گرفته بود .البته که سرمایهداری به
تب راضی می شد .در فرانسه ،در جوّ پیروزی اتحاد شوروی بر فاشیسم ،از ترس
شوروی و قدرت چپ است که تأمین اجتماعی یا "سوسیا ل سکیوریتی" در اینجا
برقرار میشود و حق رای به زنان داده میشود .از اوایل قرن بیست تا  1945بارها و
بارها به پیشنهاد چپ کوشش کردند به زنان حق رای داده شود ،راست نگذاشت .در
 1945حق رای زنان پذیرفته شد و نباید تأثیر جهانی چپ را در پذیرش آن نادیده
گرفت».
نیمروز میگذرد .عصر میرسد .نجات حسینی ساک سفرش را بر میدارد تا به فرودگاه
برسد و به خانهاش ـ در سوئد ـ بپرد .حاال ببینیم کی برخواهد گشت و آیا تراب را کی
خواهد دید؟
تراب یادش به این میافتد که خودش هم گاهی زیاد خوشاخالق نبوده است .به
نجات میگوید« :در بغداد تب کرده بودم .تو و اسماعیل اصرار میکردید که به دکتر
بروم .من به شما حرف درشت زدم و گفتم به شما مربوط نیست .هنوز هم خجالت
میکشم».
نجات لبخند میزند « :ای بابا! حاال کی یادش مانده است که تو پنجاه سا ل پیش
به ما چی گفتهای».
نجات ـ ساک در دست ـ میآید که پیشانی تراب را ببوسد و «به امید دیدار»
بگوید.
تراب میگوید« :از زندگی من روزهای چندانی باقی نمانده است .این را نمیگویم
که دلت بسوزد .این واقعیت است .نه ،الزم نیست دلداریام بدهی .من خودم اوستای
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این هستم که از چوب خشک برای خودم درختی بزرگ بسازم .نه ،نگو که همه چیز
خوب میشود .بیماری پیش میرود .و خودم میبینم که طاقتم کمتر میشود .االن
من خیلی بیشتر میفهمم که رنج یعنی چه .من که بچه نیستم ،و کسی نیستم که
بترسم .روغن ریختهای است و من سعی میکنم که جمعش کنم .البته هنری نمی-
کنم .این میل به زندگی است .گمان نمیکنم کسی باشد که در برابر غریزۀ حیات
کوتاه بیاید .البته آدمها فرق میکنند .طاقتشان فرق میکند .اما هر کسی برای
زندگیاش میایستد .مثل دورۀ زندان است .بعضی بچهها با قرآن ،بعضیها با شعر،
بعضیها با قهرمانیای که شنیده بودند ،هر کسی یک جوری وسیلهای فراهم میکرد و
دست خودش را به جایی بند میکرد .تازه ،رنجهای ما در مقابل رنجهای معمولی
زندگی زحمتکشان چه معنا دارد؟ اگر زندگی معمولی زحمتکشان را در نظر بگیری
که برای به دست آوردن یک لقمه نان چه زحمتی میکشند ،آن وقت رنجها ،همه ،در
نظرت کوچک میشوند .و این بیماری! بیماری هم دارد به راه خودش میرود .االن
بدون دستگاه مشکل میتوانم سی ثانیه تاب بیاورم .از شش ماه پیش ماسک بینی
نجاتم داده است .زیرا به بینیام هوا میرساند و راه دهن برای غذاخوردن باز میماند.
دکتر می گوید ممکن است عضلۀ بلعیدن از کار بیفتد .راست هم میگوید .قبال انگشت
پایم را تکان میدادم و زنگ میزدم .االن ،این محدود شده است .اگر کار به اینجا
کشید ،آدم اگر برود بهتر است .چون رنجش زیاد است».
غروب گذشت .وقت شام رسید .و حاال وقت خواب میرسد .تراب دارد روزش را مرور
میکند .تراب میگوید« :خوب است .رفقا میآیند و به آدم سر میزنند .نجات حسینی
هم بر فراز خلیج را خوب در آورده است .منصفانه نوشته .آن چه میگوید یا خودش
دیده است یا از کسی به درستی شنیده است .به نظر من در کتابش ادای دین شده
است به بنیان گذاران سازمان مجاهدین خلق .یا بهتر بگویم ،ادای دین شده است به
برادران مجاهد مذهبی ما تا سا ل پنجاه و چهار.
«بنیان گذاران سازمان را رژیم شاه اعدام کرد .جمهوری اسالمی هم از روز نخست
اسالم آنها را با اسالم خودش سازگار نمیدانست و بعد هم که کمر به از میان
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برداشتن میراث آنها بست .خود ما هم در "بخش منشعب" در حالت نوعی قهر با
آنها به سر میبردیم زیرا به هرحا ل از ایدئولوژیای که آنها به نامش شهید شده
بودند روگردان شده بودیم .به این ترتیب بنیانگذاران اولیۀ ما و همراهان آن زمان
بیصاحب یا بیفرزند ماندند و مقامشان آن طوری که شاید و باید تحلیل و تجلیل
نشد .حاال چه خوب است که از آنها تصویری به دست داده شود .به آنها ادای دین
شود».

سیویک خرداد 1349
چهلوپنج سال پیشتر
سازمان یا جمع ـ که هنوز نامی بر خود ننهاده است ـ دورهای پنج ساله از عضوگیری،
کادرسازی و نظریهپردازی را از سر گذرانده است .سازمان فکر میکند حاال وقتش
رسیده است که ضربه بزند ،عرض اندام کند ،و سکوت سیاسی جامعه را بشکند.
بنیانگذاران سازمان دانشجو بودهاند .طبیعی است که رفقای تازه را در میان
دانشجویان یافته اند .هر عضو تازه قرار است تنها سه نفر دیگر را بشناسد .کسی نمی-
داند سازمان چند عضو دارد و رهبرش کیست .محسن نجات حسینی ـ دانشجوی
رشتۀ شیمی ،دانشکدۀ فنی تهران ـ شش ماه است که در یک خانۀ جمعیِ سازمان،
در شهرآرای تهران ،زندگی میکند .اهل خانه سه نفرند که یکدیگر را با نام سازمانی
میشناسند و اگر کسان دیگری به خانه آمدند قرار گذاشتهاند که چهرۀ یکدیگر را
نبینند .اطالعات هر کس از سازمان باید به کمترین محدود باشد.
رابط محسن ـ کسی که برای محسن از سازمان خبر و دستور میآورد ـ به او می-
گوید که مأ موریتی در خارج از ایران در پیش است .ترتیباتی داده شده تا در نزد
سازمانهای فلسطینی آموزشهای چریکی ببینند .محسن در دانشگاه و در خانواده
بهانههایی میتراشد تا غیبت خود را عادی جلوه دهد ،و در سیویک خرداد  ،1349در
سرقرار ،در ایستگاه اتوبوس حاضر میشود .به بندرعباس خواهند رفت ،تا از خلیج
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فارس بگذرند و خود را به اردوگاه فلسطینیها برسانند .لحظههای نخستین این سفر
را ـ که ماههای ماه طو ل خواهد کشید ـ از کتاب محسن میآورم« :شنبه ،سیویک
خرداد در گاراژ مسافربری میهنتور ،در خیابان فردوسی ،حسین روحانی سرقرار آمد و
شناسنامهای به من داد که از آن پس کارت شناساییام به شمار میرفت .روحانی مرا
به شخصی به نام محمدعلی معرفی کرد .او مردی خونگرم و با تجربه به نظر میرسید.
در میان جمعیت حاضر در گاراژ موسی خیابانی را نیز به عنوان مسافر اتوبوس دیدم.
در حالی که در صندلی کنار "محمدعلی" نشسته بودم اتوبوس راه خود را در میان
بدرقه کنندگان باز کرد و پیش رفت .حسین روحانی با کلماتی پر از مهربانی ما را به
خدا سپرد و از میدان دیدمان خارج شد .دقایقی بعد اتوبوس جادههای بیابانی را به
سوی بندر عباس میپیمود».
این باید همان اتوبوسی باشد که تراب از آن یاد کرده است .تراب ـ که آنجا نام
محمدعلی را به خود گرفته بود ـ گفته است« :همان بار او ل که کنار هم نشستیم
چنگکمان به هم افتاد».
از بندرعباس با لندروری به بندرلنگه رفتهاند :جاده خاکی ،دور از چشم ژاندارمها.
چشمها را بستهاند و از تنها برکۀ میان راه آب نوشیدهاند ـ پر از جانوران ریز.
در بندر لنگه ،یک ساعت پس از نیمه شب ،فتیلۀ چراغ نفتی باال رفته است و در
تابش زردرنگ نور چراغ مرد قاچاقچی به آنان دستور داده است که بر لنج بنشینند:
لنج سیاه ،در میان امواج ،بیش از چهل تن سرنشین ،به قصد آن سوی آب ،به قصد
دوبی.
در روشنایی آفتاب بعد از ظهر به دوبی رسیدهاند« :شهری بسیار ساده و عقب-
افتاده» که جز چند منارۀ مسجد و چند ساختمان سیمانی ناتمام نشانهای از شهر
ندارد .دوبی ،و شیخنشینها در آن زمان جزو مستعمرات انگلستان بودهاند .همسفران
سازمانی که اینک به هشت تن رسیدهاند ،باز دزدانه و در شب ،به ابوظبی میروند تا
با شناسنامههای دست دوم خود گذرنامههای واقعی از هیأت کنسولی ایران بگیرند.
بلم چهارمتری اما توانایی بردن همسفران و جاشو و قایقران را ندارد .نرسیده به ساحل
مردها به آب میزنند ،چند روزی در این و آن آلونک ماسهفرش و حصیری با نان و
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خرما سر میکنند و در بیستوهفت تیر هر یک به گذرنامهای واقعی در محل کار
هیأت سفارت ایران دست مییابند.
در دوبی «حادثه» پیش می آید :خبر آمده است که گفتگو با سازمان الفتح به بار
نشسته است و اینک همسفران میتوانند دو به دو به بیروت پرواز کنند تا به پایگاه-
های فلسطینی بپیوندند .چمدان پروپیمانشان را در اتاق کوچکی که اجاره کردهاند
مینهند و خود ـ شش نفر ـ به بازار میروند تا سرووضعی مناسب با پرواز هوایی برای
خود بخرند .در بازار پلیس سیهچرده و الغر و دشداشهپوش و مرد چاقی که به بشکه-
ای سفید میمانست سر میرسند .همسفران با آن لباسهای فرسوده ،دمپاییهای
پالستیکی و قیافههای ژولیده یکجا به چنگ پلیس میافتند .خانه لو میرود .چمدان
گشوده می شود .حاال قصه قصۀ مرگ و زندگی است .در چمدان مُهرهای تقلبی
سفارت ایران است ،و گذرنامۀ بیعکس ،با دفترچۀ رمز و سرودهای انقالبی .اگر پای
پلیس ایران به میان بیاید ،اگر زندانیان را تحویل حکومت ایران بدهند ،سازمانی لو
خواهد رفت که تا آن لحظه مخفی بوده است.
شش زندانی ـ که محسن یکی از آنهاست ـ در زندان دوبی بازجویی پس می-
دهند و روزها را میشمرند .زند ان ،دو اتاق است که به هم راه دارند ،با دیوارهای بلند
سیمانی و کف بتونی .یکی از اتاقها با در آهنی و شبکهای به حیاط باز میشود و اتاق
دیگر تنها با یک هواکش به دنیای بیرون راه دارد .در این سربستۀ چهار در پنج متری
چهل نفر ـ که بیشترشان فارس زبانند ـ زندان میکشند.
هشت روز بعد سازمان ،در تهران ،از دستگیری همسفران آگاه میشود .حسین
روحانی ،که مهندس کشاورزی است و شرکتی تاسیساتی دارد ،سهم خویش را در
شرکت میفروشد ،پو ل را یکسره به سازمان میدهد و خود به دوبی میآید تا همراه با
رسو ل مشکینفام و محمد سادات دربندی تیمی را برای آزادکردن زندانیان به راه
اندازد.
تراب ،که آزاد مانده و در بیروت است ،از سوی سازمان میکوشد تا بر قاضی
فلسطینیتبار پرونده اثر بگذارد .کوششها همه برای آنست که دستگیرشدگان به
ایران تحویل داده نشوند و ساواک نتواند از راه آنان به هستۀ اصلی سازمان دست یابد.
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صبح دوشنبه هیجدهم آبان هنوز خیابانها در آرامش شب است که زندانیان را دو
به دو با زنجیری مشترک میبندند و به فرودگاه میبرند .زندانیان با خود اندیشیدهاند
که ،اگر شد ،حتی هواپیما را سرنگون کنند تا خود را از شکنجه و سازمان را از لورفتن
در امان دارند« .هواپیمای دوموتوره بی حرکت در برابر باد ایستاده بود و تابوتی بزرگ
را به یاد میآورد ».محسن در کنار همزنجیریاش موسی مینشیند و چیزی را می-
بینند که در خیالشان نیز نمیگنجیده است :رسو ل و به دنبا ل او حسین روحانی و
سپس محمد سادات دربندی نیز وارد هواپیما میشوند و نزدیک به هم جا میگیرند ـ
«تیم آزادکننده» توانسته است خود را به عنوان مسافر در هواپیما جا دهد.
ده دقیقهای از پرواز نگذشته است که رسو ل از جا میجهد و با رولوری در دست
فریاد میزند .دستبندها را از دست زندانیان میگشایند و بر دست دو پلیس نگهبان و
مرد مهماندار میبندند .راه هواپیما را ،که به بندرعباس میرفت ،برمیگردانند و پس از
آن که برای بنزینگیری در دوحه مینشینند سرانجام در سۀ عصر اجازه مییابند که
داکوتایِ دوموتوره را بر باند کوچک و دورافتادهای در حاشیۀ فرودگاه بغداد بر زمین
بنشانند.
همسفران سازمانی که حاال هواپیمارُبا شدهاند ،خود را به پلیس بغداد تسلیم می-
کنند .حاال وقت آن است که به زندان بروند ،بازجویی پس بدهند ،شکنجه شوند ،تا
معلوم شود چه کارهاند و فرستادۀ حکومت شاه نیستند .حسنالبکر ،رئیس جمهور
عراق ـ که معاونی با نام صدام حسین د ارد ـ البته هیچ از یاد نبرده است که تنها چند
ماه پیشتر فرستادگان شاه سپهبد تیمور بختیار ،اولین رئیس ساواک را ،در بغداد ترور
کردهاند.
دست رسو ل در شکنجه میشکند .محسن نعرۀ دردآلودی را میشنود که به
صدای حسین روحانی شبیه است .نوبت به محسن که میرسد او را با خیزران میزنند
و بر جاهای مختلف تنش شوک برقی میدهند .محسن میبیند که حسین «با هر
ضربهای چون مار به خود میپیچد و داد میزند که المسّب بس است»...
تراب به نجف نزد آیتاهلل خمینی میرود تا از او بخواهد در آزادی زندانیان بکوشد
یا دستکم به بغداد برساند که دستگیرشدگان عمّا ل حکومت ایران نیستند .تراب
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معرفینامهای از آیت اهلل طالقانی را نزد خمینی برده است .سازمان این نامه را که به
جوهری نادیدنی در صفحه ای از تقویم نوشته شده است در لبنان به تراب رسانیده
است .خمینی اما دخالتی نمیکند.
تراب با سازمان الفتح در گفتگوست .چهل روز از نشستن همسفران در بغداد می-
گذرد که به وساطت الفتح اجازه مییابند از عراق خارج شوند .دوی بعدازظهر بیستو-
هشت دیماه  1349با ماشینی قدیمی و مسافربر بغداد را به سوی دمشق ترک می-
کنند .ابونضا ل ،رئیس دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین در بغداد ،خود در ایستگاه
اتوبوس مسافربری همسفران را بدرقه میکند .روز بعد هنوز آفتاب پاییزی بر بلندی
ساختمانها لمیده است که به دمشق میرسند .تراب است که به پیشبازشان میآید.
اردوگاه نزدیک دریاست و در خطر حملۀ اسرائیلیها .نگهبانی از اردوگاه کار مهم
رزمندگان ساکن آنجاست .دریاست و آفتاب بامدادی و سرودهای انقالبی .صبحانه
نان است و چای و زیت و زعتر ،آنهم پس از دو ساعت ورزش فشرده .روز با جودو و
کاراته و تیراندازی پر میشود و در کنار رزمندگان فلسطینی میگذرد .این رزمندگان
آن اسطورههایی نیستند که رفقای ما از پیش در ذهن خود ساختهاند .مردمی هستند
از همه گروه :خوب و بد ،شایسته و ناشایسته.
بعد از ظهر یکی از روزهای آخر اردیبهشت پنجاه است ـ و آنها در خانهای
جمعی در بیروت زندگی میکنند ـ که اعالمیۀ گروهی با نام «چریکهای فدایی
خلق» به دستشان میرسد .ذوق و شورشان وصف ناپذیر است .معلوم میشود که گروه
سازمانیافتۀ دیگری نیز پا در راه مبارزه دارد .جشنهای دوهزاروپانصد سالۀ
شاهنشاهی نیز در راه است .حاال باید ،یک به یک ،با باری از اسلحه به ایران برگردند
تا در آسمان آبیای که هیچ لکهای ندارد صاعقهای بزرگ برپا کنند.
شنبه ده مرداد  1350نوبت به محسن میرسد .همه در جنب و جوشند .کاظم
رولور اسپانیایی و خشاب گلوله را زیر بغل و دور ران و دور کمر محسن میبندد .با
پولی که تراب از افراد آشنا در الفتح قرض گرفته است تعداد بیشتری اسلحه و مهمات
خریدهاند .رسو ل که رمزدار ارتباطات داخلی است با او خلوت میکند تا بگوید چگونه
با رفقا در داخل تماس بگیرد .یکی مواد منفجره را در چمدان جاسازی میکند و یکی
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نوشتههای تکنیکی را ،تا از چشم مأمور گمرک دور باشند .پنجوپنجاه دقیقۀ بعدازظهر
محسن ساعت سالن فرودگاه را میبیند .این ساعت در خاطرش خواهد ماند .نزدیک
است که محسن به پرواز نرسد .اما با چهارده کیلو بار اسلحه بر بدن و هشت کیلو بارِ
فشنگ بر کیف روی دوش تندتر نمیشود راه رفت .ارژنگ خامنهای در بالکن فرودگاه
مراقب است که سرنوشت چه خواهد شد .تراب و محمد یقینی نیز دورتَرک نگران
مسافرند .محسن از چارچوب سفید راهروی پان آمریکن رد میشود که صدای سوتی
به گوشش میخورد .محسن تازه میفهمد که چارچوب یک سیستم کشف فلز است و
او از اولین به دامافتادگان این شیوۀ کنتر ل است .پلیس تنومندی که بر او چنگ
انداخته است با هر گردش دست سالح تازهای کشف میکند و به همکارانی که دورش
حلقه زدهاند خبر میدهد که« :این لعنتی یک زرادخانه همراه دارد».
این «لعنتی» حاال باید از این زندان به آن زندان برود و از آن دادگاه به این
دادگاه .در زندان رَمل ـ در بیروت ـ یک سا ل میماند .زندانی که برای آن همه زندانی
تنگ و کوچک است و «چشم آدم از دیدن آن همه اجسام نزدیک به هم و متحرک
نفرت دارد ».هر شب برای یک وجب جای بیشتر برای خواب دعوا در میگیرد .در
بازجویی بر تخت میبندندش ،شالقش میزنند ،و سیگار روشن را بر پوست زیر لبش
خاموش میکنند .شش ماه بعد را هم در زندان هِرمل میگذراند ،در شما ل شرق
لبنان ـ در منطقۀ خش ک بقاع لبنان .تراب تا توانسته به دیدار او آمده و خبرهای
بیرون زندان را ـ ذره ذره ـ داده است .خبرها همه بدند.
سازمان لو رفته است .در او ل شهریور  1350سازمان ـ پیش از آن که صاعقهای بر
آسمان زده باشد ـ ضربه خورده است .هفتاد نفر از اعضایش ـ بیشتر اعضایش ـ به
چنگ ساواک افتادهاند« .لعنتی» در زندان هِرمل باید بپذیرد که بسیاری از
همسفرانش را ،بار پیش ،برای آخر بار دیده است.
سیزده بهمن پنجاهویک «لعنتی» باید از زندان یک سا ل و نیمۀ خود آزاد شود .اما
نمی شود .اتفاقی افتاده است .در شهرِ نزدیک ،در شب قرار آزادی ،مردی را دستگیر
کردهاند که در کیف دستیاش گذرنامهای با عکس محسن دارد .مرد را به زندان می-
آورند .تراب است که میخواسته ـ اگر محسن را در کنار مرز رها کنند ـ گذرنامهای به
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او برساند .دو رفیق حاال در زندان زَحله ـ شهری در نیمه راه بیروت تا هِرمل ـ همبند
خواهند بود تا سرانجام وکیلی فلسطینی سنگ تمام بگذارد و در روز دادگاه وظیفۀ
همۀ اعراب ،از جمله لبنانیها را ،در کمک به انقالب فلسطین یادآور شود و از دادگاه
بخواهد که از این جعل گذرنامه درگذرد .حاضران دادگاه از این سخنرانی گرم می-
شوند و کف میزنند .دادگاه شور میکند و حکم به آزادی هر دو میدهد .چهارده
اردیبهشت  1352است که تراب و محسن ،با نامهایی جعلی ،از دادگاه بیرون میآیند
تا کارشان را در سازمان از نو بر دوش بگیرند.
تاریخ بس است .تاریخ ـ هر چه بوده ـ جز لحظهای فشرده در گذشته نیست .حاال ـ
هر چه کردهاند ـ هر دویشان اینجایند :در بیمارستانی در حومۀ پاریس .تراب ،بر
تخت ،بی آنکه بتواند سر بگرداند و محسن ،ساکی در دست ،تا به خانهاش در
استکهلم برود .پیشانی تراب را میبوسد و به هم بدرود میگویند .این آخرین دیدار
است.

دوشنبه ،پنج اکتبر
آقا این چایی نخوردن من هم مسئلهای شده است .تراب امروز باز نصیحتم کرد که
«درست نیست وقتی مهمانی میآید و با او به بوفۀ پایین میرویم ،تو نه چایی می-
خوری و نه قهوه ».تراب معتقد است که آدم باید ـ اگر به جمعی تعلق داشت ـ
خودش را با جمع هماهنگ کند .به نظرم میرسد من هم چارهای ندارم جز آن که از
این به بعد آن چایی بیمزه و م عموال سرد بوفۀ پایین را سربکشم و وانمود کنم از
نوشیدن آن اصال بدم نمی آید .تراب حتی گفت در خانه نیز با یاور هماهنگ شوم و با
هم صبحانه و شام بخوریم .اما این یکی را مقاومت کردم و گفتم یاور مطلقا معلوم
نیست چه ساعتی چه میخورد .خودش هم نمیداند .آن وقت شما انتظار دارید من
شام و نهارم را با کسی که خودش برنامهای ندارد تنظیم کنم؟ تراب این را عقب
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نشست و گفت« :خودتان دو تا آدم بالغ هستید .به من چه مربوط است که در
غذاخوردنتان دخالت کنم ».ولی باز قدری توجیه آورد که «می ترسم ضررش به من
برسد .اگر یکی از شما دو نفر بگذارد برود ،من چه باید بکنم؟»
تراب گفت که کامپیوتر را روشن کنم تا مقالهای را بگوید و من برایش تایپ کنم.
ظاهرا عزمش را جزم کرده است که پاسخش به صادق جال لالعظم را تقریر کند.
جال لالعظم نویسندهای سوری و گویا مشهور است .تراب نیز خود از او کتابی به
فارسی ترجمه کرده است .اینک جال لالعظم این را پیش نهاده که اسالم نیاز به
اصالح گری به قد و قوارۀ لوتر دارد تا روایتی از اسالم به دست دهد که با جهان مدرن
سازگار باشد .تراب میخواهد جواب آقای جال لالعظم را بدهد .زیرا به نظر تراب اسالم
با نیازهای زمانه کنار آمده و آخوندها ،با نرمش فراوان ،قوانین شرع را ،در صورت لزوم،
تفسیر جدید کردهاند و به خدمت تازه درآوردهاند .تراب ـ مثل این که خطابهای را در
برابر حاضران بخواند ـ خواند ،و من هم حرف به حرف تایپ کردم که« :اصالحگری
همواره در اسال م صورت پذیرفته است .آیا معتزله در اسالم رفرم یا اصالح نکردند؟ و
آیا شیعه به اصالح در اسالم برنخاست؟»
تراب میگوید« :بیسوادی کامل بر محافل فرهنگی ما چیره است .جهل مرکب
است .مثال گفتهاند "امتناع تفکر در فرهنگ دینی" .منکر هر نوع امکان تفکر در عالم
مذهبی شدهاند .به همین نصیرالدین طوسی نگاه کنید .این رصدخانۀ مراغه را کی بنا
کرده است؟ وزیر هالکو شد ولی خواستار نابودی خالفت بود .خالفت عباسیان را در
بغداد به پایان رسانید .یا مالصدرا نوعی دیالکتیک را در ذات پدیدهها قبو ل دارد.
لئوناردو داوینچی کارهایش ریشۀ مذهبی دارد».

سه شنبه ،ششم اکتبر
تراب را که از جلوی اتاق پیرزنها برداشتم ،در همان دقیقۀ او ل به نظرم آمد بی-
حوصله است .بیحوصله که نه؛ حالت آدمی را داشت که عجله دارد و آمادۀ کاری
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است اما دست و پایش بسته است .به اتاق که میبردمش ،سرِ هر چیز جزیی "اُرد"
میداد« .درِ اتاق را باز کن! ...میز کوچک را کنار بگذار! ...پشت صندلیام را به دیوار
بچسبان! ...دوشاخۀ دستگاه تنفس را به برق بزن!» حا ل آنکه همۀ اینها کارهایی
است که من به طور خودکار و همیشگی در ورود به اتاق انجام میدهم .بعد هم گفت،
«سینی غذایم را از اتاق تقسیم بگیر .دیروز یک قابلمه به نام خودم در یخچا ل
گذاشتهایم ،آن را هم بیاور ».من هم رفتم و سینی غذای تراب را ،که پرستار آن را
چیده بود ،از اتاق تقسیم گرفتم و به اتاق تراب آوردم و به او گفتم که «هر چه در
یخچا ل نگاه کردم ظرفی را که خودمان آن جا به نام شما گذاشته باشیم ندیدم».
تراب ،انگار که منتظر چنین اتفاقی بوده باشد ،گفت« :چه حقی داشتهاند ظرف غذای
امانتی مرا دور بیندازند ».بعد بالفاصله تصمیمش را گرفت و گفت« :مرا به اتاق تقسیم
ببر .خودم باید با آنها صحبت کنم ».اتاق تقسیم او ل راهرو است و با ما شش یا هفت
در بیشتر فاصله ندارد.
در اتاق تقسیم پرستار ریزنقشی که از قضا خیلی هم با نمک بود یخچا ل گُنده را
کاوید و او هم ظرف تراب را پیدا نکرد .تراب به فرانسوی با او صحبت کرد .دخترک
گویا اظهار بیاطالعی میکرد و تراب به من گفت« :مرا ببر پیش رئیسشان ».حاال
رئیس کیست .خانمی الغراندام که یک اتاق آن طرفتر است .خانم به حرفهای تراب
با دقت گوش داد و تراب یک جملۀ خودش را هم برای من ترجمه کرد« :شما به چه
حقی غذای بعضی از بیماران را ،که رویش اسم خودشان را نوشتهاند ،دور میاندازید؟»
خانم الغراندام به اتاق تقسیم رفت .دو سه پرستار را جمع کرد و معلوم بود سر همین
موضوع با آنها سروکله میزند .یکی دو تا از پیرزنهای اتاق انتظار هم ـ که هنوز
هوش و گوشی دارند ـ به این مکالمه و رفتوآمد با دقت گوش میدادند .حتی یکی-
شان که با صندلی چرخدار از کنار ما رد میشد دستش را روی دست تراب گذاشت
که ظاهرا به معنای تصدیق نظریات تراب بود .خانم رئیس الغر نیز نزد ما که بیرون
اتاق تقسیم منتظر بودیم برگشت یک بسته پنیر کوچک به من سپرد و گویا از تراب
هم عذرخواهی کرد .دیگر کاری باقی نمانده بود .ما به ته راهرو ـ به اتاق خودمان ـ
برگشتیم و تراب بین راه یادآوری کرد که «سیرابیاش را خود پرویز پخته بود .خیلی
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هم زحمت کشیده بود ».در اتاق غذای بیمارستان را جلوی تراب گرفتم و درپوشش را
برداشتم .تراب غذا را که قرمزرنگ بود بیدرنگ تشخیص داد و گفت« :من این را
نمیخورم .گوشت رودۀ خوک است .ما از این غذاها نمیخوریم ».نفهمیدم منظورش
از "ما" کیست؟ به هرحا ل غذا را ـ دستنخورده ـ در راهرو گذاشتم و خوشبختانه با
همان پنیر و قدری نان و روغن زیتون ـ و قدری هم خیا لِ سیرابی پرویز ـ تراب
مشغو ل شد و همین ماحَضَر را پسندید.
ظاهرا دیروز که من دیر به بیمارستان آمده بودم ،پرویز به بیمارستان آمده و
دست و پای تراب را مشتوما ل مفصلی داده و این "سیرابی" را هم به پخت خودش
برای تراب آورده است .به این میگویند معرفت .این آدم هنوز آدم ورزشکاری است.
سا ل ها پیش ،دبیرستان که بودم ،خوب در خاطرم مانده که در مسابقۀ تیمهای ملی
ایران و اسرائیل او از دور ،یک ضرب ،توپ را به درون دروازۀ اسرائیل فرستاد .شهر ما،
و تمام ایران ،یک لحظه ،از شادی به خیابانها ریخت.
قلیچ خانی االن هفتاد سا ل را دارد .از آن سرِ پاریس پا میزند و با دوچرخه یک
ساعتی می راند تا به تراب برسد .قدش قدری کوتاه است و هیکلش توپُر .اثاثش را در
یک ساک ورزشی میگذارد انگار میخواهد به تمرین فوتبا ل برود .هر بار تراب را
مشتوما ل مبسوطی میدهد ،حسابی و اساسی .گاهی معرفت میکند و غذایی میپزد
و میآورد .این بار گویا سیرابیاش را خوب عمل آورده بوده است.
بعد از غذا ،تراب گفت که «کامپیوتر را جلو بکش تا دنبالۀ جواب جال لالعظم را
بدهم ».چند جمله ای گفت و فکر کرد و بعد جمالتش را پاک کرد و از نو چند جمله-
ای گفت .ظاهرا نوشته راضیاش نمیکرد .در آمد که «کامپیوتر را ببند! فعال برویم
پای ین .امروز قرار است مرغ و خروس به تماشا بگذارند ».من هم گفتم« :بله ،موقع
آمدن ،یک گوسفند را دیدم که همین پایین میگشت ».تراب گفت« :معطل نکن!
دوشاخۀ دستگاه را بکش ،برویم تماشا!»
بر سبزۀ حیاط با توری سیمی محوطهای ساخته بودند و در آن هفت یا هشت مرغ و
خروس ،همه شسته و رنگارنگ و سیر در آمدوشد و قدقد بودند .چند تایی اردک هم
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بر سبزه چرت میزدند و پر سفیدشان زیر آفتاب نور میپراکند .یک غاز آزادانه می-
چرخید که به ما نزدیک شد .بزرگ بود ،شبیه قو ،اما هیبتش از قو هم بیشتر بود.
چرخ تراب را طوری چرخاندم که رو به مرغ و خروسها باشد .آن سوتر ،ده یا دوازده
مرد و زن را بر صندلی آورده بودند و آنها ،مثل کسی که فیلمی را تماشا میکند،
غرق تماشای مرغها و خروسها بودند .البته این پیرآدمها معموال ثابت و بیحرکت
هستند و آدم چندان نمیفهمد که آیا واقعا مشغو ل دیدن هستند یا حواسشان به
جایی دیگر است .تراب پرسید« :مرغ و خروسها را میبینی؟» گفتم ،بله .عجب
رنگارنگ هستند .تراب ،با یک جور تعجب یا تحسین گفت« :ببین! بز هم آوردهاند!»
مردی تنومند که گویا گلهبان این آغل بود بطری شیر با پستانک در دست داشت و بز
را یکبهیک جلوی پیرها میبرد و هر پیری ،به نوبه ،با پستانک چند لحظهای به بزه
شیر می داد .بز ،انگار که میل دارد در این کار صمیمانه همکاری کند ،با رغبت از
دست همۀ پیرها شیر میخورد .تراب گفت« :مرا به آنجا ببر ».من هم چرخ تراب را
بر روی سبزه راندم و کنار چرخهای همۀ آن دیگران جا دادم .نوبت به تراب که رسید
تراب از نزدیک به بز نگاه کرد .دو قدم آن طرفتر صدای بعبع یک گوسفند بلند شد.
تراب خندید و به تقلید او یک "بعبع" تحویلش داد .این تراب در بچگی گوسفندهای
خانواده را به چرا میبرده است .گمانم نقل کرده باشم وقتی که گوسفندشان زاییده
بود تراب به بام منزلشان رفته بود و اذان داده بود .زیرا دیده بود که چون در ده زنی
میزاید فامیل زائو به بام می روند و اذان میدهند .بعد از بز نوبت به یک خر رسید.
این خر ،زیبا و می خواهم بگویم باوقار بود .همان مرد تنومند افسار خر را گرفته بود و
او را نزد پیرها میآورد و آنها ،یکایک ،دست بر صورت خر میکشیدند .دیدم که
پیرها لبخند می زدند و معلوم بود میل دارند دستشان لحظۀ بیشتری بر سروگوش خر
بماند .ما در آخر صف بودیم .مرد روستایی خر را نزد تراب آورد و چون دید که دست
تراب بی حرکت است خودش دست تراب را گرفت و بر پوزۀ خر گذاشت و گوش و
چشم خر را ـ با دست تراب ـ نوازش داد .به نظرم آمد تراب میخواهد چیزی بگوید.
سر پیش بردم .اشک از چشمان تراب سرازیر شده بود .پایین میآمد و قطره قطره بر
ماسک بینیاش می ریخت .من دست بر شانۀ تراب گذاشتم و صورتم را نزدیک بردم.
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تراب گفت« :میبینی به چه مقامی رسیدهام؟» تا بهحا ل پیش نیامده بود ـ هیچ وقت
ـ که هِق هِق تراب را شنیده باشم .فقط باز گفت« :مرا از اینجا ببر!»
آدم را نجات میدهد این خیابان باریک اسفالتۀ بیرفتوآمد که یک طرفش سبزۀ بلند
و درخت است و یک طرفش ساختمانی قدیمی که حاال ،توی حیاط بزرگ بیمارستان،
ترکشده افتاده است .راه افتادیم و من در عین آنکه با یک دست چرخ را به جلو
می راندم دست دیگر را بر شانۀ تراب گذاشتم .جز این چه میتوانستم بکنم .دورتر
شدیم .هوا آفتابی شد .تراب گفت که همین جا بایست و پرسید که «دستما ل داری
صورتم را پاک کنی؟» دستما ل نداشتم .تراب گفت« :کاش دستما ل همراهت آورده
بودی ».بعد پیشنهاد داد که «حاال عیبی ندارد .با گوشۀ همین پتو چشمم را پاک
کن ».پتویی روی تراب میاندازیم تا در بیرون سردش نشود .پتوی زمختی است.
گوشۀ همان را تکاندم و اشک و غم را از گوشۀ چشمش گرفتم .ایستادیم به تماشای
سبزه و آفتاب لغزنده .تراب میگفت« :ما آدمها باال میرویم ،به خودمان غره میشویم،
آرمانها داریم ،حرفهای بزرگ میزنیم و سرآخر در یک نکته مشترکیم و آن این
است که آدمیم ».شاید تراب خودش هم از گریۀ خودش تعجب کرده بود .میگفت:
«آدمیم و گاهی متأثر میشویم ...زندگی همین چیزهای کوچککوچک است .خوب
شد رفتیم و مرغ و خروسها را دیدیم ».بعد به یاد آورد که کی گریه کرده است« .در
این بیماری هر بار که از مرحلهای به مرحلۀ دیگر جهیدم ،گریه کردهام .همه چیز روز
اولش سخت است .روز اولی که آدم را بر صندلی چرخدار مینشانند .آن روز برایم
خیلی سخت بود .پوران که حاضر نشد اصال بر صندلی چرخدار بنشیند .او را از
بیمارستان به خانه آوردیم .با وجودی که صندلی چرخدار برایش مهیا کرده بودیم
حاضر نشد بر آن بنشیند .خانه را ،با چوب زیر بغل و کمک من ،تماشا کرد و به
بیمارستان برگشت و دیگر خانه را ندید .من باز گریه کردهام .روز اولی که میخواستم
به دستشویی بروم ـ آن روزها هنوز میتوانستم راه بروم ـ اما دیدم دستم دیگر کار
نمیکند و نمی توانم بند کمرم را باز کنم .از همین رفیقی که دیدی ،خواهش کردم و
او شلوار را برایم پایین کشید .اینها همه روزهای او لِ یک مرحله است».
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حاال میرسیم به سرباالیی خیابان ـ یک طرف دیوار بلندِ سبزِ درختان .جلوتر،
شمشاد است ،نه درخت شمشاد ،بوتۀ شمشاد که روی زمین پهن شده است .به اینجا
که میرسیم تراب هر بار میگوید که بایستم تا بوی شمشاد را بشنود و آفرین بگوید.
تراب میگوید« :بویش توی این دستگاه میپیچد و تا توی ریهام میجهد .این بو را
بشنو و نگاه کن به این چهار تا درختچه که برگشان قرمز است .نه اینکه فکر کنی
پاییز برگها را سوزانده! نه! برگ آنها تازه است ،مادرزاد همین رنگ را دارد .صندلی
را بچرخان درختها را سیر نگاه کنم .این "آدم" عجب حکایتی است .این همسازی
میان احساسهای ناهمساز را همیشه داشتهام .یک طرف نومیدی و یأس و یک طرف
امید و آرزو .یک طرف اندوه ،یک طرف شادمانی .در من ،گاهی ،در یک لحظۀ کوتاه،
این احساسها بر جای همدیگر مینشینند .گاهی هم یکباره زندگی در من سر می-
کشد .همیشه همین طور بوده است .در بیروت ،در بغداد ،در یمن .گاهی میجوشیدم
و میل داشتم شادمان باشم .گاهی اگر مهمانی یا جشنی برگزار میشد ،یا سرودی
خوانده میشد ،من هم میپریدم وسط و میخواندم و با همه میجوشیدم .یادم هست
سپاسی آشتیانی گاهی تعجب میکرد ،از اینکه این طور وسط میدان میپرم ،شادی
میکنم و همراه جمعیت کف میزنم .یکبار در بیروت کنار دریا قدم میزدیم .غروب
بود .من به خاطرم رسید که شنا چقدر کیف میدهد .شروع کردم به اینکه لباسهایم
را در بیاورم و توی دریا بپرم .طفلک سپاسی چقدر زحمت کشید تا مرا از خر شیطان
پایین بیاورد .میگفت ،توی این هوا تو یک نفر را میبینی که به آب زده باشد؟»
من فکر می کردم که چهار درختچۀ کوچک را خزان به آن رنگ در آورده است .اما
حق با تراب است .برگ درختچهها هنوز تازه است .معلوم است جنس این برگها
سرخ است .تراب میگوید« :عجب آدمی بود این سپاسی آشتیانی .خیلی قرص بود.
یک بار در منزلی در کوهپایۀ فشم دور هم جمع شده بودیم .در سا ل شصت .در آن
سا ل خطرناک بگیر و ببند .ده یا دوازده نفر بودیم و صاحبخانه هم من بودم .یعنی من
منز ل را ،با پوشش بیماری ،در جای خلوتی اجاره کرده بودم .یکباره متوجه شدیم که
محلهمان تحت کنتر ل امنیتی است و پاسدارها دارند در محله پخش میشوند و در
جاهایی مستقر میشوند .احتما ل دادیم که منز ل ما شناسایی شده و در پیِ ما هستند.
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در بین همۀ ما هر کس به فکر این افتاد که در صورت دستگیری چه بگوید ،اسم
مستعارش چیست و چه مَ حملی دارد .سپاسی تنها کسی بود که به فکر حمله افتاد.
نظرش این بود که اگر به ما حمله شد ما نیز باید حمله کنیم و بجنگیم .از من
خواست که "اسلحۀ این خانه را بیاور ".خودش باالی پلکان ورودی ایستاد و میگفت
"اگر از این پلکان وارد شوند میتوانم بپرم و سالح یکیشان را بگیرم :.او آن وقت ـ
سی و هشت سا ل داشت و من سی و نه ساله بودم .آن شب به ما حمله نشد و گویا
پاسداران در پی هدف دیگری بودند .فقط خواستم بگویم سپاسی چنین آدمی بود .آن
شب جان به در بردیم .اما یک ماه بعد سپاسی و بقیۀ اعضای کادر مرکزی پیکار در
حملۀ هماهنگ جمهوری اسالمی به دام افتادند .سپاه اعالم کرد که به عنوان هدیۀ
دولت به مردم ایران به مناسبت سالروز انقالب بهمن رهبری پیکار را دستگیر کردهایم.
چند هفتهای از آنها خبری نبود تا اینکه دو زندانی ـ از گروههای دیگر ـ که از زندان
آزاد شده بودند خبر آوردند که حسین روحانی به نوشتن اعتراف مشغو ل شده است و
علیرضا سپاسی آشتیانی زیر شکنجه کشته شده است .اواخر سا ل شصت بود که این
خبر را گرفتیم».

چهارشنبه ،هفت اکتبر
او ل بسماهلل ،یعنی همان یک بعد از نیمروز یاور کولهاش را باز کرد و یک ظرف
دربستۀ غذا بر میز گذاشت .تراب پرسید« :این دیگر چیست؟» یاور گفت« :سیرابیِ
پرویزخان!» و بعد کامال معصومانه و بیخبر تعریف کرد که دیروز ،هنگام رفتن به
خانه ،چون درِ یخچا ل اتاق تقسیم بسته بوده است ،او سیرابی را به منز ل برده و در
یخچا لِ آنجا گذاشته و حاال ،همراه ،برگردانده است .تراب زیر لب گفت« :ما دیروز
سرِ این سیرابی کلی پرستارها را سینجیم کردیم!» بعد نتیجه گرفت یا شاید هشدار
داد که «موضوع بین خودمان بماند ».هر سه به هم نگاه کردیم و لبخندی زدیم قاعدتا
به این معنی که رازی بر رازهای سازمانی افزوده شده است.
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موقع شام ،تراب یک لقمه میجوید و پیش از لقمۀ بعد ،از حرفهایی میگفت که در
این چندروزه شنیده است« :در حیرتم از عرض و طولی که دستگاه روحانیت پیدا
کرده است .شنیدهام که در دهی آخوندی داشتهاند که درس آخوندی خوانده بوده و
سا ل ها پیشنماز آن ده بوده و مردم هم از او راضی بودهاند .حاال آن آخوند مُرده است.
مردم راه افتادهاند و خواهرزادۀ او را در دهی یا شهری دیگر یافتهاند ـ خواهرزادهای که
نه درسی خوانده و نه چیزی از فقه میداند .مردم عمامهای بر سر خواهرزاده گذاشته-
اند ،او را آخوند کردهاند و حاال پشتش نماز میخوانند :خودِ مردم این آخوندها را می-
آفرینند .یا در نظر بگیر که در عروسیها بسیاری از خانوادهها هستند که ظاهری
غیردینی دارند :با موسیقی میرقصند ،شرابی میخورند ،زنهایشان هم لباس آالمُد
میپوشند .اما همینها ،در وقت عقد ،به یاد آخوند و دین و مذهب میافتند و تا
آخوندی صیغۀ عقد را برایشان نخواند ،ازدواج خود را رسمی و درست نمیدانند .این-
ها ،با این رفتارشان ،به آخوند میدان میدهند .اینها شغل آخوندی را پرمنفعت می-
کنند .آخوندها را به وجود میآورند .از خودم میپرسم این چه جامعهای است که می-
تواند این همه آخوند در خود بپروراند .مگر این سفره چقدر رنگین است که این همه
مشتری دارد .این س یب چقدر گندیده است که جا برای این همه کرم دارد .پیروزی
آخوندها برحسب تصادف نبوده است.
«بچهآخوندی را میشناختم که در آمریکا بوده و درس خوانده و مدرکی هم
گرفته بود ـ خیلی از اینها آدمهای تیزی هستند و در درسخواندن عقب نمیمانند.
بعد از فوت پدرش مریدهای خانواده برایش نامه نوشتند تا به جای پدر به ایران
برگردد وکار مریدها و البته امالک را سامان بدهد .آن آقای دکتر هر شش ماه به ایران
میآمد ،عمامۀ آخوندی برسر میگذاشت ،یک پا آخوند میشد ،و بعد فیلش یاد آمریکا
میکرد و مدتی نیز به آمریکا بر میگشت و این دو تا رُ ل را به خوبی بازی میکرد.
«عجب سرمایۀ اجتماعیای دارند آخوندها .یکیشان هفت تا پسر دارد ،همه دکتر
و مهندس .همه با زندگی مرفه .اما هرکدامشان که کارش گیر کند ،به آخونده مراجعه
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میکند و باز اوست که گره مسئله را باز میکند .این سرمایۀ اجتماعیای است که
آخوندها دارند :یارو پسر فالنی است .تمام! کارش از پیش میرود.
«عجب شجرۀ خبیثهای است روحانیت .شاید ندانی که حتی قرآن به آخوند فحش
داده است ـ به آخوند یهودی و مسیحی فحش داده است .اینقدر که این شجره
خبیث بوده است.
«در دورۀ ما این رونق رو به افو ل گذاشته بود .در دوران دانشجویی من در سا ل
او ل بچهها نماز میخواندند ،اما به تدریج کم میشد .استادان مذهبی که مثال به
"نهضت آزادی" گرایش داشتند واقعا استثنا بودند .انجمن اسالمی استثنا بود .ماها
انجمن اسالمی بودیم و تعدادمان زیاد نبود .اما چه شد که آن بازار راکد رونق گرفت؟
بعضیها میگویند مسئله در آگاهی است .سواد و آگاهی را باید به جامعه داد تا جامعه
گل و بلبل شود .همین نگاه ـ همین تکیه بر فهمیدن و آگاهی ـ در نزد مارکسیستها
نیز رایج بود .از سوسیالیسم به عنوان علم سخن میگفتند .علمی که کافی بود به
کارگر آموخته شود و آنگاه بنای سوسیالیسم میسر شود .من فکر میکنم آگاهی البته
نقش دارد اما نباید آن را زیاده بزرگ کرد .کی از دکترها بهتر خطر سیگار و مشروب
را میفهمد؟ در همان حا ل چه قدر دکتر میبینی که سیگاری یا حتی معتاد هستند.
چقدر پزشک میشناسی که چه بسا تصویر ریۀ خودش را هم تماشا کرده است اما باز
از کشیدن سیگار دست برنمیدارد .قضیه این است که "آگاهی" کافی نیست .باید
"منافع" آدم ها ایجاب کند تا چیزی را بپذیرند .گفتن کافی نیست .باید آدم در
جایگاهی قرار بگیرد که به این گفتهها نیازمند شود .بله ،مسئله فقط آگاهی نیست .هر
قدر هم ک ه آگاهی بدهی باز تا زمان تاریخیاش نرسیده باشد مردم حرفت را نمی-
گیرند.
« من چقدر شانس آوردم که در حوزۀ علمیه باقی نماندم و به حرف پدرم گوش
نکردم .او خودش آخوند بود و میل داشت از من هم یک آخوند بسازد .پدرم نمی-
خواست بیشتر از شش کالس درس بخوانم .به نظرش زیاد لوکس به نظر میرسید.
مدرسه بچهها را بیدین میکرد.
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« به معلمی برخوردم که او توصیه کرد درس عادی را ادامه بدهم .البته شانس تنها
نبود .خود منهم آنقدر عقلم قد میداد که به درس آخوندی اکتفا نکنم و در کنار آن
درسِ مدرسهام را هم پیش ببرم».
ساعت ششونیم تراب باید سه قرصش را بخورد اما سرفهاش گرفته بود و به جای
سرفه «اِهِه ،اِهِه» میکرد .قرص را به هرحا ل با مکافات خورد و گفت« :دیگر هیچ
چیزم به آدم نمیبَرَد .حتی سرفهکردنم .به جای سرفه پِت پِت میکنم ».بعد چشمش
به من افتاد و لبخندم را دید و گفت« :تو هم که هی جمالت قصار مرا یادداشت می-
کنی این را هم بنویس :آدم مثل فشفشه به دنیا میآید و با پِت پِت از دنیا میرود».
هر دو خندیدیم .حقیقتا که آدم به پِت پِت میافتد.

سهشنبه ،سیزده اکتبر
چهار روز غایب بودم .جمعه ،بیمقدمه ،رفتم به هلند .رفیقی زنگ زد که با ماشین
خودش راهیِ هلند است .من هم وسوسه شدم .به یاور که پیش از من به بیمارستان
رفته بود زنگ زدم و او گفت که فرصت دارد و همه وقت پیش تراب خواهد بود و من
میتوانم چند روز در مرخصی باشم .من هم جنبیدم ،مسواک و ریشتراش و شام شب
را برداشتم ،کوله را بستم ،با متر وی پاریس که عجیب پر جمعیت بود به خانۀ رفیق
ماشین دارم رفتم و روز جمعه هنوز به نیمه شب نرسیده بود که به خانۀ خودم در
هلند رسیدم.
یک خانۀ آرام که انگار در روستاست .باغچه را گیاهان خودرو گرفته بود ،و ساقۀ
گیاهان خشک شده بود .شنبه یک آفتاب بیرمق حیاط را میشست و مجا ل میداد
که من سطل سطل برگ زرد وشاخۀ سوخته را از باغچهام جمع کنم .نزدیک ظهر
دخترهایم آمدند ،با همدیگر در حیاط نشستیم و در همان باغچۀ تمیز برایشان چای
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آوردم .از پاریس و کارم برایشان گفتم .آنها هم از درس و کارشان گفتند و از چاییام
و از پیچک خودرویی که قاب پنجره را پوشانده خیلی تعریف کردند.
یکشنبه و دو شنبه منز ل را گردگیری کردم ،قالیچه را در بیرون تکاندم ،و با
همسایهها ـ که دیده بودند در باغچه کار میکنم ـ صحبت کردم .به هر همسایهای ،با
اختصار ،همین داستان را گفتم :دوستم بیمار شده است و میخواهم این فصل پایانی
را با او بمانم .همسایههایم ـ که همه هلندیاند ـ آدمهای خوشقلقی هستند .همه
گفتند« :بمان! خوب است که کنار او میمانی ».هیچ کس نگفت« :طفلکی!» ،یا «چه
دردناک!» همه گفتند« :زندگی همین است .زندگی بلند و کوتاه دارد .اصلش این
است که ـ وقتی که میتوانی ـ زندگی کنی».
سهشنبه عصر ـ امروز ،قدری خسته ـ به تراب و یاور که در کافۀ پایین نشسته
بودند ،سالم گفتم .تراب به صدای بلند گفت« :های رفیق! خوش آمدی .سفر خوش
گذشت؟» یاور پا شد و با من دست داد .من هم چاییای برای خودم گرفتم و
کنارشان نشستم .یاور هفتهنامۀ دو صفحهای ویتلو را میخواند و تراب آن را معنی
میکرد و غلطهای یاور را میگرفت .این ویتلو هفتهنامهای است که برای همین
بیمارستان نوشته میشود و اخبار و اطالعاتی به ساکنان آن میدهد.
ساعت پنج جوانک نحیفی که کافه را میگرداند کرکره را پایین کشید و ما سه نفر
آمدیم به طبقۀ باال ،به اتاق خودمان .دستگاه کمک تنفس را از نو به برق زدیم .تراب
به یاور گفت تا کامپیوتر را روشن کند.
تراب عنوان را میگوید و یاور تایپ میکند که« :چهلوهشت سا ل پس از مرگ چه-
گوارا و آن چه از او در د ل زحمتکشان باقی است ».تراب معموال محکم حرف میزند.
با تمام انرژیاش حرف میزند .حاال هم این تیتر مقالهای است که ظاهرا در این چند
روزه به فکر نوشتنش افتاده است .من کنجکاوم که تراب چه طور میخواهد پای
"زحمتکشان" را به قضیۀ چهگوارا باز کند؟ زحمتکشان با تعریفی که ما در زندگی
خود از آنها دیدیم جماعتی هستند که زحمت میکشند ،در غم نان و آب و منز ل
هستند ،و در بیشتر موارد فرصت یا ذوق پرداختن به سیاست و "چهگوارا" را ندارند.
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تراب پیش میرود و میگوید« :مبارزۀ چهگوارا بازتاب مبارزۀ تودههای اسیر سه قارۀ
آمریکا و افریقا و آمریکای التین است .».حاال تراب باید اتصا ل تودههای سه تا قاره را
با حرکت چهگوارا نشان دهد .او میگوید« :چهگوارا محصو ل مبارزۀ طبقاتی در شرایط
خاصی است ».بعد به خاطرات خودش گریزی میزند که «نخستین اصلی که در
پایگاه های فلسطینی به ما آموختند این بود که هر ملتی باید تجربۀ ویژۀ خود را برای
رهایی بیافریند ».حاال من به نظرم میآید که مسئولیتهای سنگینی بر دوش تراب
افتاده است .چه گوارا محصو ل کدام شرایط خاص است؟ تجربۀ ویژۀ ما برای رهایی
چیست؟ تراب مکث میکند .فکر میکند .به صدای بلند فکر میکند و میگوید:
«ننویس! میخواهم بگویم تجربۀ انقالب کوبا به رغم آما ل و آرزوهایی که در د ل خلق-
های اسیر پدید آورد نتوانست پیگیری شود و در بهترین حالت به آنچه زاپاتیستها
انجام دادند منتهی شد ».اینجا یک دوراهی یا یک مسئلۀ "هم بله ،هم نه" سر بر
میآورد .تراب حرفش را ـ فکرش را ـ بیآنکه بنویسد ـ این طور خالصه میکند:
«میخواهم بگویم که تجربۀ چه گوارا ،بعد از این همه تعریفی که از آن کردیم ،االن
دیگر کارآیی ندارد .در عین آنکه این به آن معنی نیست که از آن تجربه چیزی باقی
نمانده است .به نظر من از یک تجربه ،از یک دستاورد ،نمیتوان صرف نظر کرد .می-
خواهم به اینجا برسم که بگویم به شکستش هم میارزید ».تراب خسته میشود .به
یاور میگوید« :خسته ات کردم؟ فعال مقاله را بگذاریم کنار .اثباتش خیلی وقت می-
خواهد .کامپیوتر را ببند .بگذار ببینیم فردا چه میشود».

چهارشنبه ،چهارده اکتبر
فصل عوض شده است .در همین چند روز که در سفر بودهام فصل عوض شده است.
کاجها خاکستری شدهاند .یا نقرهای ـ نقرهای که درخششی ندارد.
یکی از رفقا کتاب گوربهگور را در کامپیوترمان جا داده است .تراب گفت که کتاب
را بخوان ببینیم این آقای ویلیام فاکنر چرا به عنوان استاد شهرت پیدا کرده است.
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کتاب را شروع به خواندن کردم و تراب در همان یک صفحۀ او ل از ترجمۀ کتاب
بسیار خوشش آمد« .عجب مهارتی دارد مترجم .به زبان روزمره ترجمه کرده است.
عجب کار سختی است .من خودم مقداری ترجمه کردهام ،اما چنین ترجمهای اصال
کار من نیست ».کتاب را چند صفحۀ دیگر پیش رفتیم و تراب به ریزبینی نویسنده
هم آفرین گفت« :داستاننویسی شمّ خاص میخواهد .چقدر این نویسنده حوصله
داشته و همۀ ریزهکاریها را دیده است».
خواندن کتاب ،وقتی تراب در تخت دراز شده است ،قدری برای من مشکل می-
شود .زیرا باید صدایم را بلندتر کنم و همین حلق را خسته میکند .امروز هم تراب در
ساعت پنجونیم خواست تا پرستارها بیایند و او را از صندلی بر تخت بگذارند .وقتی بر
صندلی نشسته است بدنش حالتی طبیعیتر دارد و گوشش کم و بیش در دسترس
صدای آدم است .اما ،برتخت ،قدری دورتر میشود و مدت کتابخوانیمان ـ گمانم ـ
کوتاه میشود .من خواندم و صدایم خیلی زود قدری گرفت و خشدار شد .تراب می-
گفت« :رمان نخوانده ام .قصۀ کوتاه ،چرا .قم که بودم ـ شانزده یا هفده سالگی ـ
نویسندههای دوران رضاشاه را میخواندم :علی دشتی ،و نیز پاورقیهای مجالت را که
امثا ل حسینقلی مستعان و جواد فاضل مینوشتند و بعد به صورت کتاب هم چاپ
میشد .در سا لهای بعد مثال از گلشیری فقط شازده احتجاب را خواندم که چیز
زیادی از آن به یادم نیست».
چند صفحۀ دیگر گوربهگور را با صدای گرفته برای تراب خواندم .موقع شامش که
رسید کتاب را بستیم .تراب گفت« :مرا ببین! سرِ پیری ،در آستانۀ خداحافظی ،به فکر
رمانخوانی افتادهام».
گرم خواندن گوربهگور که بودیم یکباره مرد مجنونصفتی که چند اتاق آن طرفتر
زندگی میکند وارد اتاقمان شد .این آدم قدش بلند است ،هفتاد سا ل بیشتر یا کمتر
دارد و در چشمهایش هیچ اثری از شناسایی یا حواس نیست .با قدمهای خیلی کوتاه
راه می رود و احتماال آدرس اتاق خودش را ،در این راهروی سیزده چهارده اتاقه ،گم
میکند .یکی دو بار ،در راهرو که نشستهام ،این مرد به من نزدیک شده و چیزهایی را
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ز یر لب به فرانسوی به من گفته است و چون جوابش را ندادهام دیدهام که چیزی
شبیه عصبانیت در چشمهایش جوشیده است .حاال این بابا به اتاق آمد و من بین او و
تخت تراب ایستادم و فقط کف دستم را جلویش ،به عالمت ایست ،گرفتم و به تکرار
گفتم که« ،نه! نه!» اما مگر و ل میکرد؟ میخواست به تخت نزدیک شود .البته
بازداشتن او برایم کار مشکلی نیست .با آن پای خمیده و قدمهای بیثباتی که دارد ،با
یک اشارۀ انگشت من ،به جلو نمیتواند بیاید .با یک دست جلویش را گرفتم و تراب
گفت که زنگ اتاق را ـ زنگ خبر را ـ بزنم .لحظهای گذشت و پرستار که دختر نازک
و موبوری بود آمد و مرد را از اتاق بیرون برد .من نیز از نو بر صندلیام کنار تخت
تراب نشستم .تراب گفت« ،متشکرم ،رفیق ».من کتاب را باز کردم و با خودم گفتم،
«عجب گرفتاری ای است .آدم دست نداشته باشد از خودش دفاع کند ،و پا نداشته
باشد که بگریزد».
آن آدم خُلوضع ،اگر من در اتاق نبودم ،خدا میدانست چه میکرد .از کجا که
ماسک نفس تراب را از صورتش بر نمیداشت؟ تراب از همین میترسد.

پنجشنبه ،پانزده اکتبر
بله ،فصل عوض شده است .با دوچرخه که میآمدم سوز به صورتم میزد .گیرم
سرمایش اذیت نمیکرد؛ طبیعی بود .فصلِ سردتر از راه رسیده است .چه بخواهیم چه
نخواهیم باید به استقبالش برویم .توی هوا انگار خردهریزۀ سرما پاشیده بودند.
من راضی میشوم که در سرما پا میزنم و میآیم .یک جور دعوا با طبیعت است.
دعوای دوستانه :با سرما و گرمایت میسازم .اما توی این فصل دیگر نخواهد شد که
تراب را در باغ بگردانیم .آن چه ما اسمش را نسیم میگذاریم برای او بادی تهدیدآمیز
بود .حاال این چیزی که من آن را خرده شیشۀ سرما میچِشَم برای او میتواند طوفان
بنیانکن باشد .نه! فصل باغ گذشته است .چه بخواهیم چه نخواهیم ،پا به زمستان
میگذاریم.
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ببینیم از این فصل چه طور بیرون میآییم.
امروز هم ـ غروب نشده ـ تراب سپرد تا دو تا پرستار بیایند و او را از روی صندلی
بردارند .خوب ،پس این دورِ تازهای است .پیشترها تا هشت عصر بر صندلی نشسته بود
حاالها میل دارد ساعت چهارونیم یا پنج از صندلی بر تخت برود.
تخت تراب کنار پنجره است .امروز بر تخت که دراز شد ،به من گفت تا پرده را
ببندم .پرده را قدری کشیدم و او گفت« :آسمان را میبینم ،سردم میشود ».آسمان را
نگاه کردم .ابرهای یکدست و پُر داشت و خاکستریاش به تیرگی میزد .توی اتاق
شوفاژ را روشن کردهاند و هوا به اندازه گرم است .تا بهحا ل نشنیده بودم که کسی به
بیرون نگاه کند و فقط از دیدن آسمان سردش بشود.
امروز با یاور نشسته بودند و کتابی دربارۀ چهگوارا را باال و پایین میکردند .جلد کتاب
عکسی است از چهگوارا در سِن سخنرانی ،با لباس سادۀ نظامی .روی جلد نوشته شده
است «به کوشش تراب حقشناس ».سرِ شام پرسیدم «کتاب را منتشر کردید؟» تراب
گفت« :نه ،فقط همین یک نسخه است .رفقا نمونه فرستادهاند تا تصحیح کنم».
تراب شامش را میخورد و هم از پرسشی که در سرش بود حرف میزد و هم به
نشر همین کتابش فکر میکرد .میگفت« :بد است که آدم بداند که بیصاحب است.
بداند که کاری را که در دست دارد ،اگر بر زمین بگذارد ،بر زمین خواهد ماند .در واقع
از قدیم گفته اند که مُرده خاکش سرد است .من این پرسش برایم پیش آمده است که
از جنبشی که سی چهل سا ل پیش این همه آدم در کشور ما در آن سهیم شدند چرا
خبری یا روایتی بازگو نمیشود؟ آن همه جانهای پاک به خاک افتادند ،داستانشان
چه شد؟ این همه بحثِ درونگروهی چه شد؟ اصال چرا کسی آرشیو ندارد؟ چرا همه
فراموش کردهاند؟ نکند ماها احمقیم که این قصهها برایمان مهم است؟
«در ایران یک انقطاع تجربه رخ داده است .صدایی بوده و دنبا ل گرفته نشده است.
به هر دلیلی یک سیل میآید و همه را ریشهکن میکند .تا بعدیها بیایند و از نو
درختی بکارند.
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«آن سا لها آنقدر شور و هیجان آن همه آدمها را به تکان آورده بود ،حاال یکی
نیست که تاریخ را بنویسد ،قصهها را باز بگوید .خیلیها خودشان در معرکه بودهاند،
بخت یارشان شده و جان سالم به در بردهاند .اینها قاعدتا ممکن بود که نامشان در
فهرست شهدای جنبش باشد ،اما آنها هم ساکتند و حتی داستان خودشان را هم
نمیگویند .من میل دارم بنویسم .دلیلم عالقه به تاریخنویسی نیست .من مورخ نیستم.
مورخ ،بیطرف و خونسرد برخورد میکند .من مورخ نیستم ،من طرف دعوا هستم».
پرسیدم :کتاب را کی فرصت کردید که ترجمه کنید؟
تراب گفت« :مقالۀ ایدئولوژی انقالب کوبا را سا لها پیش ترجمه کردم .چند ماهی
مانده بود که ما را به فلسطین بفرستند ـ در پاییز 1348ـ در خانۀ خیابان خوش
کالسی داشتیم با سعید محسن .هفت یا هشت نفر بودیم و کتاب چپروی از لنین را
میخواندیم .از سایر بچههای کالس رسو ل مشکینفام ،مهدی خسروشاهی ،ارژنگ
خامنهای نیز بودند .هر کسی کاری میکرد .من این مقالۀ چهگوارا را برای آن جلسات
ترجمه کردم .مهدی خسروشاهی خیلی خوشش آمد و تشویقم کرد که من هم ترجمه
را ـ بعدها ـ به او تقدیم کردم».
بعد از شام هنوز فرصتی داشتیم .تراب گفت تا گوربهگور را بیاورم و چند صفحهای
بخوانیم .کتاب را آوردم .ترجمهاش به زبان روزمره و گفتوگویی است .این نوع
ترجمه ،این نثر ،و این ریزهکاری در توصیف خیلی چشم تراب را گرفته است« :من
هم ترجمه کردهام .اما این ترجمه را که میبینم به خودم میگویم چنین ترجمهای
کار من نیست .مثل این است که مرا مچاله کرده ،سوزن زده ،و فیس و افادۀ مرا خالی
کرده است .مثل کسی که ده کیلو بار را حمل کرده و فکر میکند کاری کرده است ،و
بعد میبیند خیلی از آدمها آمدهاند و یک خروار بار با خود آوردهاند! من در زندگیام
از موقعیت استثنایی برخوردار شدهام .با آدمهای مختلف برخورد داشتهام .سعی کرده-
ام یاد بگیرم .اما باز میبینم سطح سوادم پایین است .حتی در چیزهایی که ادعایش را
میکنم ،حتی در چیزهایی که دیگران قبولم دارند ،ضعیف هستم .این وضع من است
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که تازه تقالیی هم کردهام .اکثریت عظیم مردم اصال در این خیا لها نبودهاند و تقال
هم نمیکنند».
گوربهگور را ـ چند صفحه ـ میخوانیم .یک جا از کسی حرف میزند که در
تاریکی آواز میخواند تا ترسش بریزد .تراب هم یاد آوازهای شبانۀ خودش میافتد« :با
بچههای همسن ،در تاریکی به استقبا ل گلۀ گوسفندها میرفتیم .گوشمان را به زمین
میچسباندیم تا صدای زنگولۀ بز نر را بشنویم .هیزم جمع میکردیم ،دور آتش می-
نشستیم و ترانههای محلی را میخواندیم .بلند میخواندیم تا ترسمان بریزد ».تراب
یادش میآید که« :یک بار در جهرم کوچه تاریکِ تاریک بود .میترسیدم و شعری را با
صدای بلند میخواندم .همسایهای صدایم زد و گفت" :نترس آقا!" همان صدایش به
من قوت قلب داد .نترسیدم».

جمعه ،شانزده اکتبر
امروز تراب با رفیقی در آن سوی تلفن بر سرِ چاپ و تصحیح یکی از نوشتههای قبلی-
اش صحبت میکرد« :میخواهم آن دو مطلب از نوشتهام حذف شود .آنجا را حذف
کن که گفتهام عاشق مریم شده است .این را دیگر نمیخواهم بگویم .اگر کسی عاشق
کسی دیگر شده است به ما مربوط نیست .این هیچ ربطی به مباحثۀ سیاسی ما ندارد.
آن موقع هم در واقع منظورم این بود که از یک دیکتاتور بر میآید که عشق فردی
خود را در مقام مصلحت جنبش بنشاند .آنجا میخواستم وجه سیاسی مسئله را
ببینم وگرنه وجه فردی قضیه هیچ ربطی به ما ندارد .یک نکتۀ دیگر این که نوشتهام
رجوی در بازجویی به خط خودش ـ که من میشناسم ـ چهرۀ محمد حنیفنژاد را
برای ساواک وصف کرده است .این هم نیاوردنی است .بعدها فهمیدیم که ساواک
مدتها حنیف نژاد را تعقیب کرده و از او شناخت کاملی داشته است .در واقع رجوی
اطالعات سوخته را به ساواک داده بوده است .بحث من این نیست که آیا اطالعات
سوخته را باید داد یا نداد .بحث این است که من این را نمیبایستی در مقالهام می-
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نوشتم .کار سیاسی ،کاری سنگین است .محترم است .نباید هر چیز سبکی را گفت.
در روزهای جنجا ل و شلوغی ممکن است چند تا لنترانی به کسی بپرانی .من در
نشریۀ پیکار علیه جال ل فارسی و آخوندها حرفهایی که چندان اهمیت ندارند ولی
ممکن است خواننده را تحریک کنند آوردهام .ولی االن این کار را نمیکنم .ما باید
محترمانه حرف بزنیم.
«فکر می کنم نباید چیزی را با این محاسبه بنویسیم که در جمع فالن ائتالف ،یا
همکاری سیاسی یا انتخابات ـ با عَلَمکردن آن ـ دست باال را خواهیم داشت .نباید به
این کار داشته باشیم که فالن سود نصیبمان میشود .در واقع جنبۀ اخالقی یا عرفانی
این قضیه مهم است .بعضیها میگویند چه معنی میدهد که یک کمونیست این
حرفها را بزند .اما من این را یک حُسن میدانم».
غروب آمد .آسمان گرفت ،و خیا ل هر بیرونرفتنی را از سرمان پراند .تراب میگفت:
«آنچه از آدمها میماند چیزهای بیاهمیت نیست .بیاهمیتها میروند .آنچه می-
ماند که ماندنی است .از ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی اش باقی مانده است .غیر از
آن ،او یک آدم بداخالق بود.
«به لطف شخصیتها بسیاری چیزها یاد میگیریم .شخصیتها همه جا هستند،
باید دیدشان" .الفُرصه تَمُرُ مرَّ السَّحاب االفتعرض لها" .فرصت چون ابر میگذرد .آگاه
باشید و خود را در معرض آن قرار دهید.
«از بالزاک کمدی انسانی باقی مانده است .این که او بدهکار بوده و از دست
طلبکارها در میرفته برای معاصرانش مهم بوده است ولی از خاطر ما رفته است .یک
قرن دیگر از ستارخان فقط جسارتش میماند ،نه قلیانکشیدنش .کفِ تهی میگذرد
اما آنچه به نفع است در زمین رسوخ مییابد" .الزَّبَدُ فَیَذهبُ جُفاءً و اما مایَنفَعُالناسَ
فَیَمکُثُ فیاالَرضِ" .گلهگزاریهای چرت و پرت اهمیت ندارد .آن باقی میماند که در
تاریخ به درد بخورد.
«سالی که در تبریز مخفی بودم ـ زمستان  1342ـ به کتابخانۀ عمومی میرفتم
که ساختۀ دورۀ دموکراتها بود .کتاب نگاهی به تاریخ جهان نوشتۀ نهرو را خواندم.
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یادم مانده است که" :از تاریخ جهان که آگاه میشویم میبینیم تاریخ به غمها و
شادیهای زودگذر و حقیر ما میخندد ".چنین چیزی یادم است».
میرویم طرف شعر .شعر عجب پناهی است .تا خسته شدی میتوانی در باغش ـ در
باغ بزرگ شعر فارسی ـ سایهای پیدا کنی .تراب یک شعر میخواند ،از بَر .این توضیح
را هم برای شعر میدهد که اِبنزیاد حاکم کوفه سر حسین را برید .شش سا ل بعد
مختار ـ به خونخواهی حسین ـ سر این ابنزیاد را برید .سا ل بعد همین مختار به
دست مصعب سر بریده شد .و حاال که عبدالملک سر این مصعب را بریده است و به
تماشا گذاشته است "نادرمردی" به عبدالملک هشدار میدهد که گردش روزگار را
ببین و به عاقبت کلۀ خودت بیندیش!
نادر مردی ز عرب ،هوشمند
زیر همین گنبد و این بارگاه
بودم و دیدم برِ ابن زیاد
تازه سری چون سپر آسمان
بعد ز چندی سرِ آن خیرهسر
بعد که مصعب سرو سردار شد
این سر مصعب به مجازاتِ کار!
آه که یک دیدۀ بیدار نیست
مات همینم که در این بندوبست

گفت به عبدالملک از روی پند
روی همین مسند و این تکیهگاه
ـ آه چه دیدم ،که دو چشمم مباد ـ
طلعت خورشید ز رویش عیان
بُد برِ مخـتار به روی سپر
دستخوش وی سرِ مختار شد
تا چه کند با تو دگر روزگار
هیچ کس از درد خبردار نیست
این چه طلسمی است که نتوان شکست

این بند و بستی است که شاعر آن را میبیند اما مردِ جنگی گویا طلسمش را نمی-
تواند بشکند :میکُشد ،تا باز کُشته شود.
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یکشنبه ،هیجده اکتبر
این یکشنبه را برخالف یکشنبههای پیشین به بیمارستان رفتم .تراب سپرده بود تا با
رفیقی که فقط یکشنبهها به بیمارستان میآید ،آشنا شوم .این رفیق مردی بود پنجاه
ساله ـ پس ده سالی از من جوانتر ـ و سالم و قبراق به نظر میرسید .در تمام دوران
تبعید ،رفیقِ تراب بوده و در کارها همکاری کرده است .کتابها را با هم ترجمه کرده-
اند .اهل فلسفه و اقتصاد به نظر میرسید .گفت که طبقۀ کارگر جذب سیستم
سرمایهداری شده است و گفت که نوعی چپ مالیم در اروپا سر بلندکرده است و گفت
که این چپها در چارچوب نظام موجود سرمایهداری اصالحاتی را میخواهند .ولی به
نظرم خودش به این اصالحات خوشگمان نبود .نفهمیدم که خودش میل داشت ـ اگر
دنیا بر عهدۀ ماها باشد ـ به کدام سو برود.
امروز ـ شمردم ـ تراب ،به جز من ،هفت دیدارکننده داشت .با خودم گفتم این تعداد
آدم برای این به دیدار تراب آمدهاند که او در زمان تندرستیاش اهل همکاری و کارِ
جمعی بوده است .من اگر مریض شوم ـ ما آدمها همهمان مریض میشویم ـ این همه
آدم به مالقاتم خواهند آمد؟
پنجو نیم عصر تراب سپرد و دو پرستار آمدند و او را بر تخت دراز کردند .پرستارها که
رفتند من انگشتها و پنجۀ دست تراب را قدری مالیدم و باز و بسته کردم .تراب گله
میکرد و میگفت« :دو سه روز است خیلی ضعف دارم .آرزو میکنم این ضعفم موقتی
باشد وگرنه جلوی کارم را میگیرد .باید کار خاطراتم را سامان بدهم وگرنه هیچ کس
دیگر نیست که آن را از زمین بردارد».
هشت شب که بیمارستان را ترک میکردم ،تراب یادش افتاد و پرسید« :عکسهایی را
که از من و حیوانات گرفته بودی به یاور دادی؟» من گفتم« :بله ،همه را به تلفن
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دستی یاور فرستادم ».تراب راضی شد .لبخند زد و پرسید« :من خوشتیپتر افتاده
بودم یا بُزه؟!» خیلی خندیدیم.

دوشنبه ،نوزده اکتبر
تراب به یاور گفت« :ببینم چه در ذهنم دارم .کامپیوتر را باز کن .شاید مطلبی
بنویسم ».یاور کنار تراب نشست و با کامپیوتر روشن منتظر ماند .تراب ،جمله به
جمله و روشن ،شروع به دیکتهکردن این مقاله کرد .حاال من هم صندلیام را بیرون
اتاق ،در راهرو گذاشتهام تا هم حواس آنها را پرت نکنم و هم از یک سو حرفهای
تراب را بشنوم و اما از سوی دیگر گوشم ـ ناخواسته ـ به زر زر این پیرزن باشد که از
صبح شمرده است و داد زده است و حاال باید حو ل و حوش رقم دویست باشد .همین
جا بگویم که من دیروز یا پریروز یک یادداشت بسیار تند دربارۀ این پیرزن نوشتم .اما
آن را در این دفتر خاطرات خود جا نخواهم داد زیرا خواننده مرا آدمی خشن و
عصبانی تصور خواهد کرد .آدم که نباید هر چه را در ذهن دارد بر دایرۀ کاغذ بیاورد و
به خوانندگانش نشان دهد .به هرحا ل در بین خوانندگان من هم همه جور آدمی پیدا
میشود.
و اما تراب میگفت و یاور چنین تایپ میکرد که «حدود یک سا ل پیش وقتی که
بیماری شدت گرفته بود ،من در فکر جمعوجور کردن خاطرات خود بودم .شتابزده و
بدون ویرایش جلوی دوربین نشستم تا روایت مختصری از آن چه طی همۀ این سا ل-
ها دیده و شنیده بودم ارائه دهم .چون میخواستم تجربۀ خودم را بگویم طبعا نقش
خودم در این گفتهها جای بزرگتری گرفت و برخی از دوستان این را زیاده بزرگ
دیدند .آنها پس از تأمل و دقت انتقادی به این نتیجه رسیدند که من برخالف
گذشته بر بازسازی شخصیت خودم تکیه میکنم .این امر بر آنان گران آمد و به
صورت شفاهی و کتبی به انتقاد از من پرداختند .در کنار این امر انتقادات دیگری هم
مورد توجهشان قرار گرفت و سرانجام منجر به مخالفت آنها با برگزاری جلسهای شد
215

که شماری از دوستان و رفقا در کانادا میخواستند به یاد من برپا کنند .من که از
تصمیم رفقای کانادا خ بر نداشتم ابتدا سکوت کردم و بعد در برابر اصرار دو رفیق
خودم دایر بر این که به هر ترتیب از برگزاری آن جلسه جلوگیری کنم به این نتیجه
رسیدم که قاطعانه به رفقای کانادا خاطر نشان کنم که اگر از من صحبت میکنند مرا
فردی بدانند که همواره جزء کوچکی از یک جمع بوده است .جنگل را ببینند نه
درخت را .ولی برخورد قاطع و جلوگیری از برپایی جلسه را صالح ندانستم .زیرا به
نظرم رسید که اگر دوستانی که غالبا آنها را نمیشناختم در پی این بزرگداشت
هستند به خاطر شخص من نیست بلکه به خاطر آرمان مشترکی است که همگی
داشتهایم .اما قاعدتا در همین تأمل من نوعی رضایت از تعریف و تمجید وجود داشته
است .حاال سؤا ل این است که از کجا معلوم که پای من نلغزیده بوده است و مانند
شغالی که در داستان مثنوی آمده با افتادن در خم رنگرزی خود را طاووس علیین
نپنداشته باشد» ...
و حاال یاور نمیداند که طاووس علیین چند تا "ی" دارد و اصال با الف است یا با
عین .تراب میگوید« ،سه تا!» و یاور ،که گویا غلط نوشته است ،می آید "علیین" را
تصحیح کند .اتفاقی را که بعدا میافتد ،کسی نمیداند .زیرا من که در راهرو نشسته
بودم ـ و چیزی نمیدیدم ـ و آن دو نفر هم که خودشان هاج و واج میشوند .زیرا
مقاله ،بیآنکه در کامپیوتر ثبت شده باشد ،غیب میزند .تراب و یاور شاید ده دقیقه-
ای ـ یا بیشتر ـ در کامپیوتر گشتند و هیچ چیزی از مقاله نیافتند .آخرین توضیحی
که به ذهنشان رسید این بود که یاور ،هنگام حذف کلمۀ علیین ،کل مقاله را زیر تیغ
فرستاده است و اشتباهی همه را پاک کرده است .تراب خیلی دلخور بود .میگفت:
«دیگر نفس ندارم تمام مقاله را از نو بگویم ».یاور هم دلخور بود و گفت« :نفهمیدم
چرا پاک شد ».تراب جواب داد« :شاید داشتم دروغ میگفتم».
تراب از خیر تکرار مقاله و گفتن بقیۀ آن گذشت .عصر که شد باز یاد مقاله کرد و
گفت« :حیف شد که گم شد .میبینی؟ برای مقالهای ده دقیقه وقت میگذاری و وقتی
گم میشود فکر میکنی چیزی را باختهای .حاال فکر کن برای یک نفر بیست سا ل
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وقت بگذاری ،بیست سا ل همراهت باشد ،و بعد رهایت کند ،چقدر احساس باخت
خواهی کرد؟»
من تعجب کردم و گفتم« :نکند میخواهید بگویید سرِ همین قضیه یکی از رفقا
ترکتان کرده است».
تراب گفت« :بله ،توی این دو نفر ،یکیشان خیلی از من انتقاد کرد ،اما ماند .ولی
دیگری به کلی رفت .همان شعر مولوی است .زجاجۀ دوست را با سنگ دوست نزد.
آن سا لها این طور نبود .علیرضا سپاسی آشتیانی مسئو ل ما چند نفر بود .ایرادی را
که از ما میدید سخت گوشزد میکرد .اما در همان حا ل نگاهمان میداشت .رفاقت را
حفظ میکرد .مگر یک عضو ،یا یک هوادار ،کاه و پِهن است که او را به این آسانی دور
بیندازی .هیچ گروهی حق چنین اسرافکاری را ندارد .آن رفیقی که گذاشت و رفت
بیست سا ل با من کار کرده بود .حاال در این شش ماه یک بار هم به دیدنم نیامده
است».
من گفتم« :در ادامۀ آن مقاله چه میخواستید بگویید؟ عدهای میخواستند برای
شما مراسم بزرگداشت بگیرند و دو رفیق جمع شما مخالف این کار بودهاند .من می-
گویم در آن جلسه قرار نبوده است کسی عکس شما را بگذارد و از جلوی آن رژه
بروند .میخواسته اند معرفی کنند و احتماال قدری تعریف و شاید دو تا انتقاد .در
کجای دنیا این کار بزرگنمایی و خودپسندی و استبداد میتواند نام بگیرد؟»
تراب میگوید« :زنم و دوستانم سا لها مرا خودکمبین میدانستند .به این معنا که
وزن و نقش خود را کم میبینم .مثال ،یکی از دوستان با چند نفر ـ از جمله من ـ
گفتوگو کرده بود و میخواست گفتوگوها را زیر عنوان مصاحبه با چند چهرۀ
اپوزیسیون به چاپ برساند .من مخالفت کردم .گفتم نام مرا بردارد .من اصطالح
"چهرۀ اپوزیسیون" را نمیپسندیدم .کافی است یک نفر چهره بشود .دیگر نمیشود او
را پایین آورد.
«در پایان مقاله میخواستم بگویم من هم به چاله افتادهام و اجازه دادهام از من
تعریف کنند .حا ل آنکه باید قاطعا مانع برگزاری جلسه میشدم .من در یک لحظه
برایم ساده آم د که از من تعریف کنند .به خودم گفتم این تعریف تعریف از جنبش
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ماست ،پس ایرادی ندارد .اما به هرحا ل این ستایش سهم من هم میشده است و من
از ستایش خوشم آمده است .این برای یک مبارز ننگ است که خودش را بزرگ کند،
به خصوص اگر کمونیست باشد .زیرا کمونیست برای فرد نقش تعیینکننده قائل
نیست .کمونیست قائ ل نیست که فرد موتور تاریخ است و اگر فالن فرد نبود فالن
حادثه روی نمیداد».
امروز ناصر مهاجر به دیدار تراب آمد .پژوهشگر و ویراستار .از حا ل تراب میپرسید.
تراب گفت« :قرار نیست یک بیماری درمانناپذیر تا ابد ادامه پیدا کند .به هرحا ل باید
تمام شود .گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید .اما تا وقتی که "سرآید" باید
زندگی کرد .گاهی غصه میخورم و آه و ناله میکنم .اما باز به خودم میگویم :تحفه!
شکرگزار باش .خیلیها به همین سن تو هم نرسیدهاند.
«این داستان را شنیده بودیم که از خرس یک مو هم بکنی غنیمت است .حاال هم
هر روز که از زندگی سهم ببرم ،یک روز است.
«آدم باید قانع باشد .باید ذرههای زندگی را جمع کند .این تهسفرۀ زندگی است.
باید جمعش کرد .بیمارستان ،نظام درمانی فرانسه ـ این مرحلهای از تمدن است که ما
را نگهداری میکنند ـ دوستانم ،همه کمک میکنند .از همۀ این عوامل استفاده می-
کنم که زندگی را ادامه بدهم .اگر نتیجهای هم از آن عاید شد چه بهتر .اگر هم نشد
دیگران خواهند کرد.
«آنچه ما میبینیم باالی کوه یخ است .بقیهاش در درون جامعه است و اگر امروز
نه ،یک روز دیگر ،اگر این فرد نه ،یک فرد دیگر پیدا میشود و آنچه وظیفۀ تاریخی
است به انجام میرساند .اما این داستان یکطرفه نیست .هر قضیهای اگر متولی
نداشته باشد ،اگر کسی نداشته باشد که دنبالش کند احتما ل فراموشی و نابود شدنش
هست.
«من جایی برای خودم در این وسط دستوپا نمیکنم .حواسم هست .این را یک
شانس تلقی می کنم .من نباید این شانس را هدر بدهم .شانس زنده ماندن و سالم
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ماندنِ ذهنم در این بیماری .من حق ندارم این را تلف کنم .این در واقع یک اعتقاد
قلبی است که دارم».

سهشنبه ،بیست اکتبر
رفیق خطاطمان که هفتهای یک بار میآید و در پرستاری تراب کمک میکند امروز
آمده بود .همان رفیق که گفتم دستی در ترجمه دارد و از فلسطین و اسراییل ترجمه
میکند.
این روزها دعوای فلسطینیها و اسراییلیها باال گرفته است و صحبت از یک
انتفاضۀ سوم میرود .جوانان فلسطینی ـ در سنهای بسیار پایین ـ با چاقوی
آشپزخانه هم که شده به اسراییلیها حمله میکنند ،آنها هم جواب را با گلوله می-
دهند .تا این جا ـ در این دور تازه ـ گویا هشت اسراییلی ونیز چهل و هفت فلسطینی
کشته شده اند .رفیق مترجم ما هم گرم کار است و گزارشی از چند مقالهای را که در
پشتیبانی از فلسطینیها ترجمه کرده برای تراب باز گفت .او ل مقالهای خواند از
شخصی به اسم هانری لورنس .خالصه اینکه آقای لورنس ـ در روزنامۀ اسراییلی
هاآرتص ـ از اینکه فلسطینیها معبد یوسف را خراب کردهاند دفاع کرده است .به این
معنا که گفته اوال آن معبد اصال مقبرۀ یوسف نبوده است و فقط یک نماد بوده است،
و یادآوری کرده که خود یوسف اصال مقبره نداشته چرا که یوسف اصال افسانه است و
وجود نداشته است .دلیل دیگر آنکه اسراییلیها چند صد مسجد فلسطینی را خراب
کردهاند ،حاال در کفۀ ترازو خرابههای یک معبد اسراییلی چندان وزنی ندارد .در مقالۀ
بعدی این جمله چکیدۀ حرف بود که اگر امروز گاندی زنده میبود و فلسطینی میبود
حتما اسلحه به دست میگرفت .این جمله با آفرین بزرگ تراب استقبا ل شد .چنان که
تراب بیدرنگ گفت« :جمله را بنویس ،با قلم درشت ،بزنیم به دیوار ».رفیق ما هم که
تشویق شده بود خالصۀ مقالۀ سومی را نیز خواند که من از آن فقط سه جملۀ زیر را
یادداشت کردم.
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یک :شرمآور است که یک نوجوان سیزدهساله را تروریست بنامند.
دو :یهودیان بر مکان مقدس یک میلیارد مسلمان نماز میخوانند و این نپذیرفتنی
است.
سه :مسجد االقصی برای همۀ فلسطینیان یک نماد است و باید محترم شمرده
شود.
ت راب باز رفیقمان را تشویق کرد و حتی گفت ،این مقاالتی که برایم آوردی از
کمپوت و مربایی که آوردی مهمتر بود .رفیق هم بالفاصله قلم درشت و جوهری را که
همیشه همراه دارد بیرون آورد و به خطاطی مشغو ل شد .عبارت «اگر گاندی زنده
بود» را نوشته بود که من که برای امروز مرخصی گرفتهام عرض کردم قصد رفتن را
دارم .خواهر یکی از دوستانم امروز مرا به خورشت سبزی دعوت کرده است و من از
پیش گفته بودم که زودتر از بیمارستان خواهم رفت .تراب گفت خوش بگذرد و به
شوخی پرسید« :خورشت سبزی را که میخوری ،جای مرا هم خالی میکنی؟» من
گفتم« :گمان نکنم رفیقم بیشتر از یک پُرس پخته باشد ».تراب خندید و گفت:
«میدانستم .از تو خیری به ما نمیرسد!»

چهارشنبه ،بیستویک اکتبر
«شب که بر تخت دراز شدهام هزار قصه برای خودم میبافم ،چند تا مقاله مینویسم و
منتظرم ظهر شود تا یاور بیاید و خیا لهایم را تایپ کند .اما روز که میشود آن قدر
خستهام که بر این صندلی قرار نمیگیرم .امروز هم باید بگویم زودتر مرا بر تخت
بگذارند .دیگر دارم به تخت میچسبم .این نشانۀ پیشرفت مرض است.
«بوی خبرهای خوش هم که نمیآید .آن از فلسطین ،این از خودمان .آقای اوباما
گفته است که اسرا ئیل حق دارد قانون را برقرار کند .آقای اوباما یادش رفته است که
این قانونی است که انگلیسیها ،هنگام تحتالحمایه بودن فلسطین ،وضع کردهاند .این
قانون اجازه میدهد که فلسطینیها را ،بیدلیل ،ماهها در بازداشت نگاه دارند .یا
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دبیرکل سازمان ملل متحد معلوم نیست چه خاصیتی دارد .از صلح و مذاکره حرف
میزند حا ل آنکه در جنگ سا ل پیش دوهزارودویست نفر در غزه کشته شدند و
هزاران نفر معلو ل .معلو ل ،یعنی آدمی مثل من .معلو لها ،در آن بیامکانی ،میمیرند.
صد سا ل طو ل میکشد تا غزه با این ریتم آرامی که دارد ،بتواند خساراتش را جبران
کند .کدام مذاکره؟ اریک رولو میگوید" ،جایی را اشغا ل کردهاند ،باید بروند بیرون".
مذاکره چه فایدهای دارد .همین یأس مطلق است که جوانها را وا میدارد که کارد
آشپزخانه را به دست بگیرند و با جان خودشان به میدان بیایند .یأس و نومیدی از
عملکرد دولت ابوعباس جوانان را به حمله واداشته است .تحقیر و یأس زندگیشان را
بیمعنا کرده است».
ساعت پنج دو تا پرستار آمدند و همراه با دختر موبور و ریزهای که ظاهرا کارآموز است
تراب را از صندلی بر تخت گذاشتند .من تراب را آسوده گذاشتم و در بیرون اتاق
نشستم و چند لحظهای نگذشته بود که نفسهای مرتبِ خوابش را شنیدم .دقایقی
بعد ،که بیدار شد ،وقت دوا رسیده بود .دواها را خورد و تا وقت شام برسد ،فرصت بود.
گفت چیزی برای گفتن داری؟
پرسیدم :یک بار صحبت که از حسین روحانی شد گفتید او یک بوروکرات بود.
این یعنی چه؟ چه طور شد که در توصیف او واژۀ بوروکرات به ذهنتان رسید؟
تراب گفت« :بوروکراسی قالب اداری است .بورو یعنی دفتر .حاکمیت بوروکراسی
یعنی حاکمیت تشکیالت ،یعنی حاکمیت اداره ،مدیریتساالری .از آن کلمه این
معناها بیرون میآید.
«من سا لهای سا ل با حسین روحانی زیسته بودم .از زمانی که دانشجوی
کشاورزی بود ،تا بعد که وارد سازمان شد سالیان دراز با هم بودیم .روحانی ذهن
آموزشیافته داشت .جزو چند آدم سرِ سازمان بود .هیچ وقت مخالفت شدیدی بین
من و او روی نداد .با هم کنار می آمدیم .همیشه احترامش را داشتم و او هم همین
طور ،احترام مرا .من پیشنهاد کردم که او به عنوان مسئو ل ما ـ بچههایی که خارج از
ایران بودیم ـ انتخاب شود .تا اواخر سا ل پنجاهودو ما کارهایمان را به گونهای رفیقانه
221

سازمان میدادیم .همه همدیگر را میشناختیم و نیازی به مسئو ل نمیدیدیم .بعد
ایدۀ ادارۀ گروه از طریق انتخاب مسئولین پیش آمد .در این جا قاعدۀ سازمانی می-
گوید که اگر فرضا پنج نفر در رأیگیری شرکت کردهاند ،تصمیمی که سه نفر اتخاذ
کرده اند ،تصمیم اکثریت است و همان تصمیم باید عملی شود .حسین همواره مقررات
را رعایت میکرد و همواره همان نظر اکثریت را پی میگرفت .من فکر میکنم نظری
که اکث ریت را نیاورده شاید بخشی از واقعیت را میگفته است .به نظرم آن نظر اقلیت
هم باید جای خودش را داشته باشد .منظورم این نیست که عملی بشود بلکه باید به
حوزۀ فراموشی و بیاعتنایی پرت نشود .آدمِ مقرراتی از یک جنبه مثبت است چون به
قراردادها پابند است و قابل پیشبینی است .ولی اینکه شکل را بر محتوی مقدم
بشمارد در برخی موارد ایراد دارد.
«منظورم اصال آن نیست که این عیبها و خصلتها میتوانند توضیحدهندۀ
رفتاری باشند که او در زندان جمهوری اسالمی از خود نشان داد .ما از کجا میتوانیم
بفهمیم چه عواملی دست به دست هم دادند و او را به تلویزیون جمهوری اسالمی و
عذرخواهی از رژیم کشاندند.
« ما همه آدمیم .همه پوست و گوشت هستیم .همه اگر تهدیدمان کنند و شکنجه
در میان باشد شاید بشکنیم .بعد از آمدن حسین روحانی به تلویزیون رقابتهای
گروهی خیلی آزاردهنده بود .از اعترافات او به عنوان وسیلهای برای تحقیر رقیب
استفاده میکردند .مجاهدین رجوی گفتند ،دیدید تقّش در آمد؟! یک گروه چپ که
رقیب پیکار بود نوشته بود که این خیانتِ یک نفر نیست .این خیانت یک جریان است.
کل جریان خائن است.
«همسایهات در چاه افتاده و عجز و البه میکند و تو خوشحا ل میشوی؟ نه فقط
دشمن به ما رحم نکرد ،و ما به دشمن رحم نکردیم (البته بیشتر دشمن بود که به ما
رحم نکرد ،زیرا ما دستِ باال را نداشتیم) خودمان هم در حق یکدیگر رحم نکردیم».
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پنجشنبه ،بیستودو اکتبر
ـ آیا بین مجاهدین اولیه و این مجاهدین رجوی شباهتی وجود دارد؟
ـ «گسست آن جا اتفاق افتاده است که کسب قدرت سیاسی ،یا شرکت در قدرت
سیاسی ،در مقام هدف او ل و آخر مجاهدین رجوی نشسته است .این ،ملزومات خود را
دارد .باید همه چیز بسیج شود برای قدرتیابی .او ل این که همه چیز باید بر محور
رهبر بچرخد .دوم آنکه باید بر اساس مصلحت روز حرف زده شود نه بر اساس
حقیقت .چون به نفعمان است از خمینی تعریف میکنیم و او را رهبر مینامیم .حتی
مجاهدین رجوی پیشنهاد کردند که اولین رئیس جمهور ایران خمینی باشد .حدس
میزنم که خمینی ته د ل به این پیشنهاد خندیده است .او خودش را امام میدانست.
او آن قدر پر رو بود که خودش را امام نامید .در ایران امام معنای دیگری داشت تا
کشورهای عربی و سنّی .در آنجا امام یعنی پیشنماز یا حداکثر یک مقام روحانی .اما
اینجا امام از نوع امامعلی است و معصوم است.
«مجاهدین رجوی به حرفهایی که میزدند باور نداشتند .محض مصلحت می-
گفتند .من داستان رجوی را جدی نمیگیرم .باندی است یا جریانی که هرچند خیلی
از کادرهای قدیمی را با خودش برده ولی همه را به چاه انداخته است.
«رجوی که از زندان شاه آزاد شد و سازمان داشت پایش را محکم میکرد ،یک
ستون مرزبندیاش با ما بود که تغییر ایدئولوژی داده بودیم .آن موقع پوران میگفت
که "برایم خیلی سؤا ل است که اینها چرا این قدر روی رجوی تکیه میکنند ".چه
قشقرقی راه انداختند که او با اشرف ربیعی ازدواج کرده است و طالقانی صیغۀ عقد را
خوانده است.
« به ایران که آمدیم دعوتی [خانوادگی] داشتیم که منصور هم آمده بود .منصور
بازرگان برادر پوران از مسئولین مجاهدین رجوی بود .پوران پرسید و منصور گفت،
"در بسیاری موارد مسعود مهمتر از سازمان است .به این دلیل است که مرتب اسم او
را میآوریم ".این وضع ادامه داشت تا میرسد به سا لهایی که میگفتند رجوی،
ایران .ایران ،رجوی.
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«پنجاه سا ل از تأسیس مجاهدین میگذرد .اگر ادامهای یا وارثی برای مجاهدین
اولیه وجود داشته باشد همین جریان چپی است که ـ با همۀ افت و خیزش ـ خودش
را در "پیکار" نشان داده است.
« برای هیچ مجاهدی در قدیم مطرح نبود که مقلد مجتهدی باشد .این از بدعت-
های مجاهدین بوده است .مجاهدین رجوی اما پیش خمینی وانمود میکردند که او
مرجع تقلید آنان است .نامه مینوشتند به آقا تا آنها را راهنمایی کند.
«مجاهدین اولیه هرگز نگفتند که به امامزمان اعتقاد ندارند ،اما در عمل نداشتند.
در سازمان جا برای امامزمان نبود .حاال آقای رجوی همراه با مریم موقعی که در عراق
بودند به سامره رفتهاند و سرچاهی که میگویند امامزمان تویش پنهان شده است
گریه و زاری کردهاند و نوار پر کردهاند و پخش کردهاند .چه بگویم .سراپا مهمل است.
چنین آدمهایی چه ربطی به مجاهدین اولیه دارند؟
«ما توی پیکار به مجاهدین رجوی تا مدتی امتیاز میدادیم .زیرا فکر میکردیم راه
قدیم را ادامه میدهند .میگفتیم آنها میخواهند مسلمان باشند ،باشند .البته از آن-
ها انتقاد میکردیم اما اگر زیر سرکوب رژیم قرار میگرفتند از آنها دفاع میکردیم.
مجاهدین رجوی خیلی کوشیدند که به نحوی در قدرت برآمده از انقالب سهیم شوند
ولی خمینی اجازه نداد.
«ما ـ من و پوران ـ در سا لهای تبعید در فرانسه فقط یک موضعگیری علیه
مجاهدین کردیم و آن هم داستان "انقالب ایدئولوژیک" بود .میگفتند حاصل جمع-
بندی مقاومت در ایران علیه جمهوری اسالمی این است که همسر ابریشمچی طالق
بگیرد و بشود زن رجوی .این بود "انقالب ایدئولوژیک".
«محمد از قبایل مختلف زن میگرفت .دختر عمر و ابوبکر و عثمان را گرفته بود و
داماد همۀ اینها شده بود .رجوی هم داماد بنیصدر شد .و اسم این کار را میگذارند
احترام به زن! زن اینجا کاالیی است که دست به دست میشود.
«داستان خودبزرگبینی رجوی جزو موارد مهمی است که در گذشتۀ مجاهدین
سابقه ندارد .در دورۀ مجاهدین اولیه حنیفنژاد اصرار داشت که کسی قطب نشود .در
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آخرین مالقاتی که در زندان [پ یش از اعدام] با پوران داشت به پوران گفته بود:
"کسی قطب نشود .نه خودت قطب شو .نه بگذار کسی قطب شود".
«من میگویم جریان رجوی هیچ ربطی به مجاهدین اولیه ندارد.
«در دورۀ پیکار میخواستند دبیرکل یا سخنگو برای سازمان تعیین کنند .اما
مخالفت شد .گاهی توی تشکیالت اسم یک نفر به عنوان دبیرکل یا رفیق کبیر مطرح
میشود .این ،برای فروختن سازمان تردید نخواهد کرد چون خودش را صاحب همه
می داند .باید خودخواهی ،خودستایی ـ این را که کسی فکر کند در مقابل ارادۀ جمعی
کارهای است ـ در نطفه خفه کرد.
«خمینی را در نظر بگیر .میگفت اگر همه مخالف حرف من باشند ،باز همین را
میگویم .بعد از جنگ دوم جهانی دو رژیم دیکتاتوری فاشیستی باقی مانده بودند.
یکی در اسپانیا (فرانکو) و دیگری در پرتغا ل (ساالزار) .فرانکو اواخرش مریض بود.
مردم در اطراف خانهاش تظاهرات میکردند .میگوید چه خبر است؟ جواب میدهند
تظاهرات است در مخالفت با شما .میگوید :بروند گم بشوند .به جایشان مردم دیگری
میآورم.
«ما این گرایش به بزرگکردن یک آدم را نداشتیم .نه در دورۀ مجاهدی و نه در
دورۀ پیکار .کسی که خودش را کمونیست میبیند ،خودش را به عنوان کسی که
صاحب منفعت شخصی است نباید ببیند .باید خودستایی را جزو صفات بد تلقی کند.
کمونیست ،به طریق اولی ،نباید خودستا باشد.
« حسین روحانی که به تلویزیون آمد [و ابراز ندامت کرد] در پاریس هفتاد یا
هشتاد نفر هوادار پیکار داشتیم که خیلی پکر شده بودند .در کشورهای دیگر نیز
هواداران بودند .من طبق درک قدیمی نسبت به کسانی که به تلویزیون میآیند،
نوشتم" :عمّا ل بورژوازی" .بعدها از خودم انتقاد کردم که چرا چنین عنوانی را به
حسین دادهام .این جور نوشتنها حماقت است .آن زمان دشنامدادن به رفیقی که به
تلویزیون رفته و پشیمانی نشان داده عادی بود .حا ل آنکه تجربه نشان میداد که
نباید این طور قضاوت کرد .این بیشعوری است .در مقالهای چند سا ل بعد نوشتم :این
حرف نابجایی است که بگوییم کسانی که قبل از دستگیری مبارزه کردهاند ،هر کاری
225

از دستشان بر میآمده است انجام دادهاند ،حاال که زیر شکنجه افتادهاند نیز اگر
پایشان را هم اره کنند باید شعار بدهند! آسمان بار امانت نتوانست کشید؛ قرعۀ فا ل
به نام من دیوانه زدند.
«در عین حا ل ،در همان مقاله ،در کنار اینکه نوشتم حسین روحانی قربانی
شکنجه و ضعف شده است این را نیز گفتم که فرق وجود دارد بین کسی که ضعف
نشان داده است و نداده است .به هرحا ل مقاومت و پایداری زیر شکنجه فضیلتی بزرگ
است .این طور نیست که بگوئیم او مجبور به ضعف بوده است .یوسف اردالن از بهروز
نابت حکایت میکرد که خیلی کتکش زده بودند .بازجو به او گفته بود" ،بهروز!
باالخره دست بر میداری یا نه؟" بهروز گفته بود" :اگه من بگم آره ،تو باور میکنی؟"
شاهکار است این جمله .این طور شکنجهگر خودت را به مسخره بگیری.
«بله .زمانی دشنامدادن به رفیقی که زیر شکنجه ضعف نشان داده است مرسوم
بود .من نوشته بودم "پیکار سرخ طبقۀ کارگر ادامه دارد ".حا ل آنکه پدرمان را
درآورده بودند .خاکمان را به توبره کشیده بودند .اگر به دیگران رحم نکردند ،به ما
چند برابر رحم نکردند».
پتو را را روی تراب میاندازم .میرویم به حیاط .برگها ـ زرد ـ بر رهگذرمان افتادهاند
و خیس از باران چند ساعت پیش برزمین چسبیدهاند .فرصتی داریم برای یک دور
گشت .کنار درختها گشتی میزنیم ـ کوتاه ـ در واقع ،نرفته برمیگردیم .در اتاق
تراب میگوید تا حافظ را باز کنم« .دنبا ل یک غز ل میگردم .ببین میتوانی برایم
پیدایش کنی .آخرش حرف "ی" است .غز لهای خاتمه یافته به ی را بیاور .این نه...
بعدی ...باز هم بعدی ...باز هم بعدی .نه پیدایش نمیکنم .بگذار برای دفعۀ دیگر .حاال
خسته شدهام .دنبا ل این غز ل میگردم که ،به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید ،که
میرویم به داغ بلندباالیی .با این شعر به یاد زنم میافتم ،به یاد پوران .او تمام شد و
رفت .حاال من هم دارم تمام میشوم».
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جمعه ،بیستوسه اکتبر
تراب نشسته است و مقالۀ از دست رفتۀ پریروزش را ـ یا چیزی شبیه به آن را ـ از نو
به یاور دیکته میکند .از نو یادآوری میکند که به رفقای کانادا گفته بوده است که در
جلسۀ نکوداشت او «دربارۀ آن چه انجام دادهام مبالغه نکنید .من یکی از هزاران کسی
هستم که در برابر شرایط موجود ،در زمان شاه و نیز پس از سا ل پنجاهوهفت،
سرتعظیم فرو نیاوردهاند .با علم به اینکه من به هیچ رو مزیتی بر هیچ یک از آنان
ندارم .در یک جنبش تودهای ،کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان اصل هستند».
تراب بعد به این میرسد که «رفقای عزیزم به من انتقاد داشتهاند که در روایت تاریخ
پنجاه ساله نقش خود را بزرگ جلوه دادهام ».آنگاه تراب خودش را مالمت میکند
که گویا حس خودپسندی را در خودش به حدکافی از میان نبرده است.
بعد از این مقاله تراب هنوز توان و حوصله داشت و دو یادداشت کوتاه نیز دیکته
کرد .یکی این که ،بی رضایت نویسنده نباید کتاب او را ویراستاری کرد و دیگر این که
چرا بعضی از رفقا برای سفر تفریحی خود پو ل کنار میگذارند اما در امر سیاسی ـ
مثل کمک به جنگزدگان غزه ـ دهنۀ جیبشان را سفت میگیرند.
غروب شده بود .یاور بساطش را جمع میکرد که به خانه برود .تراب انگار روزش را
مرور میکرد و یک تردید را توی حرفش میپروراند« :جلسۀ نکوداشت کانادا یکسا ل
پیش برگزار شده است .االن که من این قضیه را عنوان میکنم شاید دوستان خودم
هم حوصلۀ خواندنش را نداشته باشند .از خودم میپرسم ،چرا این کار را میکنم؟
«این سا لهایی که در تبعید بودهایم آنقدر کُند پیش رفته است که گاهی دو سه
تا تقویم من ـ کنار هم ـ روی میزم میماندند .مطالب سه سا ل پیش هنوز زندهاند.
هنوز پی کارشان نرفتهاند .چیزهای کهنه هنوز به جای خودشان سپرده نشدهاند .مثال
امروز یکی از دوستان آمده بود به دیدن من .خودش را معرفی میکند و میگوید که
عضو "اتحادیۀ کمونیستها" بوده است؛ بعد به حزب منصور حکمت رفته و بعد به
کومله پیوسته و بعد هم و ل کرده است .اینها مواردی مربوط به گذشته است .ـ االن
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نه اتحادیهای در کار است و نه کوملهای ـ اما این تعریفها هنوز مانده است .هنوز
آدمها با آن تمایزات قدیمی تقسیمبندی میشوند .هنوز طوری نشده که قضایا به
گذشته منتقل شده باشد ...میخواهم بگویم قضایا کُند میگذرد ...میخواهم بگویم
این کاه کهنه را به باد دادن چه معنا میدهد؟ همین مقالهای که من نوشتم ما ل
موضوعی است که مربوط به یک سا ل پیش است .از جلسۀ نکوداشت یک سا ل گذشته
است.
« شاید هم این امر دخیل است که باید حوادثی پیش بیاید تا حادثۀ کهنه را عقب
براند .اگر حادثۀ تازه پیش نیاید حادثۀ کهنه در جای خودش قرار نمیگیرد.
«گاهی هم در شرایط خاصی آن قدر حادثه پیش میآید که فرصت پرداختن به
دیروز را نداری .مدام صحبت امروز است و صحبت فردا .لنین وسط دولت و انقالب
کتاب را و ل میکند و میگوید االن در شرایط اعتالی انقالبی هستیم و فرصت نوشتن
کتاب نیست .گاهی ،هر روز به اندازۀ ده سا ل حادثه دارد .خواهی نخواهی باید به این-
ها بپردازی .نمیتوانی به عقب برگردی .سا لهای انقالب چنین بود .همۀ چیزهایی که
االن مرتب میکنیم و در آرشیو میگذاریم ما ل سا لهای انقالب است .آن موقع آنقدر
کار بوده است که نمیشد به آن بپردازیم .حاال آدمی مثل من که پیلهور است ،سمسار
است ،میرود سراغ آنها و برایشان جایی پیدا میکند .کسانی هم هستند که آنها را
فراموش میکنند.
«ولی ،هر چه هست ،این نکته بر جای خودش باقیست که سا لهای تبعید کُند
میگذرد .ما در آخر هر کدام از کتابهایمان لیست انتشارات خود را میگذاریم .این
لیستی سیوچهار ساله است .چرا هر دفعه چاپش میکنیم؟ آیا چه جواهری تویش
بوده است که بعد از سی سا ل همچنان گفتنی است؟ معنایش این است که جواهر
بهتری نیاوردهایم .جامعهای ایستا داریم .پرتحو ل نیستیم .اگر حرف از داستاننویسی
میشود هنوز از حجازی و دشتی و هدایت و جما لزاده نام میبریم .جما لزاده اولین
نوشتهاش ما ل صد سا ل پیش است .هنوز هم قصهاش قشنگ است .اما در این میان
چهقدر کم داشتهایم که هنوز باید برگردیم و نام او را بیاوریم .جما لزاده هنوز در
تاریخ گنجانده نشده .جامعۀ ادبی ما هنوز به قدر کافی حادثه خلق نکرده است».
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شنبه ،بیستوچهار اکتبر
تراب سپرده بود که یاور کتاب موش و گربه را از خانه برایش بیاورد .یاور کتاب را آورد
و در حیاط خلوت نیمی از آن را برای تراب خواند .منظومهای است معروف و تراب این
نکته جلب نظرش را کرده بود که ویراستار کتاب در مقدمۀ چاپ تازهاش گفته است
که موش و گربه به عُبید زاکانی «منسوب» است اما در حقیقت ممکن است از عُبید
نبوده باشد .زیرا او ل آنکه عبید تواناتر از شاعری است که موش و گربه را گفته است
و دیگر آن که بعضی از واژههای موش و گربه مانند «تفنگ» به زبان بعد از عبید یعنی
به پستر از سدۀ هشتم هجری ـ تعلق دارند .به هرحا ل ،خواندیم و یک جا به «ساز و
کرنا» رسیدیم .تراب پرسید «میدانید کرنا یعنی چه؟» من گفتم ،شبیه بوق است و
در عروسیها میزنند .تراب گفت« :در واقع کارنا یا کارنی است .یعنی نیای که برای
کار میزنند .کار نیز در زبان فارسی به معنای جنگ بوده است .مثال در کارزار».
از حیاط خلوت به کافه که دو قدم آن طرفتر است رفتیم تا تراب چاییای در
آن جا بنوشد .این به نظرم االن تنها عیش یا تجمّلی است که تراب در زندگی دارد.
صبر میکنیم تا چایی خوب خنک بشود .بعد ماسک تراب را برمیداریم و او آن را در
سه چهار جرعه مینوشد .آن روزگار که فنجان را به دست بگیرد ،و گرمایش را در
دست حس کند ،و به فراغ با ل بنوشد ،دیگر بازآمدنی نیست.
کافه بسته میشود .میآییم به اتاقمان .یک خانم به دیدار تراب میآید .باید
آشنای قدیمی باشد .دو کاسه ماست آورده است ـ که میگوید چکیده است و حرف
ندارد ـ و چند تا انار .معلوم است کارمند است و فرصت آشپزی ندارد .خیلی مسن
نیست .جوانی را تازه رد کرده است .اما هیچ آرایشی بر صورت ندارد .از کارش برای
تراب حرف میزند ،از اینکه رئیس جدید بیتجربه و عجو ل است ،از اینکه کنارآمدن
با همکارها گاهی چندان ساده نیست و از این که کار کرده است« .نزدیک بیست سا ل
است که به فرانسه آمدهام .از همان سا ل او ل کار کردهام .نمیخواستم حقوق مجانی
تأمین اجتماعی را بگیرم .کار کردم و زبان خواندم .اما باز دلم یاد ایران میافتد .یاد
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دیدوبازدیدها و سفرۀ خانۀ پدر .یاد اینکه پدر و مادر و خانواده و دوستانم چهقدر
هوای ماها را داشتند».
آن خانم ـ خانمِ بی آرایشِ زحمتکش ـ یکساعتی ،بلکه بیشتر ،نزد تراب ماند .از
کارهایش در «مددکاری خانوادگی» حکایت کرد .او که رفت تراب گفت« :مریم را تو
نمی شناختی .ده سا ل در زندان بوده است .زندان جمهوری اسالمی ».من تعجب کردم
و پرسیدم« ،ده سا ل؟!» تراب گفت« :بله .شوهرش را هم کشتند ،در جمهوری
اسالمی .خودش در پاریس زندگی میکند ،تنها».
من غذای تراب را قاشق قاشق به دهانش میگذاشتم .البد هردویمان داشتیم فکر
میکردیم که این جمهوری اسالمی چهقدر آدم کشت ،و عطشش ـ برای کشتن ـ
هنوز سیراب نشده است.
دوشنبه ،بیستوشش اکتبر
آقای مترجم خطاط ،همان که دوشنبۀ قبل تراب مقالهاش را جواهر نامید ،در اتاق
تراب کاغذ و کتاب را بر زانویش گذاشته و سخت غرق ترجمه است .تراب بر صندلی-
اش ـ که قدری به حا ل افقی در آمده ـ چشمانش را بسته و سنگین خوابیده است .تا
به حا ل ندیده بودم که تراب در سۀ پس از نیمروز به خواب رفته باشد .رفیقمان ـ آقای
عارفی ـ از اتاق میزند بیرون تا با من احوالپرسی کند .چشمدردش خوب شده اما
دست چپش از پریروز درد گرفته است .االن هم مشغو ل ترجمۀ پیامی است که مروان
برغوتی ـ از رهبران فلسطین ـ از زندان داده است.
تراب که از خواب بیدار میشود دستم را به عادت این روزها بر شانهاش میگذارم
و میگویم :درود ،رفیق.
میپرسم :خوب هستید؟
میگوید :امروز خیلی سخت گذشته است.
میپرسم :چرا؟
میگوید :گفتنی نیست.
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در کافۀ پایین آقای مترجم برای خودش یک قهوه سفارش میدهد ،مرا هم به یک
چای مهمان میکند .قاعدتا باید تراب را آسوده بگذاریم تا از خستگی در بیاید .اما ـ
قدری بیمقدمه و حتی ناخواسته ـ درگیر یک بحث میشویم .قضیه این است که
همین پریروز عاشورا بوده است .در کالیفرنیا و نیز در برخی شهرهای دیگر آمریکا
عزاداران حسینی راه افتادهاند و عَلَم و کُتل سیاه اسالمی را در خیابانها بر دوش
گرفتهاند .این عزاداریها و دستهکِشیها سا لهاست که در شهرهای بزرگ اروپا روی
میدهد اما امسا ل نوبرش را در آمریکا نیز آوردهاند.
آقای مترجم میگوید« :من میترسم .این یک تهاجم جمهوری اسالمی ایران
است .با پو ل و حمایت آن حکومت است که این عناصر فعا ل شدهاند».
تراب میگوید« :این چه حرفی است؟ از کجا میدانی آنها هوادار جمهوری
اسالمی هستند».
من به میان میپرم و میگویم« :این یک هشدار است .اسالمیها میخواهند
خیابانهای اروپا و آمریکا را اشغا ل کنند».
تراب میگوید« :کدام هشدار؟ این بخشی از اعتقادات این مردم است».
آقای مترجم میگوید« :کدام اعتقادات؟ اینها خُرافه است».
پس از این دیگر آقای مترجم چندان در بحث شرکت نکرد .شاید هم حق داشت.
خود او وقتی که تراب در اتاق خ وابش برده بود برایم تعریف کرد که تراب را بیشتر از
سیوپنج سا ل است که میشناسد .در سا لهای  1359تا  1361یکدیگر را میدیدهاند
ـ و من گفتم عجب سا لهای سیاهی ـ به هرحا ل مترجم ترجیح داد قدری طرف
سکوت را بگیرد.
تراب میگفت« :شما میخواهید به صِرف اینکه عدهای عزاداری میکنند آنها را
با جمهوری اسالمی مرتبط بدانیم .ولی شاید آنها فقط این عادت را دارند و شاید بین
خیلی از آنها و جمهوری اسالمی ارتباطی نیست .بسیارند مسلمانهایی که مسلمانند
ولی هوادار جمهوری اسالمی نیستند .در همین جا خانوادهای را میشناسم که پدر
بیخداست و خانواده نمازنخوان است .نه مادر و نه پدر مذهبی نیستند .دخترشان
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دوستِ پسر دارد ـ به رسم اروپاییها ـ اما وقتی پای ازدواج پیش آمد اصرار بر اصرار
کردند که باید عقد اسالمی انجام شود .یا ،در همین پاریس ،مراسم نوروز را سفارت
جمهوری اسالمی گرفته بود و خیلیها رفتند حا ل آنکه هوادار رژیم نبودند».
من گفتم« :در حرفهای شما نوعی خوشبینی و "انشااهلل به خیر میگذرد" می-
بینم .اینکه این همه آدم ،با این سازماندهی و امکانات به خیابان آمدهاند برای ما
هشداری است سیاسی .این شکلگیری و عرضاندامِ یک جریان سیاسی است .اما شما
آن را با خوشبینی تظاهراتی اعتقادی مینامید».
تراب گفت « :من کی گفتم این قضیه فقط اعتقادی است .شما این خبر را به من
دادید .من هیچ اطالعی از موضوع ندارم .چرا باید قضاوت کنم؟ آن چه من میگویم
این است که باید به این تظاهرات نگاه کنیم ،تحقیقات میدانی کنیم ،مطالعۀ مستقیم
کنیم و بعد قضاوت کنیم».
من گفتم « :انتظار دارید از این مطالعۀ مستقیم ـ از این تحقیقات میدانی ـ چه
نتیجهای عاید شود؟ آیا فکر میکنید از جمعآوری اطالعات ممکن است قضاوت کنیم
که این تظاهرات بیخطر است؟ من میگویم تحقیقات میدانی میتواند ریزهکاریهایی
را روشن کند اما در اصل قضیه هیچ تغییری نخواهد داد .صرف این تظاهرات در اروپا
و آمریکا نشانهای خطرناک از پیشروی اسالم سیاسی است».
تراب با آن نفس گرفتهاش ،با آن پوست صورتش ،که بعد از هر گفتوگو ،از روی
بیاکسیژنی ،رنگ تیره به خود میگیرد ،ناگزیر بود بعدِ هرجمله مکث کند ،نَفَس
بگیرد تا رنگ چهره اش به حالتی عادی بیاید ـ آن هم تراب ،که در این بحثها از ته
د ل حرف میزند و کار را جدی میگیرد.
تراب میگوید« :ریشۀ این مسائل در اقتصاد است .چه فایدهای دارد که بگوییم
راهافتادن دستۀ عزاداری به مثابۀ یک هشدار است .به این ترتیب دچار فوبیا و اسالم-
هراسی و پریشانخاطری میشویم .باید ریشهها را دید؛ آن ریشهها در خاک اقتصاد
تغذیه میشوند .ضمنا به هر قصهای باید به اندازۀ خودش بها داد و آن را زیاده بزرگ
نکرد .صحبت من بر سرِ همین است و نه چیزی بیشتر».
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من فکر میکنم صحبتم امروز با تراب روشن و باهم نمیشود .ظاهرا دربارۀ یک
امر صحبت میکنیم اما در عمل او از چیزی حرف میزند و من از چیزی دیگر.
صحبتمان گره خورده است ،جلو نمیرویم.
تراب میگوید« :چه معنا دارد که بعضی از چپیها از ترس اسالم حاضرند در کنار
فاشیستها در خیابان راه بیفتند؟»
من جواب دادم« :چرا باید چپیها در کنار حماس بایستند؟»
تراب میگوید« :حماس را نمیپسندی؟ از او فاصله بگیر .اما بدان حماس هم
ضداشغا ل است .او را نکوبان!»
فکر کردم« :نکوبانمش؟ در انقالب ایران عدهای با بهانۀ "ضدیت با امپریالیسم" با
اسالم سیاسی همراهی کردند و حاال ما بیاییم و به بهانۀ ضدیت با اشغا ل باز در برابر
اسالم سیاسی حماس کوتاه بیاییم؟» این فکرم بود ،اما نگفتم .با تراب ،با آن رنگو-
روی برافروخته و نفس کوتاه بحث از این تندتر جایز نبود.
آقای مترجم رفت .کافه تعطیل شد .ما برگشتیم به اتاق خودمان ،طبقۀ باال .تراب آرام
گرفته بود .میگفت« :امروز سازماندهی بیمارستان خیلی بد بود .از ساعت یازده تا یک
روی صندلی در اتاق انتظار نشسته بودم .صبح دو تا پرستاری که کار شستوشو را
انجام میدادند بلدِ کار نبودند .شستوشو نبود ،شکنجه بود .مرا شستند در حالی که
هی باید آخ و واخ میگفتم ...دیشب نخوابیدم .انگشت شستم ،موقعی که مرا میبرده-
اند ،به جایی خورده است و باد کرده است .فقط با همین انگشت است که شبها می-
توانم زنگی بزنم .دیشب انگشتم باد کرده بود و حس نداشت .نمیشد زنگ بزنم .باید
منتظر می ماندم تا بلکه خودِ پرستار بیاید ...تمام شب بیدار بودم .توی ذهن خودم
چیز مینوشتم .به خودم میگفتم در چنین وضعی چطور میتوانم برای پرسشهایی
که برایم مطرح است جوابی پیدا کنم .به خودم میگفتم پرسشهایی که جوابشان را
نمیدانم چقدر زیادند ...دوستانم لطف کردهاند .آمدهاند و در تمام این سا لهای
بیماری مرا تنها نگذاشتهاند .ولی منهم ،مثل هر کس دیگر ،در برابر مشکالت تنها
هستم .هیچ کس جاگ زین دیگری نیست .تازه تصورات ما خیلی محدود است .خیلی
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ذرهایم .همان شعر عطار است .میگوید آسمانها و کهکشان را بگیر ،زمین ما در آن
اقیانوس جهانی مثل یک ذرۀ خشخاش است؛ و قیاس کن که خودت چقدر کوچک
هستی ...صبح از ساعت یازده روی این صندلی تمرگیده بودم .حالم گرفته بود .با
وجود همۀ دلسردیها به خودم میگویم زندگی بهتر است .زندگی از مرگ بهتر است.
اما گاهی شک میکنم .بعضی وقتها فکر میکنم بیماریام زیادی طوالنی شده
است ...امروز دلم گرفته است .خوب ـ گاهی پیش میآید .شاید اگر خوابم ببرد درست
بشود .پشت این صندلی را قدری پایینتر ببر ...پایینتر».

سهشنبه ،بیستوهفت اکتبر
امروز آقای مجتبی طالقانی آمده بود به دیدار تراب .مردی بود با لباس سردستی و
بی پیرایه ،موهای سفیدِ پُر .شصت را رد کرده بود اما تا هفتاد فاصله داشت .سالم و
قرص به نظر میرسید .از آن آدم ها بود که به اصطالح رفتارش خاکی است .پرهیاهو و
خودنشانده به نظر نمیرسید .به نظرم آمد ابرو و چشمش شبیه پدرش است ،آن
گونه که در عکسهای طالقانی دیدهام .به هرحا ل این آقا مجتبی چند بار ـ در آن
سا ل ها ـ شهرتی به دست آورده و موجب خبر شده بود .در زمان شاه ،او که از دین
برگشته بود ،به پدر آیتاهللاش نامهای سرگشاده نوشته بود تا بگوید چرا دست از دین
شسته و به دامان بیدینی و مارکسیسم پناه برده است .این نامه ،در روزگار دانشجویی
ما ،خیلی زبانزد و خبرساز شده بود .بعد از انقالب نیز ـ که آیتاهلل طالقانی جایگاه و
محبوبیت باالیی یافته بود ـ مجتبی را عدهای از اسالمگرایان حکومتی ربودند یا به
قولی دستگیر کردند و آیتاهلل در اعتراض به این سلب آزادیها و بگیروببندها از
تهران بیرون رفت .مردم ،از روی محبوبیتی که آیتاهلل داشت ،ناآرام میشدند .این بود
که حکومت عقب نشست و مجتبی جانِ سالم از چنگ ربایندگانش ـ که یکیشان
وزیر نفت جمهوری اسالمی شد ـ به در برد.
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به هرحا ل صحبت مجتبی و تراب خیلی زود به همان قضیۀ تغییر ایدئولوژی
رسید .یعنی به آنچه در سا ل  1354اعالن شد و سازمان مجاهدین خلق آشکارا از
دین گسست .تراب میگفت« :تغییر ایدئولوژی یک حادثۀ ناگهانی نبود .یک توطئه
هم ـ مطلقا ـ نبود .حنیفنژاد یادداشتی دارد که از زندان بیرون داده است .این
یادداشت در حکم وصیتنامۀ اوست .زیرا مدت کوتاهی پس از آن به دست حکومت
شاه اعدام شد .این یادداشت را باید یکبار خواند و از خود پرسید که فاصلهاش با یک
نوشتۀ کمونیستی چقدر است؟ او همان زبان و همان آرمانهای چپ را در نوشتهاش
دارد .تازه او کسی است که ادعا میکنند میخواسته سازمان را در چارچوب مذهب
نگاه دارد.
«گرایش چپ درون مجاهدین ،در همان سا لهای او ل ،آغاز یک گسست طبقاتی
از "نهضت آزادی" است .به این معنا که سازمان مجاهدین توجه خودش را به زندگی
زحمتکشان معطوف کرد و این برای نهضت آزادی بیمعنی بود .بازرگان با استبداد
مخالف بود .حا ل آن که ما "امپریالیسم" را مانع تکامل انسان میدانستیم .البته در
این فرمو لبندی ما هم ته ماندۀ ایدهباوری را میتوان دید اما به هر تقدیر با این
جهتگیری ما راه خود را از نهضت آزادی جدا میکردیم و این جدایی ذره ذره به
تغییر ایدئولوژی میرسد.
«برداشت م ا از اسالم از همان روز نخست ،یعنی از همان دوران مجاهدینی ما نیز
از برداشت روحانیت به کلی جدا بود .در سا ل  46یا  47ـ موقعی که سازمان هنوز
اعالم موجودیت نکرده بود و خود را به عنوان یک جمع مخفی تعریف میکرد ـ یکبار
در یکی از جلسات مجاهدین یکی از بچههای کالس به مسئو ل جلسه میگوید که با
کسی آشنا شده است و چارچوب عقیدتی جمع را برای او تعریف کرده و او کتابها را
خوانده و آمادگی برای فعالیت سیاسی دارد .اما این پرسش را مطرح کرده است که آیا
جمع دوستان شما راجع به صاحبالزمان چه فکر میکنند .مسئو ل جلسه ،که از
مرکزیت بود ،به شنیدن این پرسش ،از کوره در میرود و بیفاصله میگوید :ولش کن
این آدم را .سازمان جای این خار ...ده بازیها نیست!
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« این داستان خیلی گویاست و نگاه مرسوم سازمان در همان سا لهای او ل شکل-
گیری اش ـ چندین سا ل پیش از تغییر ایدئولوژی را ـ نشان میدهد .حاال چقدر بی-
انصافی است که عده ای مدعی بشوند که تغییر ایدئولوژی یک کودتا بوده که گویا
محمدتقی شهرام بساط آن را چیده است.
«یا بگذار مثا ل دیگری ،و از خودم ،بیاورم .در سا ل  1341که دانشجوی دانش-
سرایعالی بودم همراه با یکی دیگر از همکالسیها به شهرری رفته بودم تا در حرم و
در بازار ـ که داستان کبابش را محمدعلی جما لزاده نوشته است ـ تراکتهای نهضت
آزادی را پخش کنیم .تراکتها اشاره و رنگ و بوی مذهبی نیز داشت .ما تراکتهای
نهضت آزادی را بیشتر میپسندیدیم چون نسبت به جبهۀ ملی رادیکا لتر بود .به
هرحا ل ،دو جوان بودیم ،هرد و بیست ساله ،پرشور و مشغو ل پخش اعالمیه .و میدانی
چه می خواندیم؟ در برگشتن از آن مأموریت آیا کدام شعر را به آواز میخواندیم؟ بله
ما الهوتی را میخواندیم که می گفت :نوشم به شادمانی آن دم شراب سرخ ،کز شرق
انقالب دمد آفتاب سرخ.
«میخواهم بگویم امکان نداشت ماها در قالب نهضت آزادی جا بگیریم».
حاال وقتش است ما هم همان ترانه را به سالمتی همان دو جوان بیستساله زمزمه
کنیم .این را الهوتی در  1922در باکو سروده است.
کز شرق انقالب دمد آفتاب سرخ
نوشم به شادمانی آن دم شراب سرخ
دریای انقالب شود پر حباب سرخ
قربان آن دمی که ز خون توانگران
ملت نهد به گردن ظالم طناب سرخ
نازم به آن زمان که به نیروی پتک و داس
فردا حساب از تو کشد انقالب سرخ
ای خواجه خون رنجبر امروز کم بریز
تیغی به او نمودم که اینک جواب سرخ
ملتفروش از آتیۀ خود سؤا ل داد
ریزد ز دیده دختر دهقانی آب سرخ
خان را شراب سرخ به جام و ز فرط جوع
در شرع انقالب به نص کتاب سرخ
در خون خائنان وطن واجب است غسل
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چهارشنبه ،بیستوهشت اکتبر
حوالی چهار عصر به اتاق تراب که رسیدم در بسته بود و یاور دم در ایستاده بود.
معنیاش این است که دو پرس تار در اتاق ترابند و دارند او را از صندلی بر تخت می-
گذارند .پس امروز تراب خواسته است که حتی نسبت به دیروز هم یک ساعت زودتر
به تخت برود.
پرستارها کارشان را معموال با لبخند و با مراقب انجام میدهند .اما باز صدای آخ و
اوخ تراب را میشنوم و حرفهای کوتاه او را که زیر دست و صدای پرستارها به گوش
می آید .معلوم است که باید بگوید دستش در کدام حا ل راحتتر است و پایش را
چقدر این طرف یا آن طرف باید بگذارند .در این مواقع به نظرم میآید که آدمی با
دست و پای بسته باید بجنگد و برای این که یک انگشتش یا شست پایش در جای
ناراحتی قرار نگیرد چانه بزند و مطالبه کند.
حیف شد که تراب امروز زود به تخت رفت .هوا برای یک گردش عصرانه خیلی
مناسب بود .آفتاب نرم پاییزی و برگهایی که آهسته پیچ میخورند و خیابان خلوت
ما را فرش میکنند .ولی تراب تصمیمش را گرفته ،زودتر بر تخت رفته و دیگر جای
برگشت نیست.
امروز هیچ مهمانی نیامد .وقتمان باز بود و تراب هم آسوده به نظر میرسید.
پرسید« :مطلبی برای خواندن یا گفتن داری؟» گفتم ،گفتوگوی پریروزمان را پاک-
نویس کردهام .همان دربارۀ عزاداری مسلمانها در خیابانهای آمریکا .برایتان بخوانم
اگر خواستید چیزی اضافه کنید.
خواندم و تراب گوش داد و در آخر گفت« :از قو ل من نوشتهای که ریشۀ تظاهرات
را در اقتصاد میدانم .من خیلی مطمئن نیستم که چنین حرفی زده باشم .ولی اگر
هم گفتهام ،االن معنای این جمله برایم روشن نیست :یعنی چه ،که ریشۀ تظاهرات
عزاداری در اقتصاد است؟ آن چه من میخواستم بگویم تأکید بر شناخت حادثه است
قبل از هر چیز .با قضاوتهای شتابزده موافق نیستم .به صرف شنیدن یک خبر نباید
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به آن شاخ و برگ بدهیم و قضاوت کنیم .دلیل آن مراسم عزاداری را پیش از این که
از خودمان حرکت کنیم باید به نحو واقعی به دست بیاوریم.
«حرف دیگرم این است که صِرف مسلمانبودن دلیل ارتباط با جمهوری اسالمی
نیست .همین آقای محمد شانهچی را در نظر بگیر که از سا ل  1360یا  61به فرانسه
به تبعید آمد .مسلمان بود و در اینجا برای خیلیها صیغۀ عقد ازدواج خواند و بر
بسیاری از مردهها نماز خواند .این آدم یک دخترش را ،زمان شاه ،به عنوان چریک
فدایی خلق از دست داده بود و به این امر میبالید .دختر دیگرش در جمهوری
اسالمی اعدام شد و محسن ـ پسرش را ـ نیز جمهوری اسالمی به قتل رساند.
«البته جمهوری اسالمی میتواند از هر وسیلهای ،از جمله عزاداریها ،به نفع
خودش استفاده کند .خمینی پیش از آنکه به قدرت برسد با عزاداریهای رایج میانه-
ای نداشت .مثال خوشش نمیآمد که بعضیها موقع ورود به بقعهها سجده میرفتند و
زمین را میبوسیدند .اما وقتی به ایران برگشت این سنتها را به نفع خودش دید و
گفت که اسالم با همین عزاداریها زنده است.
«من خودم از دستههای عزاداری نمیترسم .من از افرادی میترسم که ممکن
است برای ترور بیایند .به همین دلیل ،قبل از این بیماری ،زندگی نیمهمخفی داشتم.
نه آدرس خانهام را کسی ـ جز یکی دو معتمد ـ میدانست و نه در جمعهای ایرانیان
شرکت میکردم».
گفتم« :من میل دارم یادداشتهایم را به همین نحوی که اتفاق میافتد ،به همین
نحوی که پیش می رود ثبت کنم .به این معنا که در میان ما کسی دانندۀ حقیقت
نیست .بلکه ما راهی را طی میکنیم و خردهخرده به کشف چیزهایی از حقیقت می-
رسیم .این که در پایان هر مرحله به چه نتیجهای میرسیم البته مهم است اما مهمتر
این است که از چه راهی ،با چه استداللی ،به آن نتیجه رسیدهایم .با این حساب اگر
شما چیزی به گفتۀ قبلیتان افزودید من آن را یادداشت میکنم اما گفتۀ قبلی شما را
خط نمی زنم .گذشته سرجای خودش است ،بدون گذشته ـ هر قدر هم اشتباه و کج-
راه ـ ما پا به حا ل نگذاشته بودیم».
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تراب گفت« :مینویسی و طبعا میتواند مواردی باشد که موافق نباشی .طبعا آنها
را منعکس خواهی کرد .مینویسی ،و در وسط این نوشتن ،خودت هم تغییر میکنی».
تراب میگوید« :برایم مهم است که کسانی باشند که به شنیدن این سرگذشت ـ که با
هزار مشکل و نقص و خطا همراه است ـ عالقمند باشند .دلشان بخواهد اینها را
بشنوند .نه برای اینکه حرفها را تکرار کنند تا اعتقادشان محکمتر شود و فردا به
تظاهرات بروند ،یا مثال در بحثی شرکت کنند و حرفهای نیمهشنیده را نیمهتمام
تحو ل دیگران بدهند.
«دلم می خواهد مسیری را که ما پیمودیم برای دیگران معلوم و روشن شود .مسیر
ما مسیر دشواری بود .بریدن از مذهب ،برای کسی که مذهبی بوده است و تمام آما ل
و اهداف زندگی اش را با آن معیار ،با معیار قرآنی ،توجیه میکرده است کار دشواری
است .کنار گذاشتن مذهب ،همان کوران سخت مبارزه با رژیم را الزم داشته است .در
آن مسیر است که طرف میفهمد قرآن "دِمُدِه" است ،امری است تاریخی ،دیگر ما ل
امروز نیست .و وقتی فهمید دیگر بر نمیگردد.
« من ـ ماها ـ حتی وقتی که ایدئولوژی خودمان را کنار گذاشتیم و راه تازه را
برگزیدیم باز برمبنای همان اصو ل اعتقادی خودمان اعتقادهایمان را کنار گذاشتیم .ما
بر مبنای همان اصلها از خودمان فراتر رفتیم و اصلهای تازه را جُستیم و یافتیم.
« هیچ یک از ما کسانی نبودیم که خانوادۀ مذهبی شُل و وِلی داشته باشیم.
خانواده ای که گاهی نماز بخواند یا نخواند ،گاهی روزه بگیرد و گاهی نگیرد .نه .ما در
امرِ مذهب جدی بودیم.
« با وجود این ما هرگز خواستار استقرار حکومت اسالمی نبودیم .هرگز! خیاالتی
داشتیم که فکر میکردیم با اسالم انطباق دارد ،آنهم اسالمی که برساختۀ خودمان
بود .واقعا هم خودمان را مسلمان میپنداشتیم.
«حاال هر سطری را که مینویسم و هر خاطرهای را که بازگو میکنم ،راضی می-
شوم .تنها کسی هستم از بچههای او ل مجاهدین که زنده ماندم و اینجا هستم.
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شانس بزرگی بوده است ،به شرط آنکه غرور آدم را خر نکند .هزار عامل دست به
دست هم داده تا من ـ با این روحیه و این وفاداری ـ زنده بمانم.
«هستند بچههایی که در مجاهدین اولیه بودهاند ولی بعد از انقالب به خطوط
دیگر رفتند و مثال "راه کارگر" را ساختند یا به آن پیوستند ـ راه کارگری که می-
خواستند نه تودهای باشد ،نه فدایی ،نه پیکاری .بعضی از اینها با مدادپاککن
تاریخشان را پاک کردند ،انگار آن دوره اصال مجاهد نبودهاند.
« حاال بنویس! تو داری مضمون کارت را از حکایت من میگیری .داری یک سیر
اجتماعی را از خال ل مسیری که یک نفر پیموده است دنبا ل میکنی .زمانه است که
آدمی مثل من را از خانوادهای روحانی و غیرسیاسی به جریانی سیاسی میاندازد .او ل
مصدقی است ،بعد حالتی بینابین ،و بعد به کلی از وضع گذشتهاش گُسست میکند.
این داستانِ یک آدمِ تنها نیست .امثا ل فراوان دارد .این ،تاریخ است».

پنجشنبه ،بیستونه اکتبر
تراب قدری خوابید .یا بهتر بگویم ،چشمش را گرم کرد .چشم که باز کرد ،کبودی
رخسارش رفته بود و چهرهاش آرام شده بود .گفت که دستش خواب رفته است .من
به تقلید از فیزیوتراپی که گاه پیدایش میشود ،دست تراب را در دست گرفتم و
انگشتها را یکی یکی کشیدم و گوشتهای شُل بازو و ساعد را لرزاندم.
تراب پرسید« :مقالۀ حبیب را خواندی؟» گفتم« :بله».
گفت« :قانعت کرد؟» گفتم« :نخیر».
گفت« :چرا؟» گفتم« :سخت تاخته است که چرا برای شما مجلس نکوداشت
گرفتهاند؛ و گفته است "این از اخالق کمونیستی به دور است ".این اصال به خرج من
نمیرود .با این حساب کمونیستها مردم عجیب و غریبی هستند .تا زندهاند ،نباید از
آنها ستایش کرد .صبر میکنیم وقتی مردند شاید بشود از آنها تعریف کرد!»
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تراب به نظرش حرف من زیاده ساده میآمد .قدری حرف زد .حرف ،نه از آن نوع
که چیز مشخصی را دنبا ل کند؛ حرف برای این که فکر کند و حرف را بیابد.
«دید غیرکمونیستی متکی بر ارزش فرد است .مثال در قرآن میگوید" :اگر نبودند
چند نفر که بروند دانش را یاد بگیرند و احکام را بگویند ،مردم در گمراهی میبودند".
اینجا صحبت بر سر چند نفر است؛ چند فرد که قرار است کاری انجام بدهند .در
حافظ هم چنین چیزی است :شهر خالی است ز عشاق ،بُوَد کز طرفی ،مردی از
خویش برون آید و کاری بکند .البته این نگاه با ظاهر قضیه سازگار است .مردم به
عیان میدیدند که آدمی از صفر شروع کرده است ،کوتاه نیامده است ،هوشمند بوده و
سپاهی فراهم آورده و کشوری را گرفته است یا دینی آورده است .دید کمونیستی از
چنین نظری پرهیز میکند .دید کمونیستی متکی به حرکت اجتماعی و حرکت توده-
هایی است که شرایط معینی را نمیتوانند تحمل کنند و ،بدون آن که معلوم باشد
عاقبت کار چیست ،پا در راه میگذارند و شورش میکنند .شورش ابتدا کور است.
چنان که کارگرانی که از شرایط زندگیشان به جان آمده بودند ،در اوایل دوران
صنعتی ،ماشین را خراب و خرد میکردند .دید کمونیستی ناظر به این نیست که
موتور محرک تاریخ افرادی هستند که منجی عالم میشوند .بلکه در دید کمونیستی
شخصیت ـ که حتما پیدا میشود ـ خودش زاییدۀ شرایط تاریخی است و به نوبۀ
خودش روی شرایط تاریخی اثر میگذارد .آن چه در تاریخ وجود داشته همیشه با
مبالغه همراه بوده است .تودهها خود را ناچیز تلقی میکردند و همه چیز را به حرکت
رهبر نسبت میدادند .در یک دوره همه را معجزه میدیدند و در دورههای بعد اندیشۀ
داهیانه به میان آمد ـ چنان که از اندیشۀ داهیانۀ لنین حرف میزنند .این مبالغه
گاهی به حد پرستش میرسید .چرا که در یک طرف تودهها میخواستند از زحمت
اندیشیدن خالص شوند و وظیفۀ خود را خاتمه یافته و خود را در رستگاری تلقی
کنند و در سوی دیگر ،آن که رهبر بوده ،حتی اگر دعوی کمونیسم داشته ،به نفعش
بوده که بیگفتوگو حرفش شنیده شود .به این ترتیب این منفعت دوطرفه سبب می-
شده که یک نفر خدا بشود .میگویند در زمان انقالب چین به مائو گفته بودند که در
برخی مناطق چین شما را به چشم خدا مینگرند .مائو جواب داده بود که ایرادی
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ندارد .این در چین سابقه دارد .بگذارید در همین خیا ل باشند .کیش شخصیت به این
ترتیب تا آنجا میرود که استالین و کیم ایل سونگ عمال به عرش میروند.
« ما هرگز اعالم نکرده بودیم که به این جهت به مبارزه با شاه و خمینی پرداخته-
ایم که به قدرت برسیم .ما میگفتیم مبارزه میکنیم تا طبقۀ کارگر به قدرت برسد.
هر چند که در عمل راه را بر طبقۀ کارگر بسته بودیم.
« االن صحبت بر سر اصالح منطقی است که ما را به این خرابه کشانده است .و ما،
با این ضعف مسخرهآور ،میخواهیم به این مسئلۀ دشوار فکر کنیم.
«از بچه های قدیم پیکار که به خارج آمدیم و جان به در بردیم ،چند نفری
هستند .این چند نفر با هم نتوانستیم کنار بیاییم .اگر هم با هم میبودیم من طرفدار
بازسازی سازمان پیکار نمیبودم .در خارج تشکیالت باید معنا و چارچوب خودش را
داشته باشد .سازمان پیکار ظرف تشکیالتی ایدۀ معینی بوده است در دورهای معین.
حاال چهطور میخواهی آن را از نو زنده کنی؟ گروههای دیگر ـ در خارج ـ به این نحو
تشکیل شده اند که چند نفری که از همدیگر خوششان آمده است هستۀ اولیۀ سازمان
را ساختهاند و حو ل آن هسته آشنایان دیگر را نیز دعوت کردهاند .این سازمانها چه
خواهند کرد که آینده مثل اتحاد شوروی و چین نشود .فرض کن ما به قدرت
رسیدیم .ما چه میکنیم؟ مناسبات ما با مردم چگونه خواهد بود؟ آیا من و مشدی
حسین یکی هستیم .البته که او باید از من پیروی کند».
گمان میکنم اگر حرفهای تراب را کنار هم بگذاریم این رشته را در آن میشود
یافت که «پس در عمل ،دیگریها ـ مشدی حسینها ـ باید از من پیروی کنند؛ و من،
حتی اگ ر کمونیستی باشم که فرد را موتور محرک تاریخ نمیدانم ،تبدیل به فردی
میشوم که از اینکه مرا خدا نیز بدانند نگران نخواهم شد ».شاید در این چارچوب و
در این سابقه است که چند رفیقی که دوروبر تراب هستند از هر گونه تمجید
شخصیت یک کمونیست زنده ترس دارند.
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شنبه ،سیویک اکتبر
مهمانی به دیدار تراب آمد .ریزنقش ،الغراندام .از شصتوپنج گذشته بود اما تندرست
و جمعوجور .این آقای حسن آقا معلوم بود که از دوستان قدیم تراب است .نشست و با
هم از شعر عرب و ترجمههای محمود درویش به فارسی سخن گفتند .حسن گفت که
خود به ترجمۀ شعری از محمود درویش مشغو ل شده است .تراب تشویقش می کرد
که صرف و نحو عربی را بیشتر بیاموزد و کتابهای درسی آموزش عربی را نیز بخواند.
قرار گذاشتند بار دیگر حسن با دفتر شعر محمود بیاید.
به باغ و بیشۀ پیرامون ساختمان رفتیم و هوا عجیب خوب بود .آفتاب همه جا را
شسته بود و رنگهای پاییزی زبانه میکشیدند .در مسیری از میان درختها ،نور البه-
الی برگ ها تابیده بود .بر هر برگی رنگی تافته بود .تراب گفت و صندلیاش را
ایستاندم تا بازی نور بر برگها را تماشا کند .درختی بلند بود ،پر از فانوسهای روشن
برگ .تراب این شعر کسرایی را بلند و از بَر خواند:
تو قامت بلند تمنایی ای درخت
همواره خفته است در آغوشت آسمان
باالیی ای درخت.
دستت پر از ستاره و چشمت پر از بهار
زیبایی ای درخت!
وقتی که بادها
در برگهای درهم تو النه میکنند
وقتی که بادها
گیسوی سبزفام تو را شانه میکنند
غوغایی ای درخت!
وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است
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در بزم سرد او
خنیاگر غمین خوشآوایی ای درخت!
من و آقای حسن سراپا گوش شدیم .تراب شعرش را میخواند ،با صدایی رزمی ـ انگار
که شاهنامه میخواند .بیتهای آخر شعر در صدای هواپیما گم میشود .هر چند
لحظه ،هواپیمایی از ارتفاعش میکاهد تا ،آن طرفتر ،در فرودگاه اُورلیِ پاریس بر
زمین بنشیند.
تراب میگوید« :از دیدن این درخت لذت میبرم .از این آسمان آبیِ یکدست .از
این عطر علف که از سوراخ دستگاه به بینیام میرسد .آیا اینها دلیل نیست که من
مریض نیستم؟ به خودم میگویم بیماری که این لذتها را درک کند شاید بیمار
نیست .به خودم میگویم حاال حاالها زنده خواهم ماند .آدمی که از طبیعت لذت می-
برد ،البد قرار است که هنوز زنده بماند».
چرخ تراب را قدری میگردانم تا تکۀ دیگری از بازی برگ و رنگ را ببیند .شعرش
تمام شده است .آفتاب ،روی برگهای سوخته ،به رنگِ مسِ جوشان درآمده است .راه
میافتیم که تا تاریک نشده در اتاق باشیم .وقت دواست و شام.
آقای حسن ،در اتاق ،خداحافظی کرد و رفت .وعده داد که دوشنبه ـ پس فردا ـ
حتما بیاید .میگفت« :یکشنبه را قرار است با دخترم باشم ».بعد از رفتن او با خودم
گفتم البد االن تراب خواهد گفت که او هفت سا ل در زندان بوده است .از قضا تراب
پرسید« :حسن را میشناسی؟» گفتم نه .تراب گفت« :چهارده سا ل زندان بوده است».
آقای حسن عزیزی عضو گروهی به نام «حزب ملل اسالمی» بوده است .این گروه
در سا ل  1342دست به اقدام مسلحانه علیه حکومت شاه زده و دستگیر شده است.
حسن آقا به حبس ابد محکوم شده است و از  43تا  57یک نفس در زندان مانده
است.
من پرسیدم :در آن مدت کتابی ترجمه کرده است؟ در زمان شاه میشد ،و بعضی
ها کتاب ترجمه کردهاند یا درسی را به جایی رساندهاند.
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تراب گفت « :نه! چیزی ترجمه نکرده است .در زندان به مجاهدین خلق پیوسته و
در جریان تغییر ایدئولوژی او هم مارکسیست شده است .بعد از آزادی از زندان هم
گمان میکنم در حاشیۀ راه کارگر بوده است».
من گفتم :کاشا جریان این گذار را مینوشت ـ گذار از گروهی که میخواست
حکومت اسالمی برپا کند ،تا گروههایی که حساب خود را با دین کوشیدند تسویه
کنند.

دوشنبه ،دوم نوامبر
حسن آقا به قولش وفا کرد .امروز هم آمد .شعری از محمود درویش آورده بود .می-
خواند به عربی و تراب اِعراب شعر ،یعنی اَ و اُ یا تشدید آن را گاهی تصحیح میکرد و
گاهی مطلب را کلمه به کلمه با هم ترجمه میکردند .آقای عزیزی چند بار در حین
کار گفت که «خستهات کردم .این شعر را بعداً خودم ترجمه خواهم کرد ».تراب می-
گفت« :نه! ادامه بده! بگذار ترجمه را به جایی برسانیم ».تراب خیلی شیفتۀ محمود
درویش است .در هر بیت او یک معنی یا یک اشارۀ شاعرانه میبیند.
در وسط این ترجمه و شعرخوانی تراب یاد کتابنویسی خودش افتاد« :یک خانم
فرانسوی ـ از این خانمهایی که داوطلبانه برای ما کتاب میخوانند ـ آمده بود .قرار
گذاشته بودیم و ب رایم ده دوازده صفحه رمان فرانسوی خواند .این طور پیش برود به
نوشتن کتابم نخواهم رسید .همهمان مثل همیم .کاری را از پیش نمیبریم .در
جنبشی که این همه آدم کشته شده است یکی نیست که به پشت سرش نگاه کند و
ببیند چه کار کرده است و یک کارنامه ارائه بدهد.
«االن مدا م بحث بر سر این است که در مذاکرات اتمی گیر آمریکا چیست و گیر
ایران کدام است .چقدر مفسر و تحلیلگر از رادیوها سر برآوردهاند .اما جای یک کار
تحلیلی ،یک کار تحقیقی خالی است .دربارۀ تجربۀ خودمان ،دربارۀ کارنامۀ خودمان
حرفی نمیزنیم .ماها به یک تجربۀ بزرگ تعلق داشتهایم .برایش همپیمان میشدیم و
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به خاطرش میمردیم .اما حاال با هم غریبهایم .اصال یکدیگر را نمیشناسیم .پوران
همیشه میگفت :خواستیم یا نخواستیم در زندگی با یک تجربه روبهرو شدیم .حق
نداریم این تجربه را نادیده بگیریم و پیگیری نکنیم .این حرف پوران بود و درست هم
بود.
« اگر دری به تخته بخورد و آسمان و زمین با هم جور بشود و سیل انقالب در
خیابانها راه بیفتد ،ما دستمان تهیتر از سا ل پنجاهوهفت است .از آن سا لها چه
نتیجهای برگرفته ایم که االن بخواهیم در کار بیاوریم؟ باز خوب است که مردمی که به
خیابانها میریزند هیچ اعتنایی به ما نخواهند کرد .تیپا هم به ما نمیزنند».
ساعت پنج تراب خواست که زنگ بزنم تا پرستارها بیایند و او را بر تخت بگذارند.
تراب میگفت که از نشستن بر صندلی پشتش درد گرفته است .خوشبختانه پرستارها
زود آمدند و او را بر تخت گذاشتند .تراب گفت« :حسن جان ،کتاب "ایستگاهی که از
نقشه فرو افتاد" را بیاور .یکی از شعرهایش را مرور کنیم ».حسنآقا ـ به نظرم ـ قدری
این دست و آن دست کرد و معذب مینمود .میل نداشت که زیاد تراب را خسته کند.
تراب ـ افقی بر تخت ـ این شعر محمود درویش را معنا میکرد که «دو کبوتر
صحرایی با ل گشودهاند /برفراز سایهبان اتاقکی متروک در ایستگاه .ایستگاه به یک
خا ل میماند که در جسم مکان ذوب شده /آنجا دو سرو الغر ،چون دو سوزن بلند/
ابری زرد و لیمویی را گلدوزی میکنند /و زنی جهانگرد از دو صحنه عکس میگیرد:
یکم :خورشید که بر بستر دریا دراز کشیده است و دوم :تهی بودن نیمکت چوبی از
ساک مسافر.
قرار شد حسن آقا یک نسخه از کتاب را همراه ببرد تا با متن عربیاش مقایسه
کند .تراب توصیه میکرد که «یک مقاله را که اِعراب ندارد بخوان و ضبط کن و بار
دیگر بیاور تا با هم بخوانیم .این طوری متوجه خواهی شد که کدام اِعراب را اشتباه
خواندهای .این کار برای آموختن عربی خیلی مفید است ».وقت خداحافظی حسنآقا
رسید .تراب از دیدار او راضی بود .گفت« :طبیعت افقی خوابیدن را به من یاد میدهد.
حاال هر روز دو ساعت بیشتر افقی میشوم .شاید سرآغاز مرحلهای است که باز بیشتر
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با ید افقی باشم .شانس بزرگی که دارم این است که ذهنم کار میکند .اگر بدانی چه
آرزوها دارم».
حسنآقا خداحافظی کرد و رفت .در آلمان زندگی میکند و فردا از پاریس به
خانهاش بر میگردد.

سه شنبه ،سوم نوامبر
ساعت نهونیم صبح دو پرستار آمدهاند تا به رسم همیشه تراب را از تخت خوابش بر
صندلی منتقل کنند .اما تراب فکر کرده که خسته است و ترجیح داده که بر تخت-
خواب بماند .حاال ـ ساعت چهار ـ میگفت« :قدری پشیمانم که از تخت پایین نیامدم.
ولی خوب دیگر گذشت ».معنی اش این است که امروز ـ تمام روز ـ تراب بر تخت
خواهد ماند.
هوا تیره و ابری است .ابرش پنبهای نیست .شبیه لحاف چرک است .در این هوا
تراب را بیرون نمیشد برد .ولی دستکم میتوانستیم به کافه برویم .حاال که از
تختش پایین نیامده و بر صندلی چرخدار قرار نگرفته همین یک کافهنشینی مختصر
ما هم مالیده است.
تراب ـ افقی ،تاقبا ز ،با سری کج ـ به صفحۀ کامپیوتر نگاه میکرد و یاور ،به میل
او ،نوشتهای را باال و پایین میبرد و میخواند .این تکه خاطره را برمیداشتند و به
چند صفحه قبل وصله میزدند ،و آن تکه خاطره را ،چون گمان میکردند تکراری
است ،حذف میکردند یا به زیرنویس میبردند .از سوی دیگر ،چون این مطالب را گویا
بارهاست که خواندهاند نمیتوانستند به قطع بگویند که آیا مطلب تکراری است یا بار
او ل است که بر کاغذ آمده است ! این کار شاید دو ساعتی ،بلکه بیشتر ،طو ل کشید.
تراب در این مدت دو یا شاید سه جمله بر خاطراتش افزود .بقیه هر چه بود جابهجا
کردن مطالب از این صفحه به آن صفحه و به اصطالح خودشان "ادیت" کار بود.
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از غروب گذشته بود .یاور کوله اش را به دوش انداخت و رفت ومن ماندم و یک
فرصت یک ساعته که دوا و شام تراب را بدهم.
از قضا سوپ بیمارستان این بار خیلی به دهان تراب مزه کرد .سوپ را خورد و
گفت« ،دیگر از زندگی چه میخواهم؟» بعد یاد آرزویش افتاد که «کاشا این کتاب
خاطرات را به انجام برسانم ».بعد هم شاید اسب سرکش آرزو جست زد و درآمد که
«خاطرات که تمام شد مینشینم به شعرخواندن .شعر ترجمه میکنم ،و مینشینم به
خواندن کتاب ،این همه کتاب که نخواندهام».
بعد از شام باید دندان تراب را مسواک زد .خودش از این کار اکراه دارد .ولی من
گفتم «بگذارید مسواک بزنیم .اگر در این حیص و بیص دندانتان هم درد بگیرد دیگر
جداً قوزباالقوز است ».بر مسواک خمیر دندان را که میمالیدم تراب این حکایت را از
گلستان سعدی نقل کرد:
سعدی میگوید که در جزیرۀ کیش به بازرگانی بر میخورد که صدوپنجاه شتر بار
دارد و چهل بنده و خدمتکار .بازرگان سخت در اندیشۀ مالی است که در فالن شهر
دارد و زمینی که در آن یکی شهر باید به دست آورد .آخر سر بازرگان به سعدی می-
گوید که سفری در پیش دارد و اگر آن را نیز انجام دهد دیگر آرام خواهد گرفت و
بقیۀ عمر را به گوشهای خواهد نشست .سعدی میپرسد که آن سفر کدام است؟ و
بازرگان میگوید« :گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم عجب قیمتی دارد و
از آن جا کاسۀ چینی به روم آورم و دیبای رومی به هند و فوالد هندی به حَلَب و
آبگینۀ حلبی به یمن و بُرد یمانی به پارس و از آن پس ترک تجارت کنم ».سعدی
میگوید:
در بیابانی بیفتاد از ستور
آن شنیدستی که روزی تاجری
یا قناعت پر کند یا خاک گور
گفت چشم تنگ دنیادار را
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چهارشنبه ،چهار نوامبر
ـ آیا شورش پانزده خرداد  1342چه اثری بر جامعۀ ایرانی گذاشت؟ یا دامنۀ پرسشم
را تنگتر کنم :آیا خرداد چهلودو در شکلگیری جنبش چریکی ایران چقدر مؤثر
بود؟ سازمانی که شما به آن تعلق داشتید و نیز سازمان چریکهای فدایی آیا این
شورش را چهطور ارزیابی میکردند؟
تراب میگوید« :پانزده خرداد از پیش برنامهریزیشده نبود .انفجار بود .جبهۀ ملی
و نهضت آزادی و روحانیت سرکوب شده بودند .با دستگیری خمینی قطرۀ آخر بر
کاسۀ صبر مردم ریخته شد .انفجار رخ داد .شاه علم را مأمور سرکوب آنچه ارتجاع
سرخ و سیاه مینامید کرد و جوّ خفقان تشدید شد.
«چند ماه پیش از خرداد چهلودو ـ یعنی در بهمن چهلویک ـ شاه "انقالب شاه
و ملت" را اعالن کرده بود و در یک همهپرسی انقالب خودش و اصالحات ارضی را به
رأی گذاشته بود».
ـ در این رویارویی در یک سو شاه را داریم که خواستار اصالحات ارضی و دادن
حق رأی به زنان است .در سوی دیگر ،خمینی است .آیا در این تقابل حق را به
خمینی میدهید؟ آیا حق را به مردمی میدهید که دنبا ل خمینی افتاده بودند؟
تراب میگوید« :مردم به جان آمده بودند از دستگیریها .زندانها پر بود .مردم
حق داشتند علیه اصالحات ارضی شاه و مواد رفراندمش به خیابانها بریزند.
«مردم به دستگیری خمینی اعتراض کردند .حرفهایی که زده بود خیلیهایش
مورد قبو ل مردم بود .مثال گفته بود شاهپرستی یعنی خیانت .این بیشترین پژواک را
بین مردم داشت .خمینی کسی بود که در رابطه با کاپیتوالسیون به شاه گفت گوشت
را میگیرم و از کشور بیرون میکنم .مردم ضعف خودشان را در این نیروی رزمی
جبرانشده میدید ند .این بود که دنبالش رفتند و فراموش کردند که آخوند ،آخوند
است .روحانیت توانست شعار ضد آمریکا ضد اسرائیل را که خیلی از مردم احساس
میکردند بفهمد ،بشناسد ،و سوارش بشود .روی کار آمدن خمینی تصادفی نیست.
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هیچ حادثهای مفت اتفاق نمیافتد .از آب خُرد ماهیِ خُرد میزاید .خمینی یک پدیدۀ
ایرانی و اسالمی است .از درون جامعۀ خود ما جوشیده است .هر کس بگوید او را
خارجیها آوردهاند اشتباه میکند .از آن طرف رژیم شاه بهترین حمایت را از مذهب،
تشیع ،و روحانیت داشته است .در مأموریت برای وطنم ،همان سا لها ،حضرت عباس
دست شاه را در خواب میگرفت .جبهۀ ملی طرفداران خودش را مسخره کرده بود.
همۀ تقصیرها را به گردن نخستوزیر میانداخت .حا ل آنکه همه میدانستند شاه
مسئو ل کارهاست .حرف خمینی تازه بود وقتی که گفت شاهپرستی یعنی خیانت.
«شاه جلسۀ ماهانه ای داشت ـ شورای اقتصاد ـ که خودش در آن حرف آخر را
میزد .گفتوشنود این جلسه را چاپ میکردند .وزیر آبادانی و مسکن به شاه میگوید
طبق قرار جلسۀ قبل در کوی کن برای افسران خانه ساخته خواهد شد .در پایان می-
گوید :موافقت مقامات آمریکایی هم جلب شده است .بله ،بیخود نبود وقتی که
خمینی گفت استقال ل همه حواسشان پرت شد .استقال ل خواست عمومی بود .مداخلۀ
آمریکایی ها داستان یا شایعه نبود .روزی که ما مستشاران آمریکایی را زدیم ،روزنامه-
های آمریکا خودشان اعالم کردند که سیوپنج هزار مستشار آمریکایی در ایران
هستند.
«در همان پانزده خرداد ،پنجاه یا شصت نفر از شخصیتهای جبهۀ ملی که غیر از
قانون اساسی چیزی نخواسته بودند در زندان بودند .دکتر امینی در سا ل چهل ایران را
ورشکسته اعالن کرد و دست گدایی دراز کرد که آمریکا چند ملیون اعانه به ایران
بدهد .این غارت و تحقیری بود که از سوی رژیم شاه بر مردم ایران تحمیل میشد .در
همان حا ل ما هر روز در تبلیغات دولتی از کرامات شاه انواع و اقسام اخبار را می-
بایستی میشنیدیم .سرکوب پانزده خرداد تنها سرکوب روحانیت نبود .قبل از
روحانیت تمام چپ حتی آن چپی که اصالحات شاه را قبو ل داشت ـ حتی حزب توده
ـ سرکوب شده بود .جبهۀ ملی خواستار اجرای قانون اساسی بود ،نه چیزی بیشتر .اما
جبهه هم سرکوب شد .حتی دکتر علی امینی که با موافقت آمریکا برای انجام
اصالحات ارضی و محدود کردن اختیارات شاه آمده بود کنار زده شد و برنامۀ به
اصطالح مبارزه با فساد او معطل ماند .شاه تنها چیزی که میخواست اطاعت مطلق
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بود .نخستوزیرانی میخواست که خودشان را نوکر و غالم خانهزاد بدانند .روحانیت
هم که منافعش تهدید میشد خواست مردم را ،به خصوص بازاریان را ،دریافت و
دنبا ل کرد .روحانیت رهبری نکرد .امتیازش این بود که نیازهای واقعی مردم را
تشخیص داد.
«مردم به خیابانها ریختند و رژیم جواب آنها را با گلوله داد .هیچ کس تعداد
کشتهها را ندانست که چقدر است».
ـ یک نکته در حاشیه بگویم و آن در مورد تعداد کشتههاست .رژیم جمهوری
اسالمی که جانشین شاه شد ،و بر همۀ اسناد محرمانه دست یافت ،هرگز آمار روشنی
از کشتههای پانزده خرداد نداد .این نشان میدهد که رقم هزارها و حتی صدها که
مخالفین شاه عنوان میکردند رقمی گزافه و تبلیغاتی است .وگرنه رژیم اسالمی با بوق
و کرن ا عکس آن شهدای خیالی را بر درودیوار زده بود .اما اجازه بدهید بر این نکته
درنگ نکنیم و به اصل بحث برگردیم .سؤالم این است که آن چه خمینی میگفت آیا
در همان زمان هم واپسگرا نبود؟ در این صورت چرا کسانی را که دنبا ل او افتادند
نباید واپسگرا بدانیم؟ و در این صو رت چرا در رویارویی میان شاه و خمینی نباید
جانب شاه را بگیریم؟
تراب میگوید« :چرا ترتیب سلسلۀ حوادث تاریخ را در نظر نمیگیری؟ در سا ل
چهلودو کارنامۀ خمینی هنوز مثل سا ل پنجاهوهفت به بعد سیاه و خونین نشده بود.
مردم تجربۀ انقالب با خمینی را نداشتند و از این جهت دنبا ل خمینی مد ل چهلودو
بودند .آیا میشود خمینی را در سا ل چهلودو محکوم کرد چون در سا ل شصتوهفت
میخواسته است ـ یا خواهد خواست ـ زندانیان را قتلعام کند؟
«از این گذشته مردم نمیخواستند یک نفر مثل شاه بر آنها حکومت کند .چرا
که او دزد بود ،وابسته به خارج بود و به مردم فقیر میخندید .شاه میگفت من
افتخاری ندارم که پادشاه مردمی فقیر باشم.
«از همه مهم تر ،مردم حق دارند هر کس را که دلشان بخواهد بیاورند .ما که قیم
مردم نیستیم».
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میگویم :اجازه بدهید فعال بر این نکتۀ آخری درنگ کنیم .شما میگویید مردم
حق دارند هر که را که خواستند بر مسند بنشانند .از سوی دیگر خود شما سا لها
عضو یک سازمان مخفیِ چریکی بودهاید که با این فرض حرکت میکرد که مردم
ناآگاهند و این ماییم که سرمشق مردم میشویم و آنها را راه میاندازیم.
تراب میگوید« :ما گذشتۀ چریکی خود را نقد کردیم و آن ایدهها را ـ این که
موتور کوچک چریکها قرار است موتور بزرگ تودهها را به حرکت در آورد ـ کنار
گذاشتیم».
میگویم :پس سؤا ل ما تبدیل به این میشود که این واژۀ گَل و گشاد و مبهم
"مردم" چرا یکباره باید برای توجیه رفتار "بخشی از مردم" به کار رود که در خرداد
چهلودو شورش کردند .به عبارت دیگر رفتار آن شورشگران را باید ارزیابی کرد نه این
که مُهر "مردم" را بر آنها زد و به این روش به دفاع از آنها بر خواست .مردم یا در
واقع بخشی از مردم هم میتواند اشتباه بکند و میتواند ارتجاعی باشد .آیا مردم
شورشی خرداد چهلودو ارتجاعی یا در توهّم نبودند؟
تراب میگوید« :بله ،به خرداد  1342بر گردیم .برای کسانی که اندکی از اوضاع
مملکت سر در میآوردند خاندان پهلوی جز کثافت چیزی برای مردم ایران به بار
نیاورده بود .آنها برای ما ذلت به بار آورده بودند .رژیم کودتا ـ چه رژیم کودتایی
رضاشاه و چه رژیم کودتای بیستوهشت مرداد ـ با سرکوب مردم زندگی میکرد.
ساواک یکهتاز بود .چه بسا مردم برای اینکه از شر اینها راحت شوند دست به دامن
یک چیز بدتر زدند .روزی که رضاشاه اموا ل دزدیدهشدۀ خودش را ترک کرد و رفت
هیچ کس غصهاش را نخورد .ارتشاش پوشالی از آب در آمد و متالشی شد.
« روی آوردن مردم به آخوند از ناعالجی و در حکم آخرین دوا بوده است .وگرنه
ششصد سا ل پیش نیز حافظ و سعدی هم علیه آخوند شعر سرودهاند و اصطالح آخوند
مفت خور در این مملکت جا افتاده بوده است .این اصطالح ما ل امروز نیست .ولی شاه
همۀ راه ها را بسته بود .رژیم پهلوی نه مشروعیت داشت و نه قانونیت .مردم هم دست
به خایۀ آقای خمینی زدند».
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گفتم :بیایید همچنان مکث کنیم روی واژۀ مردم .آیا مردم هر چه را که بطلبند
خوب است؟ مثال مردم نوار غزه به حماس رأی دادند .آیا شما کنار مردمی میایستید
که به حماسِ شریعتپرست رأی میدهند؟
تراب گفت« :اگر من فلسطینی هستم و رفع اشغا ل را میخواهم حق دارم به هر
کسی ،از جمله حماس ،رأی بدهم .اگر تو این رأی را نمیپسندی تو هم حق داری.
حق داری به عنوان اقلیت در آنجا بمانی و حرفت را عنوان کنی».
گفتم :اقلیت؟ نکند دارید شوخی میکنید .اگر قرار بود امثا ل حماس و حزباهلل
چیزی به عنوان اقلیت سرشان بشود االن من و شما در کشور خودمان نشسته بودیم و
از حق زندگی برخوردار بودیم .آنها تا توانستند کشتند و خوششانسهایمان دمبمان
را روی کولمان گذاشتیم و با چشم اشکبار ـ و تکرار میکنم ـ با چشم اشکبار فرار
کردیم.
تراب گفت« :برای ما تراژدی عظیمی پیش آمده است .اما باز چارۀ ما شرکت در
مبارزۀ جمعی است به نفع زحمتکشان .چاره ،همراهی با زحمتکشان است».
گفتم :چرا فکر میکنید که داوری زحمتکشان داوری درستی است؟
تراب گفت« :زحمتکش قبل از هر کس دیگر میفهمد دردش چیست .میفهمد
چه کمبودهایی دارد .بیکفشی و بیخوراکی و هتک حرمتی را که بر او روا میشود
قبل از هر کس دیگر میچشد».
من گفتم :فهمیدن درد فرق دارد با فهمیدن نحوۀ درمان درد .کسی که ایدز دارد
زودتر از هر کسی میفهمد که درد دارد .اما قرار نیست او درمان را پیدا کند .اتفاقا
درمان را کسی پیدا خواهد کرد که در آزمایشگاه کار میکند و شاید خیلی هم
تندرست باشد.
شما به "زحمتکشان"" ،اکثریت"" ،مردم" توانایی و شناختی را نسبت میدهید
که قرار نیست داشته باشند .شما به طور کلی و قلمانداز برخی دلیلهای رو آوردن
مردم به خمینی را عنوان کردید .اما این دلیلها به هیچ وجه از این واقعیت نمیکاهد
که این روآوردن روآوردنی به پس بود و نه به پیش .به عبارت دیگر "آخرین دوا"ی
انتخابی مردم دوایی آلوده بود.
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تراب میگوید« :اکثریت جامعه ،که ثروت را تولید میکند ،حق دارد هر چه را که
میخواهد انتخاب کند».
ثروت؟ تولید؟ در جامعه ای مثل ایران پنجاه سا ل است که پو ل مفت نفت را تلمبه
میکنند و باال می کشند .تولید این ثروت را به مردم ـ زحمتکشان ،اکثریت ـ نسبت
میدهید؛ از این مفهوم گَل و گشادِ مردم یک خلق خطاناپذیر میسازید و به این عذر،
هر داوری عدهای از مردم را روا میدانید و به چالۀ پانزده خرداد میافتید؟
گفتم :برگردیم به روز پانزده خرداد .شما خودتان کجا بودید؟ احساستان به عنوان
یک جوان چه بود؟ حنیفنژاد و سعید محسن؟ آنها کجا بودند؟
تراب میگوید« :در همان هفتۀ رفراندم بهمنِ چهلویک حنیفنژاد و سعید
محسن دستگیر شدند و به زندان افتادند .آنها در شهریور چهلودو از زندان بیرون
آمدند و به سربازی رفتند .در خرداد چهلودو هر دو در زندان بودند.
« در پانزده خرداد ،چنان تظاهراتی ،و آمادگی رژیم برای سرکوب ،بدون مقدمه
صورت نگرفته بود .پیشتر ،از سا ل سیونه ،اپوزیسیونی سر برآورده بود که علنا در
خیابان حرفهایی را ـ معموال در چارچوب قانون ـ عنوان میکرد ،ولی دولت دیگر
تحمل نداشت .در شورش یا تظاهرات پانزده خرداد ممکن است احیانا کیوسک تلفن
را خراب کرده باشند و مزاحم زنهای بیحجاب شده باشند ولی این همۀ داستان
نبوده است .در حالی که تبلیغات رژیم میخواست وانمود کند که همه داستان این
است .اعالمیۀ نهضت آزادی که آن موقع منتشر شده و به قلم طالقانی است (طالقانی
بیرون بود و بازرگان در زندان) عنوان "دیکتاتور خون میریزد" را بر خود داشت و
همۀ اعالمیه تا جایی که من یادم میآید در دفاع از آزادی بود .از این اعالمیه دهها
هزار نسخه پخش شد و من هم جزو چاپ کنندگان و توزیعکنندگان آن بودم .با این
که نویسندۀ اعالمیه طالقانی است حتی عنوان به نام خدا را بر خود نداشت .این
اعالمیه را میشود در سایت نهضت آزادی پیدا کرد.
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«در پانزده خرداد چهلودو مدتها بود که خمینی از مخالفت با اصالحات ارضی
دست برداشته بود .او مدت کوتاهی با اصالحات ارضی مخالفت کرده بود .بعد این
موضوع را درز گرفت و رفت به موضوعات دیگر و به مخالفت با آمریکا متوجه شد.
«آن موقع من هیچ تصوری نداشتم که شورش یا ریختن به خیابان کار جناح
معینی است و رهبری دارد .اصال این توی ذهنم نبود .آن سا ل پانزده خرداد مقارن با
دوازده محرم بود ـ عاشورا دو روز قبلش بود .من در عاشورا تراکتی را که ما چند نفر
دانشجویان نهضت آزادی خودمان نوشته بودیم ،هفت یا شاید هشت سطر ،و خودمان
پلیکپی کرده بودیم ،در بازار تهران پخش میکردم .اعالمیه در دفاع از آزادی بود .به
این اعتبار که امام حسین در دفاع از آزادی شهید شده است .تراکتمان در انتقاد از
عملکرد دولت بود .به هیچ وجه نظر ما این نبود که این کار مذهبیهاست یا کار
خمینی است .میدانستیم او را دستگیر کردهاند و بارفروشان تهران و ورامین شلوغ
کردهاند و به تهران آمدهاند .اینها را میدانستیم و نه بیشتر .تاریخ پانزده خرداد بعداً
ساخته شده است ،چون جریانهای مذهبی سرکار آمدند .خمینی سوار موج شد .او
رهبر نبود».
تراب از نفس افتاده است .وقت خوردن سوپ هم رسیده است .برویم به کارهای
عادی زندگی برسیم.

سهشنبه ،هفده نوامبر
کوتاه بگویم که در این ده دوازده روزۀ غیبتم کجا بودهام .چهار یا پنج روزش را سرما
خورده بودم .سرماخوردگیام ـ مگر دو روزش ـ جدی نبود .اما باز گفتم اگر حتی
قدری بینیام فِنوفِن میکند نزد تراب نیایم .وحشتناک است اگر تراب سرما بخورد .او
تاقباز میخوابد و بیحرکت .حاال فرض کنید که بینیاش بخواهد آب بدهد .شاید ـ به
همین سادگی ـ پای مرگ و زندگی به میان بیاید.
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بعد به هلند رفتم .سرماخوردگیام خوب شده بود .شبانه ،با اتوبوس ،به خانهام
رفتم .خانهای که تنها ساکنش خودم هستم .خوب بود .دیدار با باغچه که بهکل رنگ
باخته بود؛ گردگیری از قابهای روی دیوار و قالی دستبافم و میز و کتابم که ،در
غیاب من ،قدری خاک بر سرورویشان نشسته بود .خوشبختانه دخترم یخچا ل را
رو شن کرده بود .میوه خریده بود و برایم نان و پنیر و عسل گذاشته بود .نزدیک
شامگاه دخترم آمد و رفتیم به کنسرت .تار علیزاده و آواز علیرضا قربانی و دف و
تنبک و کمانچه .پانصد نفر به شنیدن آمده بودند .توی این سا لها سالن موسیقی تنها
جایی است که آدم فکر میکند با همۀ دیگران همعقیده و همد ل است.
در چهار روزی که در سفر هلند بودم ـ همانا در روز جمعه سیزدهم نوامبر ـ
تروریستهای اسالمی در پاریس بمبگذاری کردند و تا به اینجا صدوبیستونُه نفر را
کشتهاند .آن چه مرا بیشتر میترساند این است که جامعۀ بزرگتر مسلمان هم
واکنشی در خور در مقابله با این ترورها و محکومکردن آن نشان نمیدهد .وقتی که
شکلکی با چهرۀ یک عرب که بمبی در عمامهاش داشت منتشر شد هزاران مسلمان
احساس کردند به آنها اهانت شده و به خیابانها ریختند .حاال که ،به نام اسالم ،در
خیابانهای پاریس دهها نفر کشته شدهاند چرا آن تودۀ اسالمی احساس نمیکند به
اسالم اهانت شده است؟ چرا برای محکومکردن ترور و پاککردن پرچم اسالم به
خیابان نمیآید؟
امروز ساعت چهار عصر ،سفرکرده و تازهشده ،از نو پا گذاشتم به راهروی خودمان در
بیمارستان .راهرو باریک است .عرضش به اندازۀ دو تا صندلی چرخدار است که از کنار
هم رد شوند .نورش را از پنجرهای نمیگیرد ـ یعنی از راهرو کمتر پنجرهای به بیرون
باز است ـ راهرو پر است از نور چراغ فلورسانت .اگر فارسیام درست باشد میشود
گفت نورفلورسانت راهرو را میدرخشاند .شاید هم چون راهرو را چند روز ندیده بودم
برایم جلوهای دیگر داشت .از راهرو رد شدم .پیرزن ـ با موهای درهمگرهخوردۀ سفید
ـ روی تختش نیمخیز بود( .آیا الزم است بگویم که همچنان میشمرد؟) به اتاق
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خودمان که رسیدم ،در پیش بود .کوله ام را در اتاق گذاشتم و رفتم تا تراب و یاور را
البد در کافه تریا یا شاید در سالن سینما یا مثال کتابخانۀ پایین پیدا کنم.
تراب پتوی قرمزی رویش انداخته بود و با قیافۀ هوشیار و عالقمند در کتابخانه
جلوی تلویزیون نشسته بود و یک فیلم را تماشا میکرد .معلوم بود فیلمی را سفارش
داده و حاال آن را در تلویزیون برایش گذاشتهاند .تراب میگفت« :معرکه است .عجب
فیلمی است .تاریخ آمریکا از دیدگاهی مردمی ».فیلم مستند از آقایی به نام هوارد
زین.
فیلم که تمام شد از کتابخانه بیرون آمدیم .کتابخانه از سه اتاق تشکیل شده است.
در دوتاشان کتابها را مرتب تا سقف چیدهاند .در اتاق سوم یک دستگاه تلویزیون
است و قفسهای از فیلم .مسئو ل کتابخانه خانمی است با چشمهای شرقی و هیکلی
سرپا ـ شاید ورزشکرده .تراب از خانم بسیار تشکر کرد و گمانم ،به فرانسه ،تعریفی
هم از آقای هوارد زین کرد .به اتاق که برگشتیم تراب میگفت« :عجب تاریخی دارند
آمریکاییها .چقدر آن را تحلیل کردهاند .این طوری که این فیلم نشان میداد مبارزۀ
طبقاتی در جامعه شان رد پا دارد؛ دیدنی است؛ اثر گذاشته است .من نمیدانم در
جامعۀ ما هم آیا همین طور بوده است؟ آیا پیشرفت یا پسرفت جامعۀ ما هم نشان از
برخورد طبقات با یکدیگر دارد؟ یا اینکه حملۀ اقوام دیگر ،جنگ دینها با یکدیگر و
یا ،از آن مهم تر ،وضع صنعت یا خشکسالی مُهر خودش را بر تاریخ ما زده است؟ البته
می فهمم که حملۀ اقوام دیگر و جنگ دینی هم جدا از مبارزۀ طبقاتی نیست ولی
سؤال م این است که خود مبارزۀ طبقاتی با چه وضوحی در تاریخ ما نقش پیدا کرده و
اثر گذاشته است؟ طور دیگری بگویم :آیا ما ـ چپیها ـ که اینقدر در تحلیلهای خود
دَم از مبارزۀ طبقاتی میزنیم میتوانیم جلوه و اثر این مبارزه را در تاریخمان نشان
بدهیم؟ آیا می توانیم مثل همین آقای هوارد زین نشان بدهیم که اصال تاریخ آمریکا
برساختۀ همین مبارزۀ میان طبقات است؟»
من پرسش تراب را یادداشت کردم تا اگر بعد ادامهای برایش یافته شد آن را نیز
بنویسم .تراب گفت« :کسی هم نیست که آدم سؤالش را از او بپرسد ».بعد فکری کرد
و به یاد اکبر افتاد« .میتوانی شمارهاش را برایم بگیری؟»
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اکبر همانست که در جمعۀ آخر هر ماه در جلسۀ شعرخوانی ما شرکت میکند.
ضمیر ما در اینجا قدری اشتباه است زیرا اتاقمان کوچک است و در آن جلسات من
صندلیام را دمِ در ،در راهرو ،میگذارم و معموال شعرها را نمیشنوم .به هرحا ل اکبر
تنها کسی است که با تراب مشاعره میکند و با این حساب شعردان و کتابخواندهتر
است .شمارۀ اکبر را گرفتم و گوشی را جلوی گوش و دهان تراب نگاه داشتم .تراب
میگفت یا در واقع میپرسید که «نگاه میکنیم به مبارزهای که خودمان شاهدش
بوده ایم .گاهی افتاده و گاهی خیز برداشته .گاهی دردناک بوده و گاهی با شکوه .به
هرحا ل ،هرچه بوده ،راب طۀ آن چه را که در ایران صورت گرفته با مبارزۀ طبقاتی خوب
در نمییابم .آن چه ما تجربه کردهایم آیا چه ربطی با مبارزۀ طبقاتی داشته است .در
ایران زیر عنوان مبارزه با شاه ،مبارزه با امپریالیسم ،مبارزه با سرمایهداری این همه
کوشش و افتوخیز شده است .در شکلهای گوناگون ،چه مسلح و چه غیرمسلح،
عمرها طی شده و خونها ریخته شده است .اما ارتباط این با مبارزۀ طبقاتی چیست؟
ما عموما افکار و اندیشههایی داشتهایم که منشأ طبقاتیاش در خردهبورژوازی بوده
است .من اصال نمی دانم این افکار چقدر در طبقات کارگر ریشه داشته است .و اگر این
افکار از آنِ طبقۀ کارگر نبوده است چهطور میتوان گفت که مبارزۀ میان طبقۀ کارگر
و طبقۀ سرمایهدار محرک تحو ل و تغییر در جامعه بوده است؟ چهطور میتوان گفت
مبارزۀ طبقاتی جامعه را به جلو سوق داده است؟ نمیدانم با این نَفَس مسخرهام آیا
توانستم سؤالم را به تو برسانم؟ اگر توانستی روی این سؤا ل فکر کن تا بیایی و با
همدیگر دربارهاش فکر کنیم».
تراب ظاهرا از این نحوۀ فرمو لبندی پرسشش چندان راضی نبود .هنوز نیمساعتی
نگذشته بود که یادش به حبیب افتاد و پرسید« ،آیا میتوانی شمارهاش را برایم
بگیری؟» این حبیب همانست که با تراب چندین و چند کتاب به اشتراک ترجمه
کرده است .همان که اعتراض داشت چرا تراب به گرفتن جلسۀ بزرگداشت رضایت
داده است .به هرحا ل شمارۀ حبیب را گرفتم .تراب میپرسید« :بدون داشتن یک دید
روشن نسبت به مبارزۀ طبقاتی ،و احتماال بدون داشتن یک تعریف تازه از مبارزۀ
طبقاتی ،تحلیلهای ما "مدییوکر" ـ از جنس متوسط ـ خواهد بود .آیا مبارزۀ
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طبقاتی تاریخ ما را پیش برده است یا مثال حملۀ مغو ل ـ و شاید مهمتر از آن ـ
خشکسالیهای بعد از حملۀ مغو ل تاریخ را به حرکت در آوردهاند و پس و پیش
انداختهاند؟ فقط بعد از داشتن یک تعریف دقیقتر میتوانیم دریابیم که آن چه کرده-
ایم آیا چگونه در قالب مبارزۀ طبقاتی میگنجد».
بعد از فراغت تراب کولهام را باز کردم و یک بطر شراب سرخ بر میز گذاشتم و گفتم
این هم سوغاتی من از سفر! تراب عکس مارکس را بر بطری شراب دید و خندید.
گفتم« :سا ل پیش خریدم .از تیرنه از خانۀ زادگاه مارکس ».تراب گفت« :نکند مثل
تربت امامحسین است .کیلوکیلو خاک از گوشه و کنار به آنجا میبرند و به نام تربت
حسین به زوّار میفروشند!» من گفتم« :نخیر! خانوادۀ مارکس تاکستانی داشته است و
این شراب از همانجا به عمل میآید .نسل بعدِ نسل ».قرار شد شراب را محفوظ نگاه
داریم تا در فرصتی مناسب ـ شاید به افتخار نوشتهشدن کتاب ـ درش را باز کنیم.
بستۀ پنیر را هم باال گرفتم تا تراب ببیند و گفتم« :این هم پنیرِ هلندیِ زیرهدار!»
تراب گفت« :بازش کن ،یک تکه بده ،ببینم حرفهایت پشتوانه دارد یا فقط شعار می-
دهی!»

شنبه ،بیستویک نوامبر
باران می آمد .تاریک .چهار ساعت از نیمروز گذشته ،هوا مثل شامگاه بود .شامگاهی
بیخورشید .ماشینها چراغشان را روشن کرده بودند و نور چراغشان ـ انگار که شبی
بارانی بوده باشد ـ بر بستر خیابان جویهای شکستۀ نور راه میانداخت و مثل خط-
های درهمپیچیدهای از سیم و مس مذاب بر بستر خیابان میدوید.
به اتاق تراب که رسیدم یاور ،به دیدن من ،شروع به جمعوجور دفتر و کامپیوترش
کرد تا جایش را به من بدهد و خودش به خانه برگردد .تراب بر تخت دراز بود .می-
گفت« :امروز خیلی ضعیفم ـ مثل دیروز .نایِ حرف زدن ندارم ».آهسته حرف میزد و
259

از گوشۀ چشم به من نگاه میکرد .یاور کامپیوتر و دفترش را در کولهاش گذاشت و
تراب نصیحت یا توصیه کرد که «فرانسهات را بخوان .از لغتنامه استفاده کن .باید
مقاالت خوب گیر بیاوری برای ترجمه .ترجمه را همین طور میشود شروع کرد ».یاور
کولهاش را به دوش کشید ،عصربهخیری گفت و رفت.
تراب انتظار دارد که یاور فرانسه را یاد بگیرد ،فارسیاش را هم سامان بدهد،
مقاالت خوب گیر بیاورد ،و خوب هم ترجمه کند و در سایت بگذارد و به این ترتیب
سایتی که تراب بنیاد نهاده هیچ وقت از مقالۀ خوب تهی نماند .اما یاور که یک جوان
تازۀ راه ندیده نیست .باالتر از سیوپنج سا ل دارد .اگر ذوق ترجمه داشت تا به حا ل
شکفته بود .آیا تراب برای گردش کار سایت اینترنتیاش کس دیگری را سراغ ندارد؟
یاور که رفت من بر صندلی کنار تراب نشستم .تراب هر چند به قو ل خودش نای
حرف زدن نداشت اما میل داشت کتابی برایش بخوانم .پیشنهاد داد که «همان کتاب
آقای محمود را بیاور!»
در این یکی دو هفته گاهی کتابی را برای تراب میخوانم که خودم درباره احمد
محمود نوشتهام .شرح قدمزدنهای من است با محمود در کوهپایۀ درکه .گمان نمی-
کردم این کتاب چشم تراب را بگیرد .تراب هیچ یک از داستانهای محمود را نخوانده
است .امروز یادداشت خودم از قدمزدن در شهریور  1369را برای تراب خواندم ـ پنج-
شنبهای است در بیستوپنج سا ل پیش .احمد محمود از پدرِ مرحومش حرف میزند و
زنهای قهرمان داستانش و از شاعرهایی که پسند او هستند.
تراب با چشمان باز گوش میداد .هر وقت فکر میکردم خسته شده است و مکث
میکردم تراب می گفت ،بخوان .انگار که او هم راه افتاده است و با من و احمد محمود
کنار رودخانۀ پرغلغلۀ درکه میآید و صورتش را به نسیم داده و هوای بیغبارِ درکه را
در نَفَس میکشد .من به خودم گفتم کاشا خاطراتم را از گفتوگو با همین تراب بر
کاغذ بیاورم .آن وقت دیگرانی این گفتار را ـ سا لهای بعد ـ خواهند خواند و کنار ما،
این جا ،در این روزهای پایانی بیمارستان ما ،سهیم خواهند شد.

260

دوشنبه ،بیستوسه نوامبر
ساعت سه که رسیدم تراب بر صندلیاش بود و آقای مترجم هم بر صندلی تاشو
روبروی تراب با مقالهای سروکله میزد که برای ترجمه آورده بود .کنار تراب ایستادم و
دست بر شانهاش گذاشتم تا سالم کرده باشم .تراب میگفت« :دیشب نخوابیدم .یک
کله ،تا پنج صبح بیدار بودم .فکر و خیا ل ...فکر و خیا لهایی که تا صبح میشود همه
میپرند ».آقای مترجم شاید میخواست واژه یا جملهای را از تراب بپرسد که تراب
خطاب به من گفت« :عکسهایی را که تازه گرفتم از قفسه بیاور و عکس تکیام را بده
به این رفیق ».همان روزی که عکس تراب را با گوسفند و خر بیآزار گرفتیم گویا
پرستاری عکسی نیز از تراب گرفته است .عکس از نزدیک است در پسزمینهای از
درختان سبز .تراب در این عکس ،بر خالف هر عکس دیگرش در این ماهها ،ماسک بر
چهره ندارد .مردی است با موی سفیدِ کوتاه و پرپشت .سبیلی سفید و میزان ،و
چشمهایی هوشیار .خطوط چهره اش معلوم و صریح است .دماغ و چانه و ابرو با هم
تناسب دارند و به او چهرهای مصمم و سالم میدهند .نه صندلی چرخدار معلوم است
و نه ماسکی که آن لحظه ـ به طور موقت ـ از بینیاش برداشتهاند .تراب به آقای
مترجم ـ که در ضمن خطاط ما نیز هست ـ میگوید« :میخواهم زیر این عکس یک
شعر بنویسی ».تا مترجم قلمِ خوشنویسیاش را بیرون بیاورد ،تراب شعر را زمزمه
میکند:
مضیالزمان و قلبی یَقو لُ انکَ آتٍ
اگر چه دیر بماندم امید بر نگرفتم
آقای مترجم برای نوشتن مصرع عربی قدری دچار اشکا ل میشود .تراب میگوید:
«مضی [مضا] الزمان یعنی زمان گذشت .قلبی یقو ل  ...یعنی قلبم میگوید که تو می-
آیی .مصرع دوم همان معنای مصرع او ل را دارد .سعدی میگوید هر چند دیر ماندهام
و زیاد مانده ام باز انتظار دارم که او روزی نزد من بیاید .این غز ل نیمی فارسی است و
نیمی عربی و عجب زیباست.
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« این بیت را بنویس .اگر خطت چندان خوش نبود مهم نیست .کافی است خوانا
باشد .باالی شعر ،کنار عکس ،بنویس تقدیم به قوموخویشهای مهربانم ...بله،
بنویس».
قوم و خویشهای مهربان؟ تراب هیچ وقت از «قوموخویش»های خودش حرف
نزده است .او فقط از «رفیق» حرف زده است .گاهی هم از مادرش .راستی مادر تراب
چه شد؟ یادی از تراب کرده است؟
آقای مترجم قرار میگذارد در خانه تمرین کند و شعر را ،بار دیگر ،با خطی
خوشتر بنویسد و بیاورد .آن وقت حواسش باز جمعِ کار خودش میشود و شاهجمله-
های مقالهای را که آورده است برای تراب میخواند .مقاله دربارۀ رویدادهای همین
هفته است و حملۀ مسلمانان داعش به پاریسیها .شاهجملهها اینهاست:
ـ زخم کشورهای مسلمان را نباید فراموش کرد.
ـ مشکل از روزی شروع شد که بوش به عراق حمله کرد.
ـ بخشی از مسئولیت بر عهدۀ ماست چون جوانان مهاجر را در گتوها رها کردهایم.
معلوم است که هر دو رفیق با این داوریها موافقند .برای من اما این پرسش
سربرآورده است که چرا هنگامی که عدهای دست به کشتار زدهاند نویسندۀ این مقاله
از رنج کشتارکنندگان حرف میزند و مسئولیت کشتارشوندگان را یادآوری میکند.
جای زخمدیده و زخمزده عوض شده است .البته شک ندارم که نویسنده ـ به زبان ـ
عملِ ترورگرها را محکوم کرده است اما بیفاصله بعد از این محکومیت زبانی لیستی از
مسئولیتدارها و اشتباه کارها را عنوان کرده است که در آن همه را میتوان یافت جز
خود ترورگرها را!
حاال من هم عقبنشینی کردهام و در راهرو نشستهام و دنبا ل کلماتی میگردم که
پرسش یا ناپذیریِ خودم را خوب فرموله کنم .اما دوران همپذیریِ تراب و آقای
مترجم نیز زود به سر می رسد .قضیه در این است که آقای مترجم از شنیدن اسم
حماس تلخ میشود .حماس را غیردموکراتیک ،مذهبزده ،ضدِ آزاداندیشی و ـ به قو ل
امروزیها ـ بنیادگرا می داند .اما تراب ـ پای فلسطین که در میان باشد ـ هر کس را
که با اشغا ل اسرائیلیان مبارزه کند بر حق میداند ،چه حماس باشد و چه ـ شاید ـ
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بدتر از حماس .تراب ـ تا آن جا که من فهمیدهام ـ اهل اینکه از حماس هیچ انتقادی
بکند نیست.
مترجم میگوید :حماس بنیادگرا است .به قدرت برسد بیداد میکند.
تراب میگوید :آیا اسرائیل به خاطر «بنیادگرایی» با حماس مخالف است؟ اسرائیل
خودش بنیادگراست.
مترجم میگوید :حماس آزادی مردم را نمیخواهد.
تراب میگوید :حماس در انتخابات برنده شد .اسرائیل است که آن انتخابات
دموکراتیک را قبو ل نکرده است.
مترجم میگوید :جدا از اجحافهای اسرائیل ،االن که به گذشته نمیتوانیم
برگردیم و اسرائیلیها را بیرون برانیم .پس باید واقعیت را بپذیریم .زور ،خودش را
تحمیل کرده است .االن آنجا خاک اسرائیل است .چرا به آن خمپاره زدهاند؟
تراب میگوید :غلط کردهاند که آنجا خاک اسرائیل است.
مترجم سرش را پایین انداخته و میل دارد گرم ترجمهاش بشود .ظاهرا او میداند که
در این مورد تراب نه کوتاهبیا است و نه ساکتبشو .تراب هر چند لحظه به چند لحظه
سکوت را میشکند و یک جمله میپراند .میگویم «میپراند» چون که سکوت است،
مترجم ذوقِ صحبتِ بیشتر را ندارد و دعوا هم دعوای دو نفر نیست .دعوای این همه
آدم است در گذر این همه سا ل .اما تراب ،بعد از هر چاق کردن نفس یک جملۀ تازه
در کورۀ بحث میاندازد:
ـ «نزدیک به دو ملیون آدم ،محکوم به مرگ ،محکوم به اعما ل شاقه ،محکوم به
زندهبهگورشدن...
ـ «خمپاره را کجا انداختهاند؟ انداختهاند تو خانۀ خودشان .آن خانه ما ل خودشان
بوده است...
ـ «خیلی دنیای بی رحمی است...
ـ «سازمان ملل داده است ...گه خورده است...
ـ «قربان سالح سرد این بچهها بروم من؛ قربان برق چاقوی این بچهها بروم من».
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مترجم چه بگوید؟ اخم کرده است و فقط میگوید« :به هرحا ل اوضاع خیلی چیز
است ».تراب هم دیگر نفس بحث ندارد .ساکت میماند .شاید او هم توی دلش ابراز
توافق میکند که «اوضاع خیلی چیز است!»
دوشنبه ،غروب
تراب بر تخت دراز شده است .دو دست ،به موازات بدن ،روی دو بالشتک کوچک .پاها
صاف ،با انگشتهایی که در این چند ماهه ،خرده خرده ،به سمت پایین تاب برداشته-
اند .من صندلی را پیش میکشم و کنار تخت تراب مینشینم .تراب خواسته است تا
برایش دنبالۀ داستان محمود را بخوانم« .با احمد محمود ،هر پنج شنبه ،در کوهپایۀ
درکه ».جملۀ او ل بقیۀ داستان را میخوانم و پرت میشویم به بوکان ،در استان
کردستان ،فروردین  .1370داستانم به آنجا رسیده که یکباره شغلی برایم پیدا می-
شود دور از پایتخت .فرصت خداحافظی نیست .کوهگردی با محمود را میگذارم و
میروم به مرز ایران و عراق .داستان ،میشود شرح حا ل سفرم و گذر از این اردوگاه
پناهندگان به آن دشت و از این دشت به آن خیمه و جمع پناهنده.
باز تراب همسفر من شده است .در جادۀ بوکان ،در اتوبوسی که پناهندگان را ،در
راهی باریک و پیچپیچ ،به اردوگاه میبَرَد .تراب میگوید« :من خیا ل میکنم این بار
کارت مشکلتر است .این یادداشتهایی که میخواهی دربارۀ زندگی من بنویسی،
نباید کار راحتی باشد .زیرا که زندگی من با یک ریتم همراه نیست .جمعوجور کردن
داستان من سخت است ».تراب دنبا ل یک لغت میگردد و پیدا میکند« .بله ،شوریده
است .زندگیِ شوریده! مثل این شعر مولوی .مولوی از مردمی حرف میزند که طور
دیگری راه می روند و جای پاهاشان با جای پای مردمی که به نظم راه میروند تفاوت
دارد:
هم ز گام دیگران پیدا بُوَد
گام پای مردم شوریده خود [خَد]
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یک قدم چون پیل رفته تا وُریب
یک قدم چون رُخ ز باال تا نشیب
[رُخ و پیلِ شطرنج هر یک حرکتی دیگر دارند .شوریده نیز قدمی را راست بر می-
دارد و قدمی را کج مینهد].
گاه چون ماهی روانه بر شکم
گاه چون موجی برافرازان عَلَم
«آدم شوریده کارهایش با تعقل همراه نیست .آدم شوریده گام در راه میگذارد تا
ببیند به کجا میرسد .آدم شوریده را دیگران نمیفهمند .باید زندگی او را زیسته
باشی ،باید با دلهرههایش آشنا بوده باشی .باید درد یا کینه یا پرسشی داشته باشی که
شبها نگذارد بخوابی.
«بچههای او ل مجاهدین را من چنین آدمهایی میدانستم .آدمهایی که می-
خواستند راه بیفتند ،با ای ن امید ـ یا حتی با این یقین ـ که مقصد روزی بر آنها
معلوم خواهد شد .این راه را تنها نمیشد رفت .میبایستی دستمان را به همدیگر می-
دادیم و یک تنه میشدیم .یک تن ،که اعضای مختلفی دارد ،اما هر کس به خاطر
دیگری حاضر به هر گذشتی هست .وقتی میگفتیم زندگیمان را برای هم ـ برای
سازمان ـ حاضریم بدهیم ،در گفتۀ خود صادق بودیم».
ـ «بخوان! دنبالۀ داستانت را بخوان».
ـ «روزها ،اردوگاهها ،در چشم من فالکتزدهاند .چند ردیف چادر ،که اگر هم تازه
بودهاند ،آفتاب در همین چندروزه رنگورویشان را برده و کهنهشان کرده است .مردها،
با چهرههای چینخورده ،ریشِ زبرِ نصفونیمه درآمده و چشمهای درشت ،که در کنار
چادر نشستهاند و تسبیح میچرخانند؛ و بچهها ،یک مشت بچه که در هر گوشهای
پراکندهاند ،بازی میکنند و گاهی کنار تیرک چادر خود میشاشند .و دخترهای
جوان ،با دامنهای رنگارنگِ گلوبوتهدار ،با روسریهای زرد و سبز و گاهی ملیله-
دوزیشده ،که آفتابهشان را پرآب کردهاند ،و از میان ردیف چادرها به سمت مستراح
میروند .مستراحها معموال کنار رودخانه است و ده متر باالترش یا بیست متر پایین-
ترش ،اگر هوا گرم باشد ،بچهها توی آب شیرجه میروند ،شنا میکنند ،آب به
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سروروی هم میپاشند و چنان کیف میکنند که بچهپولدارها شاید به خواب هم
نبینند....
«شب ،اما ،اردوگاه پرشکوه است .توی هر چادر یک فانوس روشن است؛ سایۀ آدم-
ها رو پردۀ چادر بزرگ میشود ،میجنبد و حرکت میکند .بیرون غرق تاریکی است.
هرچه بوده ،خوب یا بد ،دیگر پنهان است .و باالتر غرق ستاره است .یک پردۀ حریر ،پُرِ
ستاره ،که انگار با وزش باد میلرزد و انگار اگر بتوانی خوب گوش بدهی میشنوی که
آواز بلندش همه جا را پر کرده است .تو هم توی یکی از این ستارهها هستی ،با چند
تا آدم ،با چند تا چادر و با چند تا فانوس آویخته بر تیرک چادرها .شب همه جا آرام
میگیرد .هیاهوها رام میشود .سر بر بالشی میگذاری و آسوده چشم بر هم مینهی.
انگار که خانه ،خانۀ توست».
تراب گاهی چشمش را میبندد .یادش به احمد رضایی میافتد و میگوید« :بعد از
ضربات شهریور  1350احمد رضایی یادداشتها و جزوات آموزشی سازمان را جمع
کرده و جاسازی کرده بود و آنها را برای ما به خارج فرستاد .پیام داده بود که
"خودتان میدانید اینها اسناد داخلی ما بوده است .شما آن را آمادۀ انتشار بیرونی
کنید تا آیندگان بدانند کسانی هم بودهاند که این طور فکر میکردهاند ،این طور
زندگی کردهاند ".این آرشیوی که ما االن داریم منشأش همان جاست .اینها گواهی-
های عمر است .خوب ،بخوان! دنبالۀ داستانت را بخوان!»
داستانم را میخوانم ـ گواهیهای عمر را .صدای نفس تراب منظم میشود ،آرام
میشود و صدای خُرخُرش خبر از خواب سنگینی میدهد .کتاب را میبندم ،پا می-
شوم و بر میگردم که به مترجم اشاره کنم .میبینم مترجم هم سرش خم شده و
روی صندلی خوابش برده است .آهسته از اتاق میزنم بیرون .میآیم به راهرو ،همین
یادداشتها را مینویسم.
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سه شنبه ،بیستوچهار نوامبر
خانمی به دیدار تراب آمد .میانسا ل ،یا قدری جوانتر از میانسا ل .پوست سفید داشت
و چشمان آهوانه؛ چشمهایی که شادی یا غم در آن تابانده میشود .ساکن کانادا بود.
از پیشها تراب را میشناخت و حاال گذارش ،در سفری کوتاه ،به پاریس افتاده بود.
نشست .از قدیمها حرف زد .از سا لهای بعد انقالب .سا لهای شصتویک ،و شصتدو.
اینکه بچهها خوب ایستادند و شمار غلطکردهها و عذرخواهها اندک بود .من برخاستم
و دستهای تراب را ،یک به یک ،قدری تکان دادم و مالیدم تا خونش جریان بیفتد و
خسته و خمود نشود .شیرینخانم هم یاد زندان خودش افتاد و از «قیامت» گفت .از
تابوتهایی که در زندان قز لحصار حاجی داود رحمانی بچهها را در آن نشانده بود و
ساعتها و روزها و ماهها بچهها را در آنها نگاه میداشت تا بشکنند ،دیوانه شوند ،یا
عاجز و شکستخورده غلطکردم بگویند .شیرین تعریف کرد که «روز مالقات بود .در
جعبه ـ تابوت ـ نشسته بودم .ساکت و بیحرکت .چادر به سر .پوشیده در چادر سیاه.
یادم به پدر و مادرم افتاده بود که البد از شهرستان آمدهاند و دمِ در به امید گرفتن
خبری از من پرسه میزنند و پرسش و تمنا میکنند .آنقدر دلم گرفت که اشکم
سرازیر شد .آنقدر ـ بیصدا ـ گریه کردم که شگفتم بود این همه اشک چهطور از
چشمانم میجوشد .بیصدا گریه میکردم .چون هر صدایی ممنوع بود .توابها ،اگر
میشنیدند ،به حاجی داود خبر میدادند و حاجی ،با لگد ،میزد .شالق و لگد و کابل
معنیِ حاجی بود .اشک را او ل با چادرم میگرفتم و بعد به حا ل خودش گذاشتم تا
بیاید و تنم خیس و خالی شود .فردایش من را به دستشویی برده بودند .فقط در
دستشویی بود که میشد چشمبند سیاه را چند لحظهای از چشم برداشت .چشمبندم
را از چشمم برداشتم و دختر توابی که مرا به دستشویی رسانده بود با تعجب نگاهم
کرد و پرسید :چادرت چرا این رنگی شده است؟ در زندان لحظاتی است که آدم در
عین همۀ سختیها خندهاش میگیرد .من چادرم را نگاه کردم و خندیدم .جلوی چادر
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سفید شده بود .اشکم خشک شده بود و چادرم را سفید کرده بود .خندیدم .اشک بود
و نمک!»
مالیدن دست و پای تراب را تمام کردم .شیرین خانم از بوفۀ پایین شیرینی
خریده بود .نصفه اش را به من تعارف کرد و خوردم .قدری نشست .چند حرف و
حدیث دیگر تعریف کرد و رفت.
تراب در معرفی شیرینخانم میگوید« :صدای این دختر سحرآمیز است .سا لهای
انقالب در تظاهرات پیکار آواز میخواند».
از قضا خود من تظاهرات پیکار را به یاد دارم .دختری ترانهای خواند و صدایش
اوج گرفت و تمام جمعیت را ساکت و سراپا چشموگوش کرد .من نزدیک دخترک
بودم .آخرِ آواز چشمهایش را دیدم ـ آهوانه .از امید و سربلندی میدرخشید.

چهارشنبه ،بیستوپنج نوامبر
«شعر زیبایی است .بیاور با همدیگر بخوانیمش .تو از زبان عربی نمیترسی .برخالف
خیلی از دوستان که تا به یک جملۀ عربی میرسند از خیر خواندنش میگذرند.
سَل المَصانِعَ رَکباً تَهـیـمُ فی الفَلواتِ [فلواتی] تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی
«سواری که در بیابان سرگردان است قدر آبگیرها را میشناسد ،نه آن که در کنار رود
فرات است.
جواب تلخ بدیعست از آن دهان نباتی
فــَکــَم تُمرِّرُ عَیشی وَ أنتَ حامِلُ شَهد ٍ
«چه قدر زندگی مرا سخت میکنی حا ل آن که صاحب شهدی.....
وَ قد تُفَـتّــَشُ عَینُ الحیوۀِ فی
شبان تیره امیدم به صبح روی تو باشد
الظلماتِ [ظلماتی]
«در تاریکی است که آب حیات را میجویند»...
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«مادر عجیبی دارم .در همان سا لهای چهل هر وقت که میشنید در تظاهرات شرکت
کردهام ،دوستانم را گرفتهاند ،حتی یک بار نگفت که این کارها را نکن .همیشه می-
گفت خودت تشخیص میدهی .هرکار میکنی خدا یارت باشد .از سا ل چهلوهشت
برای نه سا ل ندیدمش .پنجاهوهشت و پنجاهونه به نظرم دوسه بار کوتاه مادرم را
دیدم.
«خیلی زجر کشید .به خاطر اینکه من کمونیست شده بودم .امام جمعۀ جهرم
سیدحسن آیتاللهی بود .شاید شنیدهای داستان به قنات انداختن مخالفان رژیم را.
مخالفان رژیم را میکشتند و توی قنات آب میانداختند .یک بار این امام جمعه با دو
پاسدار به خانۀ ما رفتند .مادرش دخترعمۀ مادر من است .باک بنزین برده بودند که
خانهمان را به آتش بکشند .گوش میدهی؟ در آن جوّ هیاهو و غوغا چه بسا می-
ریختند و سر کسی را بی هیچ دلیلی میبریدند .کسانی که قبال میآمدند پیش مادرم
و از او میپرسیدند که نماز را چهطور باید بخوانند ،همانها ،عدهای جمع شدند ـ زن-
ها ـ ریختند توی خانه ،دادوبیداد به سرش که "تو از کی مسلمان شدی؟" یعنی در
واقع تو مسلمان نیستی .مادرم ،و خانواده ،آواره شدند .خانه را و ل کردند .مدتی در
شیراز بودند و مدتی در تهران .البته دردی را که ما کشیدیم ،نسبت به دیگران که
بچههاشان را از دست دادند ،هیچ است.
« خود من بعد از انقالب که به ایران برگشتم هرگز جرأت نکردم حو لوحوش خانۀ
پدری ام بروم .نه به شیراز و نه به جهرم نرفتم .فقط یک بار به مشهد نزد خانوادۀ زنم
رفتیم .آنجا ،برادر زنم به مادر زنم گفته بود "یادت باشد چای که برای تراب و پوران
میبری استکانها را آب بکشی .اینها دیگر مسلمان نیستند ".این برادر زنم یکی از
دوستان قدیمی خودم بود .قدیمی ،و بسیار صمیمی.
«آن سا لها انگار همه جوری دیوانه شده بودند .یاد این شعر محمود درویش می-
افتم که چه شد که دریا دیوانه شد و مکان چون کوزهای سفالین در هم شکست .آیا
واقعا دریا دیوانه شد یا ما همین بودیم؟ آیا در وجود ما دگمههایی هست که اگر فشار
بدهند مهربان می شویم و اگر یکی دیگر را فشار بدهند جنایتکار از آب در میآییم؟
ظاهرا تواناییاش را داریم.
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«بله .شعرمان را بخوانیم:
نه پنج روزه عمرست عشق روی تو ما را وَجَدتَ رائحۀَ الوُدِّ إن شَمَمتَ رُفاتی
«فقط این پنج روزه نیست که عاشق توام .خاکم را اگر ببویی ،عطر دوستی را
استشمام خواهی کرد.
مَضی الزمانُ وَ قلبی یَقو ل أنکَ آتٍ [آتی]
«اگر چه دیر بماندم امید برنگرفتم
«زمان بسیار گذشته است اما دلم میگویدکه تو خواهی آمد».

پنچشنبه ،بیستوشش نوامبر
باید دید تراب چه قدر امروز نشستن بر صندلی را تاب میآورد .فعال که نشسته است
و پاسخی را که به ذهنش آمده برای یاور دیکته میکند.
«در دوران کودکیام در جهرم هیچ ابزار صنعتی تازهای ساخته نمیشد .به نظر
میرسید تاریخ در آنجا متوقف شده و صنعت پیش نمیرود .وقتی مبارزۀ طبقاتی تا
این حد کند باشد طبیعی است آگاهی طبقاتی نیز در سطح نازلی قرار بگیرد .آنگاه
برای مذهب و انواع خرافات جا باز میشود تا ذهن مردم را به خود مشغو ل کنند».
تراب گفت و نوشته اش را قدری شرح و بسط داد و وقت چای که رسید درِ کامپیوتر را
بستیم و دستگاه کمک نفس را از برق کشیدیم و دستگاه را بر پاجای صندلی گذاشته
به کافۀ پایین رفتیم .در کافه ،تا چاییاش خنک بشود ،من گفتم :این تحلیل شما
خیلی جای اما و اگر دارد.
تراب شنوندۀ خوبی است .گفت« :گوش میدهم».
ـ میخواهم بگویم شما به علت داشتن یک زمینۀ مارکسیستی خود را مکلف می-
دانید که مبارزۀ طبقاتی را در تحلیل خود بگنجانید .اما در فکری که بر قلم آوردید
این "مبارزۀ طبقاتی" از تحلیل شما بیرون نجوشید" .مبارزۀ طبقاتی"تان یک کلمۀ
وارداتی بود .مثل یک حرف رمز بود که درونش چیزی نیست .در واقع شما یک چشم-
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بندی کردید و کلمه صنعت را که به کار برده بودید ،برداشتید و بر جایش عبارت
مبارزۀ طبقاتی را نشاندید.
تراب گفت « :در همان منطقۀ ما البته که مبارزۀ طبقاتی جریان داشت .مثال پیش
از شهریور  1320مالکی با نام خانم عبدالعلی داشتیم که زمینهایش چنان وسیع بود
که با اسب به سرکشی آنها میرفت .در یکی از این سرکشیها دیده بود که پسربچه-
ای سیبی را از درخت کنده است .خانم عبدالعلی بعد از توبیخ پدر آن بچه دستور داده
بود پسربچه را در آب بیندازند و با عصای خودش او را خفه کرده بود .یا خود من
شنیدم که در دعوای میان دو خانوادۀ خان یکی از خانها دارودستۀ دیگری را به شام
دعوت میکند و آخر شب بر سرِ آنها میریزند .همه را به طویله میبرند و ناچار از
خوردن کاه و علوفه میکنند و همهشان را میکشند».
من گفتم :این داستانها خیلی دلخراشند و نشان از یک رفتار و دعوای بَدَوی و
خشن میان این آدمها دارند .اما ربطی به پرسش من ندارند .سؤا ل من این بود که در
آن تحلیلتان چرا فرض را بر آن نهادید که مبارزۀ طبقاتی قرار است صنعت را به پیش
ببرد و اگر صنعت رشد نکرده این به دلیل کُندیِ مبارزۀ طبقاتی بوده است.
تراب میگوید« :مبارزۀ طبقاتی موتور محرک تاریخ است .اما مسائلی پیش میآید
و باعث می شود این مبارزه نتواند کارکرد خود را انجام بدهد .مسئلۀ ملی ،اشغالگریها،
جنگهای دینی پیش میآیند و مانع رفتار طبیعی مبارزۀ طبقاتی میشوند .مثال وقتی
بمب اسرائیلی بر سر فلسطینیها میریزد غنی و فقیر زیر آن بمباران تلف میشوند».
من میگویم :به عبارت دیگر شما از روی تئوریای که در ذهن دارید انتظار دارید
مبارزۀ طبقاتی عامل محرک تاریخ باشد .اما به رویدادهای دوروبرتان نگاه میکنید و
میبینید که در دنیای عمل ،شخصیتهایی چون مسائل ملی ،اِشغا ل ،و جنگهای
دینی محرکهای تاریخند .شما مثل یک مربی فوتبا ل هستید که انتظار دارید مبارزۀ
طبقاتی گل بزند .اما میبینید که مسائل ملی ،اِشغا ل ،جنگهای فرقهای گل میزنند.
تئوری شما رویدادهایی را که میبینید توضیح نمیدهد .آن چه شما میپندارید با آن
چه شما میبینید سازگار نمیشود .شما عینکی بر چشم زدهاید و در هر قضیه دنبا ل
دادنِ نقشی به مبارزۀ طبقاتی میگردید و اگر مبارزۀ طبقاتی نقش دلخواه شما را
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بازی نکرد واژۀ مبارزۀ طبقاتی را ،بی آنکه پشت این واژه نقش یا قدرتی را نشان
دهید در تحلیل خودتان مینشانید.
خوب ،بساطمان را ،یعنی یک پیالۀ کاغذیِ مچاله شدۀ چایی را ،از میز بر میدارم،
میزمان را تمیز میکنم ،یک بنژور به گردانندۀ کافه میگوییم و راه میافتیم به
اتاقمان .اگر فرصتی شد ،اگر عمری بود ،شاید این پرسشمان را به جایی رساندیم.
با آن غذای اندکی که تراب میخورد ،شام خوردنش بیشتر از ده یا پانزده دقیقه طو ل
نمیکشد .غذاخوردن خستهاش میکند .روز تمام شده ،وقت خواب رسیده است و
همینها گاهی دلتنگش میکند .این ساعت ممکن است بعد از هر لقمه «آی» یا
«آخ» بگوید .گاهی هم شکوه میکند و چیزهایی میگوید که در عرض روز معموال
نمیگوید:
«دیشب انگشت پایم به کنارۀ دکمۀ زنگ گیر کرده بود .نتوانستم تکانش بدهم و
زنگ بزنم .پرستاری که گاهی سر میزند ،او نیز نیامد .از ده شب تا یک بعد از نیمه
شب خودم را نگه داشتم .اما دیگر نمیشد .یکِ نیمه شب ادرار کردم .میدانی که ما را
پوشک میکنند .چارهای نداشتم .اما با پوشک خیس آدم سردش میشود و احتما ل
سرماخوردگی میرود .یک ساعت بعد هنوز پرستار نیامده بود .من هم نمیتوانستم
زنگ بزنم .باز ،توی پوشک ،ادرار کردم .آب از پوشک بیرون زد و تا کمر و دستهایم
رسید .چهار صبح بود که پرستار کشیک آمد.
«به این میگویند زندگی در گُه .بله ،واقعیت همین است .از طرف دیگر به خودم
میگویم به لطف امکانات همین بیمارستان است که زنده ماندهام .این روزها هم
روزهایی از زندگی منند .اگر دیندار بودم هر روز بارها و بارها به درگاه خدا شکر می-
کردم .شکر اینکه زندهام و شکر اینکه مثال ـ مثل این همسایههایم ـ آلزایمر نگرفته-
ام .مغزم ،مثل روز او ل ،کار میکند .من هزار شکر به خدا بدهکارم .به خودم میگویم
چسناله نباید کرد .تازه ،من هفتادوسه سا ل دارم .آیا انتظار داشتم در هفتادوسهسالگی
سُرومُروگُنده باشم؟ اعضای بدن ما ،وقتی تازه از کارخانه در آمده باشند ،عیب و ایراد
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دارند .چه رسد به اندامهای من که هفتادوسه سا ل است دارند خدمت میکنند .بله،
همین است.
«حاال سرِ تخت را پایین بیاور .پایینِ تخت را قدری باالتر ...انگشتم را کنار زنگ
بگذار ...پنجره را کیپ ببند ...شوفاژ روشن نباشد ...بله ،به سالمت .تا فردا!»
شب ،توی منز ل ،این یادداشتها را که مینوشتم با خودم گفتم آیا درست است که
من هر چه را که از تراب میشنوم اینجا بنویسم؟ من ،بر حسب تصادف ،در خلوت او
راه پیدا کرده ام .آیا درست است که درددلی را که در آخر شب ـ از ناچاری ـ به صدای
بلند گفته است در اینجا بنویسم و به هر آدم دیگری اطالع دهم؟ آیا زندگی
خصوصی یک نفر را میتوان بر پردۀ عمومی گذاشت؟ آیا این مایۀ سرافکندگی او یا
رفقا و بازماندگانش نمیشود؟
جواب من این است که بعضی چیزها را نباید نوشت .اما آن چه را که من در این
صفحهها نوشتهام میتوان نوشت .زیرا اینها خصوصی یا محرمانه نیستند .گمان
بگذارید ک ه ما در آخرین روزهای زندگی یک سردار نامدار بر کنار بستر او بودیم .آیا
آن سردار همچنان فرمانهای پیشروی میداد ،یا شاید بر بستری بویناک چرت می-
زد؟
پس شرح این بیماری را باید بگویم .این داستانی محرمانه نیست .این میتواند
داستان هر یک از ما باشد.

جمعه ،بیستوهفت نوامبر
امروز در پاریس به یاد کشتهشدگان حملۀ هفتۀ پیش مراسمی برگزار شده است .در
کاخ آرامگاه ناپلئون ،در هوایی کم و بیش سرد .در تلویزیون دیدم که رئیس جمهور
فرانسه سخنرانی میکرد .حاضران بیحرکت و بهنظم نشسته بودند و گروه نظامی
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خبردار ایستاده بود .نام همۀ کشتگان را خواندند .صدوسی نفر .کنار هر اسم ،عددی
هم میخواندند که شمارۀ سا لهای عمر بود .بیشتر ،یا همه ،جوان.
یک مهمان به دیدار تراب آمد .از دوستان قدیمی .در پاریس شغلی معمولی دارد.
ریشی کوتاه و سفید و سیخسیخ داشت .میگفت در شهر پرچمهای سه رنگ فرانسه
را آویزان کردهاند؛ و ادامه داد که« :آیا آمریکاییها سرخپوستها را قتلعام نکردند؟ و
همین حاال اسرائیلیها آیا فلسطینیها را نمیکُشند؟» من پرسیدم« :ترافیک سنگین
بود؟ پاریسیها چشمشان ترسیده و سوار مترو نمیشوند؟» رفیقمان گفت« :بله ،از
ترسشان ترجیح دادند سوار ماشین شخصی شوند ».و ادامه داد که« :تمام فلسطینیها
را دارند خاکستر می کنند .این یک قتل عام است .به نقشۀ فلسطین نگاه کنید .تکه
تکه شده و هر بار یک تکهاش رنگ اسرائیل را گرفته است».
معلوم شد من و آن رفیق مهمان هر یک به فکر چیزی دیگر هستیم .من دلم
برای کشتگان پاریس سوخته است و او از این حمله یاد مصائب مردم فلسطین افتاده
و گویا از اینکه پاریسیها نیز قدری از آن مصائب را میچشند دلش خنک شده است.
تراب گفت« :این کشتن برای کشتن را نمیفهمم .این چیز تازهای است .پدیدۀ
داعش را ،این که بکُشی فقط برای اینکه کشته باشی ،این را نمیشود فهمید ».و بعد
یاد این افتاد که هیچ وقت نفس مرگ مثال هدف گروههای مبارز ایرانی نبوده است:
«در سا ل  1351رضا رضایی نامهای برای ما به خارج از کشور فرستاده بود به این
مضمون که برخی از کسانی که تازه به سازمان پیوستهاند طاقت زندگی مخفی را
ندارند .این ها مایلند زودتر در عملیات شرکت کنند تا کشته شوند .رضایی این رفتار را
نکوهش کرده بود و آن را برخوردی اپورتونیستی دانسته بود».
تراب مقالهای را در اینترنت از یک تحلیلگر مورد عالقهاش سراغ کرده بود و از یاور
خواست که آن را بخواند .مقاله دربارۀ حملۀ تروریستی هفتۀ پیش بود و نویسنده
«وحشتافکنی متقابل» را محکوم میکرد .گمان میکنم منظورش این بود که
فرانسویها نیروهای خالفت اسالمی (داعش) را در سوریه بمباران کردهاند و به این
ترتیب وحشتی را در آنجا افکندهاند .حاال هم داعشیها ـ در جواب ـ بمبی در پاریس
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در سالن موسیقی گذاشتهاند و مردمی را در رستورانها به مسلسل بستهاند و آن
وحشت را در اینجا پس انداختهاند .میخواستیم دنبالۀ مقاله را بشنویم اما باتری
کامپیوتر ته کشید و به اصطالح برقش رفت.
من گفتم چنین استداللی را نمیپسندم .در چنین استداللی رفتار تروریستی
داعش بازتاب رفتار فرانسویها در خاورمیانه شمرده میشود .عیب این استدال ل آن
است که اوال به داعش وجههای ضداستعماری میدهد و زمینه را آماده میکند که به
آنها عناوین «ضدامپریالیست ،ضداشغالگری ،هوادار استقال ل از بیگانگان» داده شود
و ،دوم آنکه با روش «اگر آنها بد کردند ،اینها هم بد کردهاند» و «این به آن در»
فرانسویها و غربیها و داعشیها را در یک کفه میگذارد و از محکوم کردن
«تروریسم اسالمی» طفره میرود.
تراب اما با کاربرد عبارت بنیادگرایی اسالمی موافق به نظر نمیرسد:
ـ «این قدر "بنیادگرایی اسالمی" نگو! االن در اسرائیل بنیادگرایی اسرائیلی وجود
دارد .اروپا و آمریکا نقش داشتهاند در عقبماندگیِ عقبماندهها .مثا ل ،فلسطین است.
مردم را از خانههاشان بیرون کردهاند .بر باغ و زیتون آنها دست دراز کردهاند .شصت
سا ل است که قدم به قدم جلو آمدهاند .اردوگاههای فلسطینی عقبماندهاند ،تلآویو اما
بسیار پیشرفته است».
من گفتم« :در درون جامعۀ ما ایرانیها و در درون جامعۀ عرب و خاورمیانه آن
قدر خُرافه و بداندیشی وجود دارد که برای ویران کردن یک مملکت کافی است.
گرفتاری ،همین طرف است :در درون جامعههای خود ماست .چرا هر وقت صحبت از
گرفتاریهای کنونی خاورمیانه میشود عدهای نگاه شماتتبار خود را به سمت آمریکا
و اروپا میاندازند و وضع درونی جوامع خودی را گوشزد نمیکنند .من یک مظلوم-
نمایی ،یا به قو ل امروزیها ،فرافِکنی در این کار میبینم».
تراب میگوید« :مردم عراق چه تقصیری داشتند؟ برای خالص شدن از دست
صدام حسین جنایتکار چرا باید عراق بمباران میشد؟ مردمی در این وضعیت اگر
منکر همه چیز بشوند باید عکسالعمل طبیعی و روانی آنان را فهمید .آمریکاییها
حتی موزههای عراق را غارت کردند .آن عراقی بدبختی که منبع درآمدش را از دست
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داده بود به قبیلهاش پناه برد .مردم رفتهاند زیر سایۀ آیتاهلل سیستانی چرا که فقط
زیر سایۀ یک هویت قبیلهای است که میتوانند جایی برای خودشان پیدا کنند .همین
طور در کلیُت نمیشود بنیادگرایی اسالمی را محکوم کرد .تعصب در شرایط معینی
رشد میکند .این طفلکها را تروریست کردند».
من بیاختیار خندیدم و گفتم« :پس اصل اختالف میان من و شما معلوم شد.

شما میگویید این طفلکها را تروریست کردند .من میگویم این پدرسوختهها
تروریست شدند».
تراب هم لبخندی زد.
حیف بود امروز را با اوقات تلخی میگذراندیم.
تراب برای مخالفتش با کاربرد اصطالح بنیادگرایی اسالمی دلیلی دیگر هم دارد:
«بنیادگرایی وجود دارد اما باید پشتش را دید .مهاجرانی را آوردهاند و از آنها کار
کشیدهاند .کارگر الجزایری این جا حق بازنشستگی نداشته است .سیاه الجزایریِ پیر در
فرانسه دیده نمیشد .این بدبختها برمیگشتند به کشور خودشان .البته خانوادهای
که در چنین وضعی بزرگ شده است ،تحقیر شده است ،به بنیادگرایی میپیوندد».
من اما فکر میکنم این استدال ل بنیادگرایی را توجیه میکند .آن را طبیعی و
حتی برحق میشمرد.
تراب میگوید« :بنیادگرایی مستمسک کسانی است که قصد پیش بردن آما ل خود
را دارند .فرانسه اینها را آورده است ،مفت و مجانی از اینها کار کشیدهاند .فرانسه را
اعراب افریقا آباد کردهاند .حاال اینها حق ندارند مسجد داشته باشند .این همه کارگر
عرب ،که کار کردهاند ،چرا حق ندارند نمازشان را بخوانند .اینجا مسجد به اندازۀ
کافی نیست .مردم توی خیابان نماز میخوانند».
امروز آخرین جمعۀ ماه است .قدری از غروب گذشته ،سه تن از آقایان آمدند .انجمن
شعر ،که دو سا ل است کنار بستر تراب پا بر جا مانده است .یکیشان یوسف بود.
رفیقی که پانزده روز او ل را در خانهاش گذراندم .بیمعرفتی کردهام ـ و وقت هم
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نداشتهام ـ و در این مدت به او سر نزدهام .تراب گفت ،و هر کدام کتاب در محاصره را
آوردند و شعر آخرش را خواندند و گاهی تراب تعریفی کرد یا آفرینی گفت .کتاب را
خود تراب ترجمه کرده است.
یکی از شعرهای در محاصره را در زیر میآورم:
ایستادهایم همینجا .نشستهایم همینجا .همیشه همینجا
جاودانه همینجا.
تنها یک هدف داریم ،یک هدف:
بودن.
جز این ،سر هر چیز دیگر اختالف داریم:
حتی شکل پرچم ملی.
[کار درستی است ای ملت زنده! اگر شکل سادۀ االغی را برگزینی].
سرِ واژههای سرود ملی جدید نیز اختالف داریم.
[کار درستی است اگر ترانهای برگزینی از عروسی کبوتران].
همچنان که سرِ وظایف زنان نیز اختالف داریم.
[کار درستی است اگر زنی را به ریاست ادارۀ پلیس بگُماری].
اختالف داریم سرِ درصد ،سرِ عام و خاص،
سرِ هر چیز اختالف داریم .ما را تنها یک هدف است:
بودن...
پس از آن هر فرد فرصت کافی خواهد یافت برای گزینش هدف خود.
امروز شیرین خانم باز هم آمد .معلوم شد رفتنش به کانادا را دو روز پس انداخته و
فرصت یافته یک بار دیگر به دیدار تراب بیاید .میخواست در اینترنت یکی از ترانه-
هایی را که خوانده است نشان بدهد اما باتریمان ـ گفتم که ـ ته کشید و اینترنت را
نتوانست باز کند .وقت مشاعره در آن انجمن که رسید شیرین هم به جای شعر یک
ترانه را با صدایی پایین برایمان خواند:
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نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
بیوفا این زودتر میخواستی حاال چرا؟
شب شد .انجمنمان پراکند .او هم رفت .تراب گفت« :میبینی؟ نظیر این دختر را،
هزار هزار ،جمهوری اسالمی به دار کشیده است .آدم دلش نمیسوزد؟»

دوشنبه ،سی نوامبر

به تراب گفتم« :مقدمهای را خواندم که شما بر کتاب چهل مقاله از یهودیتباران
نوشتهاید .آنجا گفتهاید فلسطینیها بی کموکاست در صف پرولترها قرار میگیرند.
این حرف یعنی چه؟»
تراب گفت« :پرولتر کسی است که چیزی جز نیروی کارش را برای فروش ندارد.
کسی است که چیزی را از دست نخواهد داد جز زنجیرهایش».
من گفتم« :پرولتر یک مفهوم مارکسیستی است .طبقۀ کارگراست که آگاه به
کارگریِ خودش باشد و بتواند سازندۀ جهانی عاری از بهرهکشی باشد .این تعریف چه
ربطی به فلسطینیها دارد؟»
تراب گفت« :پرولتر رنج میبرد .بر دست و پایش زنجیر دارد».
من گفتم« :رنجبردن در زمان هابیل و قابیل هم بوده است .پرولتر اما محصو ل
نظام صنعتی است .به دنیای کار و سرمایه مربوط میشود .چرا تعریف پرولتر را چنان
گَلوگُشاد میگیرید که فلسطینیها را وارد صف پرولترها کنید؟ چرا از این راه یک
اعتبار استثایی به فلسطینیها میدهید؟»
تعریف من و تراب از پرولتاریا چنان مخالف یکدیگر بود که آقای مترجم بیدرنگ
پادرمیانی کرد .تلفن همراهش را از جیب در آورد ،دنبا ل معنای پرولتر از نظر مارکس
گشت ،دو سه معنی به دست آورد و برای ما ـ به شرح زیر ـ ترجمه کرد:
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یک :پرولتر به معنای اقتصادیاش یعنی کارگر مزدبگیری که سرمایه را تولید می-
کند و به آن ارزش میدهد .و ـ دو ـ در جای دیگر مارکس میگوید که پرولتاریا طبقۀ
کارگر مدرن است .و یک نکتۀ دیگر اینکه پرولتاریا برای گذران زندگی مجبور است
نیروی کارش را به طبقۀ متخاصمش بفروشد .آقای مترجم به قیافههای سخت و سفت
ما نگاه کرد و ترجیح داد تلفن را در جیبش بگذارد و قو ل داد در خانه تعریفهای
مفصلتری برایمان پیدا کند .تراب نیز گفت که بحث را بگذاریم برای وقتی دیگر.
دوسه روز است تراب میگوید صندلیاش انگار از تخته است( .و من به شما بگویم
از صندلی تراب نرمتر ندیدهام ).میگوید پشتش و تنش از نشستن بر آن صندلی
چنان خشک و استخوانی میشود که وقتی او را بر تخت میگذارند هم ،مثل چوب
خشکی است که الی منگنه گیر کرده باشد .حاال فرض کنید کسی بر چنان صندلی-
ای نشسته باشد و یک نفر دیگر ـ مثل من ـ یقۀ او را بگیرد و بخواهد ثابت کند که
برای فلسطینیها پارتیبازی کرده است و معنای پرولتر را طوری گلوگشاد گرفته
است که ملت فلسطین ـ با همۀ طبقات اجتماعیاش ـ دُرسته آن تُو جا بگیرد! نه! این
بحث را فعال باید قدری درز بگیریم.
به تراب میگویم خودمان باید فکری برای «زخم بستر» بکنیم .بدنی که بی-
حرکت ،بر تخت یا صندلی ،تاقباز افتاده باشد البد بعد از مدتی زخم میشود و من
شنیدهام این زخم از آن زخمهای پدر درآر است .میتوانیم موقعی که او بر صندلی
نشسته است سعی کنیم دستمان را تا حد مقدور بین پشتی صندلی و پشت او ببریم
و پهلو و پشتش را بمالیم .حتی ممکن است یاور کمی باالتنۀ او را به جلو خم کند تا
من بتوانم قدری پشتش را مالش بدهم.
خانم فرانسوی ـ همان که ریزنقش و خیلی با تربیت است و از انجمن داوطلبان
مسیحی میآید ـ به موقع سررسید تا دنبالۀ کتاب را برای تراب بخواند .کتابی به
فرانسه که آقای لویی آلتوسر از زندگی خودش نوشته است .آلتوسر از فیلسوفان
معروف مارکسیست بود .آخر عمر ـ به جهتی که من نمیدانم ـ زن خودش را کشت و
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بعد ـ یا شاید بعدها ـ خودکشی کرد .نمیدانم در این کتاب موفق شده تا کجای
زندگی خود را بنویسد.
خانم کتاب را خواند و به موقع رفت .یاور و مترجم نیز رفته بودند .چراغ باالی
تخت را روشن کردم و تراب معلوم بود که یادش به گفتوگوی ناتماممان افتاده است.
به نظرم نمیآید که او گفتوگویی را نصفهنیمه رها کند .تراب گفت ،و تا گفت ،من
نوشتم که« :در سا ل  1339به دانشسرای عالی رفتم .دانشسرا در سیدخندان بود.
ماهی دویست تومان به دانشجویانش کمک خرجی میداد و همین به من امکان می-
داد که روی پای خودم بایستم و بتوانم دنبا ل درس بروم .نان لواش ،آن روزها ،دانهای
دو ریا ل بود .نانی میگرفتم و آخر شب که چرخیها ـ دورهفروشها ـ میوۀ روی
دستماندهشان را ارزان میکردند چند دانه پرتقا ل میخریدم .این میشد قاتقم و با
نان میخوردم .اما هیچ وقت احساس فقر نمیکردم .شاید به این جهت که از خانواده-
ای آمده بودم که تنگدست ولی بسیار با قناعت بود .در خانۀ ما هیچ وقت در بشقاب
غذا چیزی باقی نمیماند .مادرم میگفت ته بشقاب را با نان تمیز کنید .نمیگفت این
طوری یک لقمۀ بیشتر گیرتان میآید .بلکه ،از روی مناعت طبع ،به ما آفرین میگفت
که در تمیزکردن بشقابها به او کمک میکنیم.
«معلم شدم و به صومعهسرا رفتم .با احتسابِ خارج از مرکز ماهی  546تومن
حقوقم بود .صد تومنش صرف اجارۀ منز ل میشد .هر آخر هفته از صومعهسرا به رشت
میرفتم تا در آنجا اتوبوس بگیرم ـ مثال اتوبوس عد ل ـ تا پنج تومن بدهم و به تهران
بروم .رفتن به تهرانم حتمی بود .در آن موقع ما کار سیاسی میکردیم و ضرورت
داشت که بروم و دوستانم را ببینم.
«از رشت به صومعهسرا جاده طبیعتا خاکی بود و پر از چالهوچوله .باید منتظر
ماشین میماندی تا چهار مسافر جور کند و راه بیفتد .این ماشینها گاهی به جز
مسافرکشی هدف دیگر هم داشتند .سوار میشدی و میدیدی که دو تا خانم هم
نشسته اند .در بین راه ،سر پیچ و جای خلوت ،راننده به تو و مسافر دیگر به ایما و
کنایه میفهماند که پیاده شوید و قدری در پشت بتهها و درختها معطل شوید .در
این فاصله راننده و آن زنها و یا همراه راننده در صندلی عقب همان ماشین کار
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خودشان را میکردند و از نو سوارت میکردند و راه میافتادند .راننده هم زنها را در
گوشه و پناهی پیاده میکرد .همین رفتار با زنها در خاطر من ماند و توی همین
تجربهها میزان ستمی را که بر زن میرود میفهمیدم.
«گاهی ماشین گیر نمیآمد و میبایست شب در رشت در مسافرخانه میماندم.
البته من که پو ل نداشتم مثال بیستوپنج یا سی تومن بابت اجارۀ یک شب در یک
هتل درست و حسابی بدهم .در خیابان اصلی شهر ـ در خیابان تهران ـ هتلی بود که
گرم بود و لحاف و دشکش خشک بود .یک شب به آنجا رفتم و تا پایم را داخل
گذاشتم ،طرف ،نپرسیده ،گفت «تختی سی تومان هست ها!» در واقع از قیافۀ من بر
نمیآمد که چنین اجاره ای را بتوانم بدهم .این بود که به مسافرخانههای ارزانتر می-
رفتم .در میدان شهرداری ،به سمت الهیجان ،سمت چپ ،چنین مسافرخانهای بود.
لحاف و دشک ـ در آن هوای رشت ـ مرطوب بود .اولش یک مقدار میلرزیدی که گرم
شوی .کتوشلوار را در نمیآوردی و همان طور میرفتی توی رختخواب.
«حاال من ،با چنین وضعی ،وقتی به صومعهسرا رفتم و وضع همکارهای خودم را
دیدم با خودم گفتم اینها پرولتر هستند .من در نوشتن آن مقدمه اصال توی باغ
تعریف علمی پرولتر نیستم .پرولتر را کسی میبینم که هیچ ندارد ،جز نیروی کارش.
در آنجا ما به عنوان معلم هفتهای بیستودو ساعت کار میکردیم .اضافه بر آن ـ اگر
درسی بود ـ اضافهکار محسوب میشد .در اضافهکار ،برای سیکل او ل ساعتی هفت
تومن ،و برای سیکل دوم ساعتی ده تومن میگرفتیم .حقوق معلم اساسا کم بود.
لیسانسههای دیگر حتی تا دو هزار تومن هم حقوق میگرفتند .این کجا و حقوق
پانصدوپنجاه تومنی ما کجا.
«من این معلمان را پرولتر مینامیدم و به اینکه تعریفش درست است یا نه کاری
ندارم .هرچه هست پرولتاریا در زنجیر است و همین برایم کافی است .در مورد
فلسطین من کشش عاطفی دارم .آنجا زندگی کردهام .آن مردم را از نزدیک دیدهام و
رنج آنها رنج من است .بزرگترین دزدی تاریخ در فلسطین اتفاق افتاده است .با
برنامهریزی قبلی و با توافق همۀ قدرتهای جهانی سرزمین مردمی را از آنها گرفته-
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اند ،آنها را بیرون راندهاند و برای آن مردم چارهای نگذاشتهاند جز آنکه به خانۀ
قبلی خود سنگ بپرانند و خمپاره بیندازند.
«فلسطینیهای غزه دو ملیون نفرند .در زندان بزرگی که از هر طرف در محاصره
است .درهای زندان به ندرت باز میشود .برای تأمین مواد غذایی تونل کنده بودند.
ملتی مجبور شده است به جای دادوستدِ مواد غذایی مثل موش صحرایی زمین را
سوراخ کند تا به آن طرف برود و نان و خوراک تهیه کند .قبل از سا ل دوهزاروچهار
روزانه صدهزار نفر برای کار از غزه به اسرائیل میرفتند .اینها روی زمینی کار می-
کنند که از خودشان یا از پدربزرگشان بهزور گرفته شده است .اینها را طی دو جنگ
به داخل غزه راندهاند .فلسطینی بر زمینی کار میکند که در واقع ما ل خودش است
اما او برای دشمن کار میکند .دست از پا خطا کرد بمباران میشود .به هر بهانهای.
می گویند ،چرا اسرائیل را قبو ل ندارید؟ چرا عرفات قبو ل کرده و شما قبو ل نکردهاید؟
یا چرا خمپاره به این سو پرتاب میکنید؟ و "این سو" کجاست؟ این سو خاک اصلی
فلسطین است .بعد تبلیغ میکنند که اینها بنیادگرا هستند .گیرم بنیادگرایند؛ چرا
بمباران می کنی؟ این سرنوشت مردم غزه است .موقعی که ترا نگذارند سرِ مزرعهات
بروی ،نگذارند زیتونت را بچینی ،بین کار و خانهات دیوار بکشند ،در آنجا چیزی جز
زنجیر نداری که از دست بدهی .من چنین آدمی را پرولتر مینامم».

سه شنبه ،اول دسامبر
امروز صحبتم با تراب آنقدر پیچ در پیچ شد که ته کاسه هیچ چیز برای یادداشت-
برداشتن و گزارشدادن نماند .تراب از تاریخ فلسطین گفت و اینکه چه قدر رنج برده-
اند و اینکه همه ـ همۀ دولتهای جهان ـ علیه آنها بودهاند و چند بار تکرار کرد که
سؤالت را نمیفهمم .و من تکرار کردم که «فلسطینیها االن چه چیزی برای عرضه
دارند؟»
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در واقع پرسش من این بود که جنبش فلسطین ـ اینک ـ به چه دستاورد خود
مینازد؟ بمبارانشدن ،و محاصرهشدن البته باعث جلب همدردی است .اما خود آنها
چه ساختهاند؟ چه به دست آوردهاند؟
تراب گفت :خود آنها؟ یعنی چه؟ خود آنها مثل منند .فلج شدهاند .اِشغا لشده-
اند .چه انتظاری از آنها داری؟
گفتم :انتظار دارم یک جامعۀ مدنی برای خودشان بنا کنند .انتظار دارم دست رد
بر سینۀ بنیادگرایی اسالمی بزنند.
تراب گفت :مگر اسرائیل به فلسطینیهایی که صلحطلب هستند امتیازی داد؟
وقتی درِ صلح را ببندی البته بنیادگرایی اسالمی رشد میکند.
من گفتم :و وقتی بنیادگرایی اسالمی رشد کرد ،البته من پشت آن نمیایستم .ما
خودمان زخم این بنیادگرایی را خوردهایم.
تراب گفت :توی سرشان زدهاند .سرزمینشان را غصب کردهاند .کشورهای عرب
همدست سیاست آمریکا و اسرائیل بودهاند .حتی روسیه هم طرف آنها را گرفته
است.
من گفتم :آیا وقت آن نرسیده که صحبت از دیگران را ـ صحبت از آمریکا و
روسیه و اسرائیل و دولتهای عرب را ـ کنار بگذاریم و راجع به «خودِ آنها» صحبت
کنیم؟ مسئولیت خود آنها چیست؟ خود آنها یعنی خود مردم .در لیبی و افغانستان
و عراق همه جا صحبت از مردم مظلوم و تحت ستم بود .اما وقتی دیکتاتورهایشان در
همین چند سا ل ساقط شدند از «خود آنها» از د لِ جامعه چه غو لهای دهشتناکی
سربرآوردند .من میگویم «خود آنها» ـ خود فلسطینیها ـ نتوانستهاند یک گزینۀ
معقو ل برای خودشان به وجود بیاورند .این جا بحث دربارۀ مسئولیت خود مردم است.
در این جای بحث من مرتکب یک اشتباه شدم و گمانم کلمۀ «اِشغا ل» را به کار
بردم .احتماال گفتم« :همۀ گناهها را به گردن اِشغا ل خارجی نیندازید ».در نزد تراب
اصال با کلمۀ اِشغا ل نباید شوخی کرد .آنهم وقتی که دارید دربارۀ فلسطین حرف
میزنید.
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تراب قرمز شد .آدمی که به صندلی بسته شده است چنان قرمز شد که گویا
رکورد دوی چهارصد متر را شکسته است .آن قدر بلند و یک نفس حرف زد که من
هیچ یادداشتی برنداشتم .الزم هم نبود .چشمش تبدار شده بود و پوست صورتش
انگار میسوخت .حالتش را فقط با صفت «خشمگین» میتوانم گزارش کنم.

چهارشنبه ،دوم دسامبر
در کالیفرنیا تیراندازی رخ داده و یک زن و مرد ـ که زن و شوهر بودهاند ـ و سراپا
مسلح بودهاند چهارده نفر را در یک مرکز کمک به کودکان معلو ل کشتهاند .خبر را به
تراب رساندم ـ که خود شاید شنیده بود ـ و گفتم حیرت کردهام از اینکه هدف
تیراندازی این بار یک عده کارمند ادارههای کمکرسانی بودهاند.
تراب گفت :فاشیستهای آلمانی معلولین را میکشتهاند .بردهدارها نیز بردۀ به-
دردنخور را سربهنیست میکردهاند.
به هر حا ل جز این صحبتی نکردیم .من هم یادآور نشدم که دو حمله کننده اسم-
های پاکستانی یا عربی داشتهاند .نخواستم بعد از بحث زمخت دیروز باز بگویم پای
اسالم در میان بوده است و فاشیستهای آلمانی و بردهدارها بعید است در این
تیراندازی دست داشته باشند.

پنچ شنبه ،سوم دسامبر
با خودم فکر میکردم که یک وظیفۀ «اهل خرد» تقدّسزدایی از جنبشهای آزادی-
بخش است .تقدسزدایی از جنبشهای خیابانی ،جنبشهای مردم تهیدست و جوانان
از خودگذشتهای که مثل رودی خروشان جاری میشوند و پرچمهای رنگین را به
اهتزاز در میآورند.
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بدون این جنبشها تاریخ به پیش نرفته است .اما این جنبشها از ما «آدمها»
تشکیل میشوند و ما آدمها موجوداتی هستیم که بیوفایی ،خودپسندی ،قدرت-
خواهی ،و حرص و هزار میکروب ناخوش دیگر را به همراه داریم.
پس یک جنبش را ،با هر شکوهی که آن جنبش داشته ،و با هر پیوند عاطفیای
که ما با آن جنبش داشتهایم ،باید به مثابۀ امری تاریخی به حساب بیاوریم :امری که
اُفت و خیز دارد ،زشت و زیبا دارد ،و برنایی و کهولت دارد .به بیان دیگر :امری است
که مقدس نیست .باید نقدپذیر و پاسخگزار باشد .گمانم در بحث پریروز ما اختالف از
همینجا سر زد :آیا امر فلسطین یک امر مقدس است یا امری تاریخی است.

جمعه ،چهارم دسامبر
«اف بی آی» تیراندازی کالیفرنیا را تروریستی اعالم کرد .دو حملهگر این کشتار به
گفتۀ آف بی آی «رادیکالی» شده بودند .یعنی به اسالم جهادگرا پیوسته بودهاند.
امروز ،در فرصت کتابخوانی ،تراب کتاب ایستگاه قطاری که از نقشه فرو افتاد را
خواست .میل داشت که من شعری از آن را بلند بخوانم تا او معنا کند .شعر به یاد
ادوارد سعید بود .یک صفحهای خواندم .تراب شعر را ،سطر به سطر ،معنا میکرد و
تعبیری را که از آن به دست آورده بود میگفت.
نیویورک /نوامبر /خیابان پنجم
خورشید بشقابی است از فلزی متالشی.
از خویشتن غریبهام در سایه پرسیدم:
آیا این بابل است یا سُدوم؟
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آنجا در آستانۀ مغاکی الکتریکی
به بلندای آسمان ،ادوارد را دیدم
سی سا ل پیش،
و زمانه کمتر از امروز سرکش بود...
هر دو به هم گفتیم:
اگر گذشتهات تجربهای است
فردا را به معنایی و رویایی بد ل کن!
برویم ،برویم به سوی فردامان ،دلگرم
از صدقِ خیا ل و معجزۀ گیاه
تراب میگوید« :شاعر ادوارد سعید را در محلۀ برجهای دوقلوی نیویورک دیدار کرده
است .همان برجها که در حمله فرو ریختند .این است که شاعر آنها را "مغاکی
الکتریکی" میبیند در "بلندای آسمان" و از خود میپرسد آیا جلوۀ خودپرستی و
بلندپروازی بابِل بود که فرو ریخت یا خداوند ،چنانکه در "سُدوم" کرده بود،
هوسبازی و نفسپرستیشان را کیفر داد؟»
به یاد ندارم که به سینما رفتیم سرِ شب
اما شنیدم سرخپوستانی را
از پیشینیان که به من هشدار میدادند:
د ل مبند .نه به اسب و نه به مدرنیته.
تراب میگوید « :این باید اشاره به سنت سینمای وسترن باشد که سرخپوستان را
عقبمانده و خونریز معرفی میکرد .آن سرخپوستانِ از خانه رانده به شاعر فلسطینی
هشدار میدهند که نه به اسب حکومتهای عرب و نه به مدرنیسم غربی تکیه نکند».
یک بند دیگر از شعر را در اینجا محض نمونه میآورم :تراب به معنیکردنش نرسید.
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به سرزمینهایی عشق میورزد و آنها را ترک میکند:
من آنم که خواهم بود و خواهم شد
خود ،خویشتنم را میسازم
و تبعیدگاهم را بر میگزینم .تبعیدگاهم زمینۀ صحنۀ حماسی است.
دفاع میکنم از نیاز شاعران به فردای شکوهمند و هم به خاطرات
و دفاع میکنم از
درختی که پرندگان به خود میپوشند ،به سانِ میهن یا تبعیدگاه
و از ماهی که هنوز شایستۀ شعر عاشقانه است
دفاع میکنم از اندیشهای که آن را سستی
جانبدارانش در هم شکسته است
و دفاع میکنم از میهنی که اساطیر آن را درربودهاند.

یکشنبه ،شش دسامبر
یکشنبه است .روز تعطیلی من .به بیمارستان نخواهم رفت .در همین محله قدمی می-
زنم .بیشه و دشت و درخت این اطراف ـ نسبت به هلند ـ طبیعیتر ،دستنخوردهتر و
میشود گفت ژولیدهتر است .تا مجالی پیدا کنم قدرش را میدانم :در کناره رودخانه
تماشایی میکنم و نفسی میکشم .امروز زن و مرد پیری را دیدم که دست هم را
گرفته بودند و بر باریکۀ سبزهپوش کنار رودخانه پیش میرفتند .گمانم عمری را تمام
با هم زندگی کردهاند ـ هنوز هم بر هم تکیه میکنند.
در خانه یادداشتهای این چند روزم را ـ که در بیمارستان بر برگهای کوچک جدا از
هم مینویسم ـ پاکنویس کردم .بعدها باید همۀ این پاکنویسها را از نو بخوانم و از
آنها یک کتاب بسازم.
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امروز فکر میکردم حُسن گزارش من آنست که خواننده محیط گفتوگویمان را
میبیند و از فشارها یا سبکبالیهایی که بر آن گفتوگو ها اثر میگذارند مطلع می-
شود .گفتوگو بیمقدمه و بیتشریفات است و آدم حرف دلش را شاید برهنهتر ،بی-
محاسبهتر و راستتر میزند.
من گمان میکنم ما خالصۀ حرفی داریم ،چکیدۀ حرفی داریم که خیلی ساده
است .پشت همۀ بحثها ،پشت همۀ گفتآوریها ،پشت واژههای سنگین و حرفهای
درسی و فیلسوفانه ،ما حرف سادهای داریم .هدف گفتوگو باید کشف آن حرف ساده
باشد.
میخواهم بگویم آدمها را وقتی که در برابر دوربین و نورافکن مشغو ل سخنرانی
هستند نمیشود شناخت .برای شناختن آدمها باید غافلگیرشان کنی :سرِ میزِ
صبحانه ،یک لحظۀ خستگی پیش از خواب ،و توی خوابها و رویاهاشان.
آدمها موقعی که حرف میزنند خودشان را میپوشانند .خودشان را مقبو ل جلوه
میدهند .هر حرفی از آدمها را که میشنوی از یک سو خبری به تو میدهد و از سوی
دیگر خبری را میخواهد از تو بپوشاند .میخواهی کسی را بشناسی؟ دنبا ل آن خبر
پوشیده برو.
دیگر این است که اگر آدمها درسخوانده باشند خوب بلدند «خبر پوشیدۀ» خود
را پشت گفتآوری ـ نقل قو ل ـ از کتابهای فلسفه و تاریخ و هنر پنهان کنند .آن
گفتآوریها را ـ بیشتر اوقات ـ نادیده بگیر.

دوشنبه ،هفت دسامبر
تراب پرسید که آیا از یادداشتهایم چیزی پاکنویس کردهام که برایش بخوانم .من هم
یادداشت چهارشنبه بیستوپنج نوامبر را برایش خواندم .آن یادداشت قدری طوالنی
است و این سؤا ل را پیش مینهد که آیا مبارزۀ طبقاتی چه نقشی در پیشبرد تاریخ ما
مردم داشته است .تراب یادداشت را گوش داد و گفت« :این که مبارزۀ طبقاتی کُند
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بوده است و همین رشد صنعت را کُند کرده است به نظرم حرف غریبی میآید .یا من
این جمله را ناقص گفتهام یا شاید تو آن را بد ثبت کردهای .اما تعریف و نقش مبارزۀ
طبقاتی مسئلۀ پیچیدهای است .کودکی من در دورهای نظیر دورۀ سلجوقی گذشته
است؛ فرقی با دورۀ سلجوقی نداشت .اگر ما دو تا ساختمان داشتیم ،اگر مدرسه و
مسجد و آبانبار داشتیم ،آنها را سلجوقیها نیز داشتند .انگار زمان ـ در شهر کوچک
ما ـ ایستاده بود .آیا علت این عقبماندگی آهنگ کُند مبارزۀ طبقاتی است؟ آیا نقش
حملۀ مغو ل و اعراب چه بوده است؟ آیا آن حملهها در قالب مبارزۀ طبقاتی می-
گنجد؟»
بله ،مسئلۀ پیچیدهای است .اما فعال کنارش میگذاریم .یک پتوی اضافه روی
تراب میکشم .میگوید که سردش شده است .هوای توی اتاق خوب و حتی گرم
است .اما تراب توی تنش میلرزد .میگوید «سرمای درون» است .پس من او را راحت
میگذارم و او هم مبارزۀ طبقاتی را.
تا او بر تخت آرام بگیرد و گرمایش را باز یابد ،من ته ماندۀ بحثمان را این طور
یادداشت میکنم که :این اصطالح «مبارزۀ طبقاتی» در آن سا لها ورد زبان بسیاری از
اعالمیهها شده بود .یک اصطالح وقتی که مد میشود در این خطر قرار میگیرد که
مثل یک ورد آنقدر زیاده به کار رود که معنیاش را از دست بدهد و توخالی شود.
همه از آن استفاده میکنند اما ـ در یک آزمون دقیقتر ـ معلوم میشود بر سر معنای
آن تفاهمی در کار نیست .حاال ،دستکم در این اتاق کوچک بیمارستان ،ما هیچ
تعریف قانعکنندهای از اصطالح «مبارزۀ طبقاتی» نداریم.
ممکن است کسی بگوید آن چه ما دربارۀ مبارزۀ طبقاتی میدانستیم آنقدر کم
بود که اصال به نوشتنش نمیارزید.
من میگویم :ما تا اینجا میدانستیم ،دنبالهاش را شما بنویسید.
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سه شنبه ،هشتم دسامبر
خانمی از دوستان قدیمی تراب به دیدنش آمده است .خانم ،به اصرار تراب ،از پنج یا
شش تابلوی کوچکی که در این سا لها کشیده است کپی گرفته و برای تراب آورده
است .آبرنگ است ،بیشتر با رنگ سبز .گل و بوته و دشت و رودخانهای که از کنار
کلبۀ روستایی رد می شود .تراب گفت تا یاور پونیز آورد و پنج شش کپی نقاشی را به
دیوار جلوی تراب چسباند .دیوار به این ترتیب قدری رنگارنگ شد .تراب به تابلوها
نگاه میکرد و میگفت« :حیف است که نمایشگاه نمیگذارد ».البته من نخواستم توی
ذوق تراب بزنم و بگویم نقاشیای مثل این ـ و بلکه بهتر از این را ـ االن بچه مدرسه-
ایها میتوانند بکشند.
آوردهشدن این چند نقاشی را نمیارزید در اینجا نقل کنم اما عصر که شد تراب
تابلوی پُل و رودخانۀ سبز را ـ که بیشتر چشمش را گرفته بود ـ نگاه کرد و زمزمه
کرد که :قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید.
این شعر از ملک الشعرای بهار است و گویا در زندان آن را سروده است .مرضیه هم
در ترانهای آن را به آواز خوانده است.
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید
بنشینید به باغی و مرا یاد کنید
وقت گل میگذرد همنفسان بهر خدا

چهارشنبه ،نه دسامبر
«در سا ل  1343بین دوستانمان میگشتیم تا ببینیم کیها میل دارند ـ کیها درد
دارند ـ که مبارزه را ادامه بدهند .محمد حنیفنژاد به دیدار سه نفر رفته بود و با آنها
صحبت کرده بود .هر سه ،مثل خودمان ،فارغالتحصیل دانشگاه ،یکیشان در بانک بود،
دیگری از دانشکدۀ علوم و سومی مهندس .حنیفنژاد آدمی بود صریح ،منطقی و
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قاطع .از وضع مملکت برای آنان گفته بود و اینکه آیا چه باید کرد و تا کجا باید رفت.
ته صحبت طبیعتا به اینجا میرسید که آنکه طالب مبارزه است باید سهم بزرگی از
زندگی خودش را بزند :قرار نیست بچه بیاورد ،قرار نیست به فکر خرید خانه و ماشین
باشد .باید وقت مطالعه برای خودش باز کند .خوب ،در آن سا لها ما هنوز برنامهمان
شکل نگرفته بود و قرار داشتیم تا شش سا ل به کاری جز مطالعه دست نزنیم.
«آن سه نفر از حرفهای حنیفنژاد خوششان نیامده بود .اما به او نگفته بودند؛
چون کاریزما ـ یا جذبه ـ داشت .بعدها به نفر دیگری گفته بودند که فالنی با ما خشن
صحبت کرده است .من آن موقع چهار سا ل بود که محمد را میشناختم .محمد با آن-
ها قرار جدید گذاشته بود و گفته بود" :من خشن صحبت کردم؟ گُه خوردم ".ما اصال
تصور نمی کردیم که محمد چنین حرفی بزند .اما او گفته بود ،و ادامه داده بود که "اما
مسئلۀ شما چیز دیگری است .آن را بگویید .قایم نشوید پشت حرف خشن من".
محمد دست بردار نبود .میگفت :قایم نشوید پشت این بهانه.
«یادش به خیر .به شوخی به او می گفتیم "بولدوزر" .داستانش این بود که یک
بار به منز ل یکی از دوستان که بازاری بود رفته بود .دوست بازاری از او میپرسد ،آقای
حنیف ،این درخت نگرفته است .حنیف میگوید" :باید بلدوزر بیندازی صافش کنی".
یعنی درخت به درد نمیخورد .برای کار جمعیمان محمد بولدوزر بود.
«من تنها کسی بودم که موقعی که حنیفنژاد در سربازیاش در پادگان توپخانۀ
اصفهان بود به دیدنش رفتم .تابستان بود .پیشش رفتم .محمد آدمی منطقی بود .الکی
بخند نبود .به موقع میخندید .ولی سعید محسن شوخ بود.
«سعید محسن خیلی فداکار بود .یک بار محمد عصبانی شده بود و گفته بود "این
جوری کار پیش نمیرود"[ .تراب میخندد] سعید ترسیده بود .به من میگفت:
راستی اگر محمد ولمان کند ،چکار کنیم؟
«بعد از ضربۀ شهریور سا ل پنجاه بعضی از بچهها ،مثل بدیعزادگان ،میل به
هواپیماربایی و گروگانگیری داشتند [تا به این وسیله دستگیرشدگان را آزاد کنند].
حنیفنژاد مخالف بود .در نظر او مهمترین مسئله ترمیم ضایعات بود و این که نباید
گذاشت گروه از هم بپاشد .در جلسۀ تصمیمگیری حنیفنژاد نهایت کوشش را کرد
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برای جلوگیری .حتی با گروگانگیری پسر اشرف مخالف بود .به خاطر مخالفت او
تصمیم گرفته نمیشود .حنیف جلسه را برای کاری ترک میکند و وقتی بر میگردد
میبیند اکثریت موافق گروگانگیری است .میپرسد :وظیفۀ من در عملیات چیست؟
«این از نمونههای گویای برخورد محمد است .او به رأی جمعی تن میدهد.
« در زندان هم محمد برای این که کس دیگری دستگیر نشود مسئولیتها را بر
عهده میگیرد».
«عجب جان شیفتهای داشت ،حنیفنژاد! خیلی عاقل بود .برخوردهایش عقالنی بود.
اصال احساسی و افراطی نبود .جوّگیر نمیشد .دیدِ مردمی داشت .پوران حکایت می-
کرد که عکس لیال خالد را به دیوار زده بود ،محمد به خانه آمده بود و گفته بود
"عکس خانمی را بزن که نمایندۀ ویتکنگها در مذاکرات صلح است .آنها هستند
که دارند کار تودهای میکنند»".
انگار حنیف با تمام قدوقامت در برابر تراب ظاهر شده است:
« اولین بار که به من مأموریتی سازمانی دادند قرار شد به مشهد بروم و با کسی
صحبت کنم .نمیدانی چه قدر سربلند شدم وقتی که دیدم حنیفنژاد با خط خودش
نام مرا نوشته و گفته که فالنی به مشهد برود و پیام را برساند .وای که چه قدر شاد
شدم و سربلند».

سه شنبه ،پانزده دسامبر
اتوبوس نرم و راحت ـ شبانه ـ از شهر من در هلند به پاریس آمد .اروپا ،شب ،چقدر
روشن است .نور قرمز چراغ پشت خودروها ،و نور دو چشم جلوشان ،و فانوسهای
نارنجی بر تیرهای برق در همۀ جادهها .ماشینها ،مثل کرمهای شبتاب ،توی جادهها،
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یک دم از جنبش نمیایستادند .گیریم کرمهای شبتاب سرخ در این خط جاده و کرم-
های نورانی سفید در آن خط جاده.
پنج روز در هلند در خانهام بودم .دخترهایم به دیدنم آمدند .جوانند .گفتند و با
هم خندیدند .یک بار به محل کارم رفتم .به «ادارۀ پناهندگان» .در آنجا به عنوان
داوطلب چهار سا ل است کار میکنم .نامههای تازهآمدگانی را که هیچ هلندی نمی-
دانند برایشان ترجمه میکنم و در بعضی کارها مثل ثبت نام بچه در مدرسه یا اجاره-
کردن منز ل همراهیشان میکنم .فعال از اداره مرخصی گرفتهام ،در عین حا ل ،چون
به سن بازنشستگی رسیدهام دیگر الزامی به اینکه به سر کار بر گردم ندارم .همکارانم
به دیدنم لبخند زدند و محبت کردند .میپرسیدند« :هنوز در پاریسی؟ حا لِ آن آقا
چهطور است؟» ادارهمان شلوغتر شده بود .پناهندگان جدید ـ به ویژه از سوریه ـ
بیشتر شدهاند .همکارها کارشان فشرده شده است .رئیسمان که زنی سالدار و
زبروزر نگ است گفت که خیلی میل دارد من به کارم بر گردم .قدری شوخی کرد و
گفت« :با زبان فارسی و با همان یک خرده عربی که بلدی مرد او ل ادارۀ ما هستی».
خندیدیم و قرار شد صبر کنیم تا ببینیم کی سفرم به پاریس تمام خواهد شد.
بله .اتوبوس ،شبانه ،از هلند به پاریس آمد .شش ساعت راه است .صبح در تاریکی
رسیدم به پاریس .مترو ـ زیرزمین ـ از چراغ مهتابی ،نقرهرنگ شده بود .به نظرم آمد
مردم بیشتر مراقب همدیگر هستند .چند بار نگاه آدمها را دیدم که از روی صورت من
به ساک سفری و کولهپشتیِ پُروپیمانم میرفت .البته خود من هم ،بعد از حملۀ ماه
پیش در مترو حالتی هوشیار ـ یا بدگمان ـ دارم و هر بستهای را که در دست آدم
اخمویی باشد شبیه یک بمب میبینم.
در خانه ـ خانۀ تراب ـ پنج ساعتی خوابیدم و عصر ،نزدیک غروب ،با یک بسته
پنیر زیرهدار هلندی ،به رسم سوغات ،نزد تراب رفتم.
قدیمیها میگفتند ،حاال خر بیار و باقالی بار کن! قضیه این است که تراب «زونا»
گرفته است .زونا بیماریای است از خانوادۀ آبله مرغان .یا شاید آبلهمرغانی است که
آدم بی موقع در سنین باال بگیرد .تراب چندان درد یا شکایتی نداشت .ولی باید دید
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این آبله مرغان که فعال سه روز است بر پهلو و کمر تراب لکه انداخته است کارش به
کجا خواهد کشید.
چهار قرص بر قرصهای پیشین تراب افزوده شده بود .قرصها را ،یک جا ،با آب
خورد .گفت تا متن عربی ترانۀ «االطال ل» را در کامپیوتر بیابم تا او بشنود و ترجمه
کند .اطال ل را ـ ویرانهها را ـ امکلثوم خوانده است .تراب پرسید« :امکلثوم را می-
پسندی؟» من گفتم« :فقط شنیدهام که بلبل شرق است».
بلبل شرق لقبی است که به آن خوانندۀ نامآور مصری دادهاند .صدای او را من
خود چند بار بیشتر نشنیدهام .تراب ترانه را جمله به جمله گوش میداد ،من آهنگ را
نگه میداشتم و چون او ترجمهاش میکرد مینوشتم .دو صفحهای ،تا نزدیک به همان
سطر آخر ،تراب ترجمه کرد و بعد گفت که خسته است و دیگر نمیتواند .گذاشتیم
بلکه یک روز دیگر شاید ترجمه اش را زینتی داد و برق انداخت و چند سطر آخر را نیز
بر آن افزود.
ترجمۀ تراب را برای خودم هم یادداشت کردم .بلکه یک بار «االطال ل» را با آن
گوش بدهم .اینجا تکهای از ترجمۀ آن شب را میآورم:
دال مپرس که عشق چه شد.
کاخی بود از خیا ل که فرو ریخت
جامم را پر کن تا بنوشم بر ویرانههای آن
و حالم را بازگوی تا آنگاه که اشک همراهی میکند
چگونه آن عشق بد ل شد به خبری و حکایتی از حکایتهای عشق؟
... ....
بیداری رویاهای عشق را نقش بر آب کرد
شب چه بناها که از خیا ل پیرامون خود برافراشتیم
با هم در جاده ای مهتابی گام زدیم
چه شادی از هر گوشه پیش رویمان فواره می زد
همچون دو کودک با هم خندیدیم
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و دویدیم و از سایۀ خود سبقت گرفتیم
تا آن جا که داستان به سر رسید
می به آخر رسید
به خود آمدیم ،ای کاش نمی آمدیم
سپری شد ،شبی که دوست ما بود.
عصر تراب از پدرش میگفت .پدری که بلندقامت اما رنجور و بیمار بود؛ زحمت می-
کشید و مسرّتی نمیشناخت.
«پدر که به کربال رفت و به آرزویش رسید منِ دوازده ساله ـ در غیابش ـ منز ل را
برقکشی کردم .آدمی را آوردم و با استفاده از برق "شرکت آبیاری" ما هم صاحب
برق شدیم .پدرم که برگشت ،با کار انجامشده مواجه شد .البته اصال نپسندید .او از هر
چیز تازه بدش میآمد .تا مدتها ،برق که میرفت ،غرولند پدر بلند میشد" .نگفتم؟!
بفرما! آخر همان چراغ نفتی خودمان چه ایرادی داشت؟ همیشه یککلّه برقرار بود.
رفتید برق آوردید و ما را به دردسر انداختید ".بهتدریج باب شد که ما نیز به جای
آن که در خانه نان بپزیم از نانوایی نان بخریم .پدرم ناراضی بود میگفت ،نانش آدم را
سیر نمیکند!
«پدرم اگر زورش میرسید جلوی هر چیز نویی را میگرفت .با پیراهن یقهبرگردان
مخالف بود ـ با پیراهنی که رویش بشود کراوات زد .اولین باری که سرم را اصالح
کردم گفت نکند تو هم می خواهی زلف بگذاری .من تا قم که رفتم سرم را نمره یک
می زدم ،میت راشیدم .موقعی که مو داشته باشی خرج داری .کثیف میشود .شپش و
کچلی دارد .در مدرسه هم باید مویمان را میزدیم .از نهم به بعد که به قم رفتم
دیگران بِهِم میخندیدند که چرا نمرۀ یک میزنی .محیط کوچک .فرهنگ عقبمانده.
در دانشسرایعالی سبیل گذاشتم .از جهرم یکی آمده بود و گفته بود :میگویند "آقا
تراب هم سبیل گذاشته است ".توی محیط کوچک این به عنوان یک خبر رفته بود».
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چهارشنبه ،شانزده دسامبر
در طبقۀ پایین ـ همکف ـ در سالنی که شبیه سینماست و «سِن» دارد ،خانمی آمده
بود کم و بیش جوان ،با لباس قرمزِ بدننما ،میخواند و میرقصید .ترانهای را به
فرانسوی گذاشته بودند .خانم لبخوانی میکرد .بعد ،آهنگی عربی گذاشتند (بر مویت
ای جان کمتر زن شانه) آن خانم یک رقص شکم عربی هم اجرا کرد .معلوم شد هم
غربی است و هم در رقص شرقی تبحر دارد.
دو میز بلند در درازای سالن چیده بودند و پیرها ،همه بر صندلی چرخدار ،نشسته
بر کنار میز ،بی آنکه دست به شکالت و دستما ل کاغذیِ جلوی رویشان بزنند چشم
به صحنۀ رقص عربی داشتند .جز یک پیرمرد که دستش را گاهی بلند میکرد و
چیزی شبیه به هورا می کشید ،در بقیه ندیدم که از رقص و آواز آن خانم به شور و
جنبش آمده باشند .تراب هم که معلوم نبود در چه فکری است .پنج دقیقه نگذشته
بود که اشاره کرد تا صندلیاش را راه بیندازم .راه انداختم و آمدیم طبقۀ او ل ،اتاق
خودمان .نفهمیدم جشن را بابت چه گرفته بودند.
ساعت چهار عصر تراب میکوشد چیزهایی را به یاور دیکته کند .میگویم «میکوشد»
چرا که پسِ هر جمله «آخ و اوخ» میکند و از سفتی صندلیاش شاکی است .می-
خواهد به یاور دیکته کند که «ما به خاطر آزادی و عدالت به امر مبارزۀ سیاسی رو
آوردیم ».قرار است این چند جمله یا پاراگراف در جای مناسبی در «کتاب» گنجانده
بشوند.
من به نظرم میآید که آن جمله ـ به تنهایی ـ چندان معنایی را نمیرساند .البته
هر کس که وارد مبارزۀ سیاسی میشود میتواند مدعی باشد که به خاطر «آزادی و
عدالت» وارد گود شده است .اینجا راوی خردمند الزم است تا ببیند معنای «آزادی و
عدالت» در نزد مرد مدعی چیست؟ ناعاد لترینهای جهان با ادعای عدالت به میدان
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آمدهاند و برخیها شان در نهایت اعتقاد و اطمینان به نام عدالت کارهایی مرتکب
شدهاند که جنایت از آب در آمده است.
اما مگر سفتی صندلی اجازه میداد تراب حرفش را پیش ببرد .میگفت که بد
نشسته ،باید او را بر تخت بگذارند و میگفت که «صندلی میخ در آورده است ».یاور
راه افتاد که به اتاق پرستارها برود و ورونیک را صدا بزند .تراب ،با ته نفس ،بلند گفت
که« :بگو! ورونیک په تیه ».تراب برای یاور معنا کرد که «په تیه» یعنی بگو رحم کند
و بیاید .این بار او ل است که تراب چنان درد میکشد که از رحم حرف میزند .یاور از
اتاق خارج شد و این بار من صدای تراب را شنیدم که یکباره داد زد« :ورونیک! په
تیه ».من از صندلی جهیدم و با دو قدم بلند به اتاق رفتم .خوب ،میشد قدری دو
دست تراب را و شانهاش را مالید .بُرسی را که زبانههای نرم و بلندی دارد نرم بر شانه
و پشت گردن تراب کشیدم .انگار همین دست ب ر شانه نهادن و همین پشتش را
مالیدن بیفایده نبود .آرام شد و آن بیتابی چهرهاش بد ل به خستگی شد .تراب
پرسید« :این برس را از کجا گیر آوردی؟» گفتم« :سوغات هلند است ».پریروز در
هلند همسایهام ـ که خدا پدرش را بیامرزد ـ برس را به من داد و گفت که بیفایده
نیست .تا ورونیک و پرستار دیگر بیایند من و یاور قدری تراب را در صندلیاش جابه-
جا کردیم و پشتی صندلی را به حا ل اُریب در آوردیم .درد تراب هم آرام گرفت اما آخ
میگفت و افسوس میخورد .میگفت« :نمیشود! هر قدر سعی کردم حواسم را جمع
مقالهام کنم ،نشد که نشد ».بعد باز بیقرار شد و گفت« :نمیتوانم! دیگر از فردا از
تخت پایین نمیآیم .روی صندلی نمینشینم ».با خودش هم عصبانی شد« :در شرح
حا ل من باید بنویسند آن مرحوم تا توانست جان کند و هیچ غلطی هم نتوانست
بکند».
پرستارها آمدند و تراب را با دستگاه بلند کردند و بر تخت خواباندند .باالی تخت را
قدری بلند کردیم و یک چایی گرم به او نوشاندیم .یاور در چایی سه حبه هِل انداخته
بود .هِل را بو کردم ،طعم رشتهخوشکارِ دوران نوجوانیام در رشت را میداد .تراب هم
از چایی تعریف کرد و گفت تا دو دستش را که روی هم قرار گرفته بودند از همدیگر
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دور کنیم .دردِ پشت آرام گرفت و تراب برگشت به فکری که ساعتی پیش میخواست
آن را بپروراند:
« ممکن است بگویید به هدفی که داشتیم ـ به آزادی و عدالت ـ نرسیدیم .اما ،ما
پیش رفتیم و فهمیدیم که راه دورتر از آن است که در آغاز تصور میکردیم .آن روزها
میگفتیم راهِ هزار فرسنگ با گامِ او ل آغاز میشود .اما تصوری از راه هزار فرسنگ
نداشتیم.
«آیا حاال باید دلخور باشیم؟ نع! من فکر میکنم همه به راهی که رفتند
دلخوشند .چرا کسی که صاحب چند اوالد شده ناراضی باشد .یا کسی که مالی گرد
آورده و در نظر خودش سربلند زیسته گالیهمند باشد؟ به تعبیر قرآن کُلُّ حِزبٍ بما
لَدَیهِم فَرِحُونَ ـ هر دسته ای به آن چه دارد شاد است .ما هم مثل دیگرانیم .باید شاد
باشیم .من پشیمان نیستم .البته در بین ماها پشیمان نیز وجود دارد .و نیز از ما
خطاهایی سرزده که باعث مرگ یا خسارت برای کسان دیگر شده است .ولی ،ما که
نمیخواستیم این خسارت ها را بزنیم .آن کسانی که توی این راه به خاک افتادند ،آن-
ها هم مثل ما بودند .کسی فریبشان نداده بود .به میل خودشان آمده بودند .منظورم
کسانی است که در درگیری داخلی ما کشته شدند.
«گاهی نیز تصادف نقش بازی میکرد .یک غفلت سادۀ تو ،در سر قرار ،ممکن بود
رفیقت را به کشتن بدهد .یک ناتوانی تو در زیر شکنجه ممکن بود اطالعی را لو بدهد
و رفیقی را به مهلکه بیندازد .اینها جزء ضرورتهای کار است .جزء همراهان کار
است ،همراهانی که ممکن است پیدایشان بشود.
«چند نفر که یک گروه انقالبی را تشکیل میدهند ـ نام انقالبی را بر خود مینهند
ـ دیگر نمی توانند به چارچوب قانون پابند بمانند .شما مجبورید پاسپورت به دست
بیاورید ،پس دست به دزدیِ پاسپورت میزنید .شما پاسپورت آدمهای بیگناه را
مصادره میکنید .این دزدی جزو آن پاکت انقالبیگری است .چاره دیگری ندارید.
«ما جوانهای نهضت آزادی در همان سا لها هم این اعتقاد را داشتیم .یادم هست
یکبار قراری داشتیم که حنیفنژاد هم در آن بود .یکی از بچهها ـ که بعدها
دندانپزشک موفقی شد ـ سرِ قرار نیامد .روز بعد محمد از او پرسید که چرا نیامده
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است .او جواب داد" :آمدم .اما در بسته بود .برگشتم ".محمد گفت" :دِهِه! از سیم
خاردار میپریدی".
« همین است! آن کار با آداب معاشرت و رعایت قانون جور در نمیآید .مخفی
هستی .خانهای را اجاره میکنی .طبیعی است که نام واقعیات را به صاحبخانه نمی-
گویی .خانهای با نام الکیِ "کرمی" اجاره کرده بودم .رفیقی میخندید و میگفت :این
بدبخت ،صاحبخانۀ تو فکر میکند که آقای کرمی معلم است .اگر بداند تو مسلحِ
فراری هستی از ترس سنکوب خواهد کرد.
«با وجود همۀ اینها باید سربلند باشیم که در برابر آنچه در زمانۀ ما میگذشته
احساس مسئولیت کردیم و کور و کر به دنبا ل باد راه نیفتادیم .ما ،نه با آن رژیم و نه
با این رژیم ،کنار نیامدیم و این چیز کمی نیست».

پنجشنبه ،هفده دسامبر
دیروزها تراب از خاطراتش دیکته میکرد که در این سو و آن سوی سا ل پنجاهودو به
عراق و نیز لیبی رفته بوده است تا برای راهاندازیِ رادیوهای ضدشاه کمک بگیرد و
قرار بگذارد .اولین این فرستندهها «صدای انقالبیون ایران» نام داشت که روی موج
 42متر بود .رادیوی بعدی ،با صدایی قویتر« ،رادیوی میهنپرستان» بود که در سا ل-
های  52و  53حدود نُه ماه دوام آورد .این رادیو را ـ به گفتۀ تراب ـ مجاهدین و
جبهۀ ملی و چریکهای فدایی اداره میکردند .رادیوی بعدی «سروش» بود .این
رادیوها در ایران آن زمان بسیار شنیده میشدند .خود من ،که دانشجو بودم ،دور از
چشم اغیار ،رادیوی میهنپرستان را تا میتوانستم ـ و اگر رادیوی کوچکم نفس داشت
ـ گوش میدادم .دانشجویان دوروبر هم ـ تا آنجا که میشد حدس زد ـ پنهان از
چشم بقیه ،به این رادیوها که خبر از دنیا و آما ل دیگری میآوردند گوش میدادند.
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به تراب گفتم سؤا ل من چیز دیگری است .از این رادیوها نمیخواستم بپرسم.
سؤا ل این است که آیا شما که از حکومت صدام حسین یا معمر قذافی کمک می-
طلبیدید ،معنایش این است که حکومت آنان را بر حکومت شاه ترجیح میدادید؟
تراب میگوید « :ما رژیم ایران را با رژیم صدام یا قذافی مقایسه نمیکردیم .در
مورد ایران فکر میکردیم که سرگذشت آیندۀ مردم ایران باید به دست خود مردم
ایران نوشته شود .در مورد لیبی هم ابداً نمیخواستیم رژیم قذافی را به ایران بیاوریم.
« در ایرانِ شاه ،ما و تمام کسانی که مردم ایران نامیده میشوند در فقر و
محرومیت و استبداد به سر میبردیم .ما از دست رژیم شاه فرار کرده بودیم .در ایران
شاه ما میخواستیم مردم را آگاه کنیم ـ این ادبیات آن زمان است ـ تا به مبارزه علیه
رژیم برخیزند .در این راه از هر امکانی که به دستمان میافتاد استفاده میکردیم .از
ایران فرار کرده بودیم و از خارج سر در آورده بودیم .در عراق میتوانستیم به عنوان
مخالف شاه زنده باشیم و دست به فعالیتهای افشاگرانه بزنیم .اما نمیخواستیم شاه
را با صدام عوض کنیم .در خیلی موارد رژیم صدام یا لیبی عقبماندهتر از رژیم ایران
بودند .اما قضیه به این سادگی بود که آنها به ما پناهگاه داده بودند ما هم از این پناه
استفاده میکردیم».
ـ پس جوابتان این است که قذافی را به هیچ رو بهتر از شاه نمیدانستید.
تراب میگوید« :ما شناسنامه خریده بودیم از "گمرک" از "شهرنو"؛ شناسنامه از
آدمهای معتاد و بیکاره که دیگر شناسنامه به دردشان نمیخورد .خود من شناسنامه-
ای خریدم به پنج تومان ـ پنج تا تک تومنی ـ که عکس هم نداشت .با آن شناسنامۀ
بیعکس پاسپو رت گرفتم و به دوبی رفتم .در دوبی که پیاده شدم احساس امنیت
میکردم .هیچ کس نمیفهمید اصال تو کی هستی .جزء هزاران بیکاری بودیم که از
هند و پاکستان و ایران به هوای پیداکردن یک لقمه نان راهی شیخنشینها میشدند.
چندین شب ،آنجا ،کنار دریا ،توی کارتن خوابیدیم .هیچ کس کاری به کار ما
نداشت .ما هم اصال کاری نداشتیم که کدام شیخ در آنجا چه کاره است .در جایی
پناه گرفته بودیم ،یا پنهان شده بودیم و هیچ قصدی برای برپایی رژیمی از آن نوع در
ایران نداشتیم.
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« تاریخ تمام شده است و رفته است .چه فایده دارد که با اگر و مگر تاریخ را از نو
مرور کنیم .ما ،در آن شرایط ،شاه را میشناختیم و زیر حکومت او نمیخواستیم
باشیم .قذافی را هم میشناختیم .زیر حکومت او نیز نمیخواستیم باشیم .ما به صورت
موقت از دولتهایی که علیه ایران بودند پناه میگرفتیم .اما من به آنها نمره نمی-
دهم .چرا باید در مورد آنها قضاوت کنم».
ـ اما شما در زندگیتان قضاوت کردهاید .میخواهم بگویم زندگیتان پر از قضاوت
بوده است .به حکومتها نمرۀ خوب و بد دادهاید .حاال چرا در مورد صدام یا قذافی
قضاوت را مربوط به گذشته و بیهوده میبینید؟
تراب میگوید« :هیچ یک از ما ـ چه مذهبی ،چه چپ ،چه ملی ـ به هیچ کدام از
این دولتها هیچ امتیازی از حیث اعتقادی نمیدادیم .ما هیچ توهمی نسبت به رژیم
عراق یا لیبی نداشتیم .مرا در نظر بگیر .یک آدم یالقوز را که نه پولی دارد و نه
امکاناتی .آدمی که به سازمانی مخفی وابسته است و اگر رژیم بفهمد پدرش را در می-
آورد .خودم را به بیروت رسانده بودم .دولت عراق با کردها درگیر بود .شاه از کردها
حمایت میکرد .عراق ،طبیعتاً ،وقتی میدید شاه ،به اسم کردها ،سنگی به سوی عراق
میاندازد ،او هم از مخالفین شاه استفاده میکرد تا سنگی به سوی ایران بیندازد .البته
که من فعت عراق در استفاده از ما بود .ما نیز فقط این شرط را با آنها بستیم که در
محتوای برنامههای رادیو هیچ دخالتی نکنند .آنها شرط را پذیرفتند و به آن پابند
ماندند.
«اما تو چرا به فکر این پرسش افتادی؟ مگر قرار بود کسی دوستدار قذافی باشد؟»
من گفتم :بله! اوایل دهۀ پنجاه ـ که من دانشجو بودم ـ قذافی یک رهبر انقالبی
شمرده می شد .صدام و حافظ اسد هم در این لیست بودند .مگر صدام پیش از آنکه
مسلمانتر شود خودش را "رفیق" صدام نمینامید و دعوی خلقخواهی نداشت؟
تراب میگوید« :در دورۀ جنگ سرد دنیا دو اردوگاه دارد .شوروی همۀ جنبش-
هایی را که خواستار عدالت اجتماعی بودند زیر سایۀ خود برده بود یا بر آنها نفوذ
داشت .قذافی ،صدام حسین ،حافظ اسد در کشور خودشان با فئودالیسم مبارزه می-
کردند .زمینهایی را تقسیم کرده بودند و نگذاشته بودند که نفت یکسره در دست
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کنسرسیومهای خارجی باشد .اینها با نفوذ روزافزون آمریکا در خاورمیانه مخالف
بودند .با اشغا ل فلسطین مخالف بودند و کم و بیش با کسانی که مخالف اسرائیل بودند
همراهی میکردند .در دهۀ هفتاد میالدی انقالبیگری به معنای مخالفت با استعمار
بود .این است که این آدمها در آن دوره "انقالبی" نامیده میشدند .قذافی بیدریغ به
مبارزان ضداستعمار در آفریقا کمک میکرد .در آفریقای جنوبی میبایست با یک
ارتش به مصاف ارتش سفیدپوستان رفت .در  1975در پادگانی در نزدیکی ترابلس در
لیبی بودم .صدها سرباز چریک از افریقای جنوبی آموزش نظامی میدیدند .لباس و
همۀ وسایل و اسلحه به آنان داده میشد .این کمکی بود که قذافی در اختیار ارتش
ضداستعماری افریقای جنوبی مینهاد .سیوپنج جبهه و گروه ضداستعماری افریقا،
خاورمیانه ،شیلی ،و ایرلند ـ هر یک به اندازهای ـ از لیبی امکانات میگرفتند .قذافی
توانست درآمد نفت را سامان بدهد و کشورش را بسازد .سرزمینی با بیابانهای وسیع
ـ هزارکیلومتر در هزارکیلومتر ـ رفت تا تبدیل به کشور بشود .هر چند که لیبی وارد
مرحلۀ دولتـملت نشد و به نظرم در چارچوب قبیلهای باقی ماند».
من گفتم :بله! اینها تاریخ است؛ و تاریخ ما را ناگزیر از قضاوت میکند .برای
همین خیلیها قذافی را میپسندیدهاند .در همین حرفهای شما خوشآمدنی به
گوش می رسد که آن زمان در مورد قذافی باب بود .اما حاال که به پشت سرمان نگاه
میکنیم به نظرم نمیآید که مثال بتوانیم غربستیزی قذافی را نوعی امتیاز برای او
حساب کنیم و از این حیث او را نسبت به شاه خودمان در مسند باالتری بنشانیم.

جمعه ،هیجده دسامبر
تراب میل دارد حرفهایی را به یاور دیکته کند .اما در آخر هر جمله یک «آخ» می-
گوید .معلوم نیست کجایش درد میکند .خودش میگوید از خستگی است .خستگی-
اش آنقدر زیاد است که مقالهاش هم ـ به گوش من ـ خسته میآید .مثال میگوید:
« سیر مبارزۀ طبقاتی و عوامل پرشماری که در آن دخالت دارند روشن خواهد کرد که
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چه مسیری باید طی شود ».این جمله آنقدر کلی و مبهم است که اگر آن را چندین
بار هم بخوانیم چیزی ـ در ته کاسه ـ نصیبمان نخواهد شد .در واقع معنای این جمله
به سادگی این است که «آینده نشان خواهد داد که آینده چه خواهد شد!» در این
گونه جملهها آدرس بازیگران داستان به ما گفته نمیشود .معلوم نیست که «عوامل
پرشمار» کدام ها هستند و چه نام دارند .اما تراب ،پیش از آن که بخواهد معنای
روشنتری به حرفش بدهد ،خستهتر شد .گفتن یک «آخ» در آخر هر جمله هم چیز
تازهای است .از یادداشتهایم بر میآید که چند هفته پیش این آخ گفته نمیشد.
خود تراب ساکت شد و با افسوس به یاد آورد که «دیشب چیزهای خوبی یادم آمده
بود که در مقدمه بنویسم .حاال ببینم یادم میآید یا نه؟»
این مسئلۀ تراب ،یا مسئلۀ تازۀ تراب است :چیزهای خوبی را که شب در
تختخواب اندیشیده است نمیتواند صبح به یاد بیاورد.
دو هفته پیش دو مهمان به دیدار تراب آمده بودند .یکیشان دکتر ناصرپاکدامن
بود که از استادان کارکردۀ اقتصاد است .نفر دوم آقایی بود ـ او هم گویا اهل قلم ـ و
برای مشکل تراب راهی به ذهنش رسید« :تلفنِ همراه جانم! تلفنِ همراه! کافی است
شب مطلب خودتان را در همین تلفن ضبط بکنید ».تراب ابرویش باال رفت و پرسید:
«چهطوری؟» آن آقا انگشت اشاره اش را باال گرفت و یک ضربۀ نازک به صفحۀ تلفن
همراهش ـ که در دست دیگرش بود ـ زد و گفت« :این طور! به این سادگی!» من بی-
اختیار نیشم باز شد .آن آقا گویا هنوز نمیتوانست بپذیرد که بلندکردن همان یک
انگشت چه کار شگفت و بزرگی است و تراب دقیقا از انجام آن ناتوان است.
تا تراب مطالبش را به یاد بیاورد و به یاور دیکته کند من هم در راهرو نشستم و قدری
از کتاب «سازمان مجاهدین خلق» را که به قلم حسین روحانی است خواندم .کتاب
در زندان جمهوری اسالمی نوشته شده و در آن چندین و چند بار از تراب نام برده
شده است .در جایی ـ در صفحۀ  107ـ حسین روحانی از جانباختهای به نام مرتضی
هودشتیان یاد میکند .این مرتضی به سازمان پیوسته بوده است و سازمان نیز او را
برای دیدن آموزشهای نظامی به اردوگاه الفتح در عراق میسپارد .رفتار مرتضی در
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اردوگاه «بی تحرکی و عدم آمادگی وی برای ورزش صبحگاهی و یا مشغو ل شدنش با
دستگاه ماشین حساب کوچک الکترونیکی که به همراه داشته است ...همراه با روشن-
شدن این نکته که وی اطالع چندانی از وضع آموزش و دیگر مسائل سازمان ندارد»
مسئولین سازمان را دچار این تردید میکند که مرتضی از سوی ساواک شاه به
سازمان نفوذ کرده است .قرار میشود با تلفن از مسئو ل مرتضی در تهران نظر و
آگاهی بخواهند .اما ارتباط تلفنی در آن سا لها دشوار بوده است .تا این ارتباط برقرار
شود ـ به نوشتۀ حسین روحانی ـ «اصرار محسن فاضل ،دیگران و از جمله تراب حق-
شناس و خود مرا متقاعد ساخت و قرار شد تا بازجویی از وی دقیقتر صورت گیرد».
معنای این «بازجویی دقیقتر» آن بوده که مرتضی را با کابل زدهاند و پیش از آن
که ارتباط تلفنی با تهران میسر شود ،و بیگناهی یا گناهکاری مرتضی روشن شود،
جوانک زیر شالق و پیآمدهای آن جان باخته است.
این قتل در روز دهم آبان  1353اتفاق افتاده است .فردای آن روز توانستهاند با
تهران تماس بگیرند و معلوم شده است که مرتضی از هواداران سازمان بوده است و
نفوذ یا نیرنگی در کار نیست.

شنبه ،نوزده دسامبر
هیچ معلوم است تراب میخواهد با کتابش چه کند؟ از یک طرف میخواهد خاطره-
هایش را بنویسد ،از یک طرف میخواهد مقالۀ تحلیلی بنویسد ،و از یک طرف ـ امروز
ـ هفتهنامۀ «پیکار» سا لهای پیش را باز کرده است تا یک به یک مرور کند و شرحی
یا خالصهای بر آن بنویسد.
از طرف دیگر خودش میداند و همه میدانند که وقت تنگ است و دکترها گفته-
اند ـ و ما هم می بینیم ـ که بیماری نایستاده و آهسته و آهسته ـ و شاید تندتر از
آهسته ـ پیش میآید.
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تراب میباید خودش را بر یک کار موقوف یا حواسجمع میکرد .مثال خاطره-
هایش را بر کاغذ میآورد :تصویرهایش را این این همه آدم که دیده است و حاال ـ
زودتر از موقع ـ از جمع زندگان بیرون رفتهاند .اما امروز به دستور تراب یاور نشریۀ
شمارۀ یک پیکار را ـ اردیبهشت پنجاهوهشت ـ باز کرده است و مقالهای از آن را می-
خواند .این یاور صدای یکنواختی دارد و مقاله را طوری میخواند که گویا صدایش
قبال ضبط شده است.
به تراب گفتم :مقالۀ پیکار شبیه یک تحلیل نیست .بیشتر خشمی است که یکباره
سرریز کرده است.
تراب میگوید« :دیکتاتورها درِ دیگ را چنان سفت میبندند که هر چه در دیگ
است غلغل میکند و تا روزنهای باز شد ،سرریز میکند و بیرون میجهد .آدمها و
گروههای سیاسی سا لهاست که دهانشان بسته بوده است و حاال که درِ دیگ برداشته
شده هیاهو میکنند ،داد میزنند ،و توی سروکلۀ هم میزنند .در ایرانِ این دههها دو
نوبت از این بازشدنِ یکبارۀ درِ دیگ داشتهایم .یکبار ،در شهریور بیست ،که رضاشاه
از سلطنت افتاد و یکبار در سا ل پنجاهوهفت که انقالب جامعه را در هم ریخت .از
شهریور بیست تا مرداد سیودو حکومت مرکزی توان این را که بر همۀ دستههای
سیاسی لگام بزند در خود نداشت .دستههای سیاسی هم از این آزادی غیرمنتظره
استفاده کردند .انواع مجلهها و گروهها در جامعه جوشید و این دورۀ غلیان در کودتای
بیستوهشت مرداد به پایان رسید .در آنجا دوازده سا ل دورۀ بیقدرتیِ حکومت را
داشتهایم که آن را میتوان به دورۀ آزادی گروههای غیرحکومتی تعبیر کرد .اما در
انقالب پنجاهوهفت عمر "بهار آزادی" بسیار کوتاه بود .در آن فرصت کوتاه گروهها و
نشریهها بیرون جسته بودند و میبایست حرف خود را به تعجیل و بیتأمل فریاد
کنند .ما هم از این قاعده بر کنار نبودیم.
«االن راحت است که پا روی پا بیندازیم و چای بنوشیم و به عصبیت و تعجیل و
بیصبری آن آدمها لبخند تحقیر بزنیم .اینها صحبتهای بعد از حادثه است .توی
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حادثه قضیه طور دیگری است .االن ما با خیا ل آسوده کنار گود نشستهایم .طبعاً
هیجان و خشم آن روزها ـ که داخل گود بودیم ـ در ما نیست.
«اما این ع صبیت و هیجان در همۀ نیروها بود .همین حزب توده را در نظر بگیر.
اینها با چه تحقیر و خشونتی علیه جریانات "ضد خط امام" برنامه میریختند و غوغا
میکردند .تودهایها که بچه نبودند .سردوگرم روزگار را چشیده بودند .سابقۀ شرکت
در کابینۀ قوام را داشتند .تاکتیک بلد بودند .این حزب توده ،با این سابقهاش ،کف به
دهان آورده بود و ما را تربچههای پوک مینامید .اصطالح تربچههای پوک را حزب
توده برای ما ساخته بود :تربچهای که بیرونش قرمز است اما تویش سفید است و
پوک .به ما چنین تاخته بود زیرا ما هوادار مسکو نبودیم .در چنان زمینهای این مقالۀ
پیکار میکوشد اتهام را از ما دور کند .داد میزند که ما نه تنها با مسکو بد هستیم
بلکه با چین هم بد هستیم .این است که به مسکو و به پکن و به باال و به پایین و به
چپ و راست میتازد ،و در یک دنیای خیالی یکهسواری میکند .شاید هم حق همین
است .واقعیت این است که نمیشود انسانها را از خیا لپردازی وا داشت .اینها خیا ل
بود .خیا لهایی که میبایست میکردیم».
وقت خوردن قرصهای پیش از شام فرا میرسد ،و یا وقت تکان دادن دست و پای
تراب .تازگیها دستش ـ از بس که بیحرکت میماند ـ خواب میرود .انجام این کارها
یک جوری به ما نظم میدهد و روزمان را به چند بخش تقسیم میکند .دست و پای
تراب را قدری جابهجا میکنم و این پرسش را جلویش میگذارم که :مرتضی
هودشتیان را در سازمان چنان زدهاند که کشته شده است .بدگمانی و ترس از نفوذ
ساواک ،و ترس از ضربهخوردن را میتوانم مجسم کنم .پرسشم این است که آیا نمی-
شد یک یا دو روز صبر کنید تا دربارۀ مرتضی از تهران خبر بگیرید؟ هر قدر هم که
شرایط عصبی بوده ،مجوزی برای شالقکُش کردن یک آدم نیست .چرا ـ دستکم ـ
صبر نکردید؟
تراب میگوید « :اولش در این فکر بودیم که او را ایزوله کنیم تا اطالعی در دست
نداشته باشد .می شد او را حبس کرد برای یک روز یا بیشتر .عصر همان روز من از
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بغداد به بیروت راه افتادم تا مگر بتوانم با تهران تماس تلفنی بگیرم .تلفنزدن در آن
زمان از بغداد و بیروت به ایران کار دشواری بود .در دمشق هم چنین بود .مثال تمام
مشخصات ترا میپرسیدند و از روی کارت شناساییات معلوم میشد کی هستی و با
کدام شماره تماس گرفتهای .گاهی وسط صحبت تلفن را قطع میکردند و اپراتور می-
پرسید به کدام زبان حرف میزنی؟! من میگفتم که ایرانی هستم ،و اپراتور دستور
میداد که یا عربی حرف بزن یا انگلیسی .من چطور میتوانستم به اپراتور حالی کنم
که من انگلیسی بلد نیستم و طرف من هم عربی نمیداند .یک بار در بغداد و یک بار
در لیبی عین این قضیه برایم پیش آمده بود .به هرحا ل عصر همان روز حرکت کردم.
از بغداد به سوریه رفتم .ماشین گرفتم و صبح فردایش به بیروت رسیدم .در بیروت
کوشش کردم اما تلفن وصل نشد .همانجا تلگراف زدم و همان روز بچههای تهران
جواب دادند که فالنی [یعنی مرتضی] آدم درستی است و حیلهای در کار نیست .به
خانه برگشتم و دیدم از بغداد به بیروت تلفن زدهاند ،به زبان رمز ،و پیام گذاشتهاند که
مرتضی از بین رفته است .چیزی مثل پتک به سرم خورد .دیوانه شدم .مثل این بود
که با پاره سنگ توی صورتم کوبیده باشند.
«دلم برای این پسر میسوزد .کنجکاویهایی داشت که کسی نباید آن را در پایگاه
نظامی بروز بدهد .در پایگاه نظامی رادار داریم و سیم و فرستنده و انواع آدمها .نباید
چیزی را که به تو مربوط نیست باال و پایین کنی .تربیت ما اساساً در سازمان این طور
بود که هیچ سؤالی را که به خودمان مربوط نمیشد نباید از صاحبخانه یا دوستانمان
میکردیم .اگر سؤالی بیجا میکردیم بیفاصله میشنیدیم که "چرا میپرسی؟" در
پایگاه نظامی سیم کشیده شده بود ،دوربین بود ،رادار بود .این رفیق سؤا ل کرده بود ـ
جوان بود ـ که این سیم یا آن رادار برای چیست .همین باعث شک رفقایش شده بود.
به دنبا ل این شک یک نفر میرود پای سؤا لکردن از او .شک و تردید افتاده بود به
جان رفقا .در موقعیتی بودیم که شبح دشمن باالی سرمان بود .دشمنی که از هیچ
کار هو لآوری روگردان نبود .این را نباید فراموش کرد .اصغر بدیعزادگان را روی اجاق
برقی نشانده بودند .چه بالیی بر سر بیضههای آدم میآید؟ یا بیاد بیاور ،دماغ حنیف را
شکسته بودند .رفیقی داشتم که بعدها به زندگی عادی رو آورد .او در زمان دانشجویی
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به خارج آمده بود و در کنفدراسیون فعا ل شده بود .کار عجیب و غریبی هم نکرده بود.
ساواک او را گرفت و چند سا ل در زندان ماند .از او از زندان پرسیدم .گفت" :دایی! ـ
به من دایی میگفت ـ نپرس که نمیتوانم حرف بزنم ".گفتم باشد .بعدها از کسان
دیگر شنیدم که به او بطری تپانده بودند.
«برای ما که به سازمان میپیوستیم ،همه چیزمان را میدادیم و هیچ چیز برایمان
باقی نمی ماند .کل دارایی ما سازمان بود .با چنان سابقه و با چنان دشمنی حاال ـ به
غلط ـ به یک دوست مشکوک شدهای .تردید به جانت میافتد و میآیی که از سازمان
دفاع کنی و دشمن را بیابی.
« شاید خیا ل کنی که اگر آدم وارد این کارها نشود ـ به مبارزه و سیاست رو نیاورد
ـ دستش به این آلودگیها کشیده نخواهد شد .اما این خیا ل است .ظاهراً این طور
است اما در واقع این طور نیست .خیلی از این چیزها حتی در خانوادهها پیش میآید.
اما نمیگویند و از زیرش در میروند.
«و باز واقعیت این است که این اتفاق افتاده است .نمیخواستی اما پیش آمده و
باید تاوانش را بدهی .گاف دادهای و حاال دیگران ـ مخالفان ـ حق دارند یقهات را
بگیرند .پنجاه سا ل رنج بردهایم و همت کردهایم .از خودمان مایه گذاشتهایم .من می-
گویم این همه تالش که به کار برده شده است نباید با یک همچون لکهای از تاریخ
برداشته شود .از طرف دیگر ـ اما ـ تاریخ بیرحم است .مردم بر اساس شرایط و منافع
آنی خودشان داوریهای گوناگون میکنند .اشتباه کردی ،یقهات را میگیرند و پاسخ
میخواهند .از خارج در فروردین پنجاه و هشت به ایران برگشتم .تا مدتها ـ شش ماه
ـ ما پیکاریها زیر صفر بودیم .باید ثابت میکردیم آدم درستی هستیم تا به ما جواب
بدهند .توی زندگی چیزهایی هست که از دستت میروند و دیگر نمیتوانی به هیچ
قیمت آنها را به دست بیاوری .و آخر اینکه کافی نیست بگوییم که "برای کاری که
کردهام متأسفم ".سؤ ا ل این است که آیا اگر باز در همان شرایط قرار بگیری ،باز همان
کار را نخواهی کرد؟ کافی نیست به گذشته خود بتازید .بلکه باید بتوانید راه و رسمی
پیدا کنید که آن اشتباهات را تکرار نکنید .ما حداکثر میتوانیم بگوییم اشتباه می-
کردیم؛ اما نمیتوانیم بگوییم راه درست آینده چیست».
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دوشنبه ،بیستویک دسامبر
این همان روزی است که گهگاه منتظرش بودهایم .سه ماه پیش بر آمبوالنس نشستیم
و در بیمارستانی دیگر ،در خود پاریس ،که خیلی مدرنتر و پررفتوآمدتر بود ،در
خون تراب چیزهایی را اندازه گرفتند و پس از چهارپنج ساعت آزمایش و صبر و
نبضگیری گفتند که میزان پیشرفت یا سکون بیماری را دریافتهاند و قرار دادند که
سه ماه دیگر تراب از نو برای آزمایش بیاید .امروز ،آن سه ماه ،سر رسیده بود.
صبح زود یاور و تراب به بیمارستان رفتهاند ـ در آمبوالنس .تراب راضی بود .می-
گفت« :آزمایش کردند و گفتند اکسیژن خونت کافی است ».قرار دادهاند که چهار ماه
دیگر ،یعنی در بیستویک آپریل  2016تراب از نو به آن بیمارستان برده شود.
حاال کو تا چهار ماه دیگر .چهار ماه دیگر زمستان سر آمده است و از نوروز هم
یک ماه رد شدهایم.

سهشنبه ،بیستودو دسامبر
ساعت سهونیم عصر به بیمارستان ـ به اتاقمان ـ رسیدم .تراب بر صندلی چرخدار
خوابش برده است .صدای نفسهای منظم و محکم تا راهرو میآمد .صدای نفس شبیه
صدای نفس آدمیزاد است اما گوش بدهی میفهمی که نفس از دستگاه است که هوا
را با فشار از بینی به شش تراب میراند .یاور هم کنار تراب بر صندلی دستهدارش
نشسته و در خواب و نیمهبیداری است .باید خسته شده باشد.
دیشب یلدا بود .بلندترین شب سا ل .امروز باید او ل دی باشد .او ل دیِ
هزاروسیصدونودوچهار .پس یک زمستان در پیش رو داریم و این دلگرمی را که هر
روز روز قدری قد خواهد کشید تا برسیم به او ل فروردین که شب و روز همقد بشوند.
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نیم ساعتی گذشت و هوا هنوز رنگ غروب نگرفته بود که صدای تراب از اتاق بلند
شد که از یاور میپرسید« :تو هم خوابت برده است؟» یاور جوابی نداد و باز صدای
تراب آمد که «در منز ل ،توی کمد کنار پنجره ،نشریههای پیکار را گذاشتهایم .حتما
یادت میآید .طرحی است که یک پیشمرگۀ کُرد را نشان میدهد که به قامت کوه
ترسیم شده است .آن طرح را بیاور .میخواهم آن را در همین ...در همین چیز
بگذارم ».یاور جوابی نداد و باز صدای تراب آمد که گفت« :چقدر خوابم میآید» و باز
صدای دستگاه آمد .دم و بازدم.
ربع ساعتی دیگر گذشت و صدای تراب آمد که« :بیا دنبالۀ مقاله را بنویسیم».
یاور کامپیوتر را روشن میکند .نشریۀ شمارۀ دوی پیکار را میآورند( .شمارۀ یک
را چند روز پیش خوانده بودند ).در نشریۀ شمارۀ دو مقالهای دربارۀ کردستان است.
تراب میخواهد معرفیای بر آن بنویسد تا در «کتاب» بیاید .شاید میخواهد برای هر
مقاله یادداشتی بنویسد .اما یادداشت نوشتن نیاز به یادآوری بعضی رویدادها و تاریخها
دارد .تراب میگوید که به فالن رفیق زنگ بزن تا از او تاریخی را بپرسم« .فالن رفیق»
گوشی را بر نمیدارد .در اینترنت دنبا ل نام این شهید یا نام آن حملۀ نظامی می-
گردند .این هم وقتگیر است .شمارۀ دو را مرور میکنند .انتخاب مقاله هم وقتگیر
است .گاهی تراب میگوید« :این جای متن را قرمز کن .باید بعداً با تفصیل بیاید».
یاور هم بعضی جاهای متن را قرمز میکند .خستگی باز هم زور میآورد .تراب می-
گوید« :امروز دیگر حا ل نداریم بیشتر کار کنیم».
این وسط دو تا پرستار هم در راهرو پیدایشان میشود .این دو نفر همانهایی
هستند که تراب را با دستگاه از صندلی بر تخت میگذارند .این بار دو تا کاله بوقی
سرشان گذاشتهاند .کریسمس رسیده است؛ این کاله هم از عالئم جشن است .یک
کاله به تراب هدیه میدهند .عکس ماه و ستاره دارد و یک منگوله هم به نوکش
آویزان است و از آن جالبتر ـ تا به حا ل ندیده بودم ـ لبۀ کاله چراغ دارد و روشن
میشود! یکی از پرستارها که دختر سیاهپوست و تپلی است برای این که طرز کار کاله
را به من نشان بدهد لبۀ کاله خودش را روشن میکند .هفت هشت تا چراغ است که
مدام چشمک میزنند .به نظرم خیلی مسخره میآید .به هرحا ل لبخند میزنم.
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پرستارها را بدرقه میکنیم و من ـ به نیابت از طرف تراب ـ کاله را سرم میگذارم.
میروم توی راهرو بر صندلی مینشینم .تراب و یاور هم در اینترنت میگردند تا شاید
اطالعی پیدا کنند و در کتاب بگنجانند.
از غروب گذشته بود و وقت دوای تراب رسیده بود .همان پرستار تپل را شنیدم
که باالی سرم آمد و صدا زد که «هوی ،مسیو!» از خواب پریدم .ظاهراً توی راهرو
خوابم برده بود .چراغهای دور کالهم هنوز چشمک میزدند.

چهارشنبه ،بیستوسۀ دسامبر
سهونیم عصر به بیمارستان میرسم .تراب بر صندلی نشسته و منتظر است بیایند و او
را بر تخت بگذارند .میگوید« :یک ساعت است که زنگ زدهایم بیایند .اما مگر می-
آیند؟»
تراب می پرسد و من هم اخباری را که امروز از رادیو شنیدهام برایش میگویم:
ارتش عراق وارد شهر رمادی شده است و اعالن کرده که در سه روز آینده مرکز شهر
را هم از نیروهای خالفت اسالمی (داعش) پس خواهد گرفت .دیگر اینکه دولت
حسن روحانی قیمت دالر دولتی را دوهزاروهشتصدوپنجاه تومان تعیین کرده است ـ
در ایران سه نوع قیمت دالر وجود دارد .سوم آنکه روزنامههای فرانسه هنوز از
انتخابات شهرداریها حرف میزنند .در این انتخابات حزب راست افراطی که خانم
مارین لوپن رهبر آن است باالترین تعداد رأیدهندهها را داشت .اما در عمل ،در
مرحلۀ دوم انتخابات ،به دلیل همکاری یا همدستی حزبهای چپ و راست ،نتوانست
در هیچ یک از شهرداریها به پیروزی برسد.
ده دقیقه یا پانزده دقیقه اخبار را برای تراب میگویم و باز یادمان میآید که
پرستارها هنوز نیامدهاند .تراب «آخ» میگوید و میگوید« ،آنقدر پرستارها دیر می-
آیند که آخرش تصمیم میگیرم اصال از تخت پایین نیایم ».تراب اگر از تخت پایین
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نیاید دیگر درد سر بازگشت از صندلی بر تخت را نخواهد داشت .تراب یک «آخ» دیگر
میگوید و میگوید« ،دارم دردسر میشوم .هم برای خودم هم برای اطرافیانم».
ساعت به پنج نزدیک میشد که ورونیک (تپل ،سیاهپوست ،کالهگیس سیخ-
سیخکی) همراه با پرستاری ریزه و بلوند آمدند و تراب را بر تخت گذاشتند .تراب
گفت« :شکنجه تمام شد».
تراب میگوید« :سؤال ی را که از تو پرسیده بودم هنوز در ذهن دارم .هنوز پاسخش را
نگرفتهام».
من کنار تخت تراب ایستاده بودم .منتظر ماندم تا ببینم پرسشش چیست .تا به-
حا ل همیشه من از او میپرسیده ام نه او از من .ببینیم چه شده که این بار او می-
خواهد از من بپرسد.
تراب گفت « :چند روز پیش برایم چند صفحه از کتابی را خواندی که پیش از
انقالب ترجمه کردهای .کتاب دربارۀ اقتصاد بود و به نظرم کتاب سنگینی آمد .به-
هرحا ل ترجمۀ یک کتاب از پل سویزی نباید کار راحتی باشد .اما حدس زدم که از
عهدۀ ترجمه برآمده ای .با این حساب در زمینۀ اقتصاد و یا اقتصاد سیاسی باید مطالعه
کرده باشی .اما به نظرم میآید که مطالعهات یکجانبه بوده است و در سایر زمینهها
به خودت خیلی کم رسیدهای .مثال در زمینۀ سابقۀ سازمانهای سیاسی ایران از
برخی الفباها غفلت کردهای .این سؤا ل که سازمان ما ممکن است به صدام حسین یا
به حکومت لیبی دلبستگی داشته باشد نشانۀ همین است که ما و سازمانهای نظیر ما
را کم میشناسی».
من گفتم « :شما به من پاسخ دادید که سازمان (هنگامی که رادیوهای ضدشاه را
در خاک عراق مستقر میکرد) هیچ دلبستگی به حکومت عراق یا لیبی نداشت بلکه
فقط به دلیل منافع مشترکِ موقت در خاک آنها پناه گرفته بود .من هم پاسخ شما را
پذیرفتم .آیا بحث در اینجا ختم نیافته است؟»
تراب گفت« :سؤا ل این است که اصال چهطور شد این پرسش به ذهنت خطور
کرد؟»
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من گفتم« :شما طوری صحبت میکنید که گویا سازمانهای سیاسی ایران ـ
منظورم چپ هاست ـ اصالً و ابداً ـ غیرممکن است به حکومت خارجی دلبستگی یا
وابستگی داشته باشند و گویا صِرف چنین خیالی در مورد آنان خبر از جهالت شخص
پرسشگر میدهد .اما به نظر من این بیگناهی و خردمندی را نمیتوان برای چپ
ایران مفروض گرفت .مگر ما نداشتیم دستههایی را که آلبانی قبلۀ آمالشان بود؟ همان
آلبانی که فقیرترین کشور اروپا از آب درآمد؟ یا چرا دور برویم .مگر حزب توده بارها
رک و راست خدمتگزار شوروی نشده بود؟ من نمیخواهم گناه یک سازمان را بر
گردن سازمانی دیگر بگذارم .آن چه میگویم این است که با این سابقهها دستکم
حق طرح این سؤا ل را داریم که آیا مناسبات شما با عراق و لیبی در زمان شاه از چه
نوعی بوده است».
نه! جوابم تراب را اصال قانع نکرد .وقت باقیمانده را صرف کارهای معمو لِ آخر
شب کردیم :قرص و کپسو ل و سوپ و شام .شب که به خانه میآمدم ناراضی بودم.
قدری هم نگران بودم که این تردید و اخم امروز مانع بشود که ما گفتوگوهای
خودمان را ادامه بدهیم .تراب موقع شنیدن جواب من خیلی قرمز شده بود .من هم
بلند حرف میزدم .طوری که صدایم تا دو اتاق آنطرفتر میرفت .اما ایرادی ندارد.
همسایههای ما گوششان سنگین است .داد هم بزنی هیچ نمیشنوند.

پنجشنبه ،بیستوچهار دسامبر
دو ساعت از نیمروز گذشته بود که به بیمارستان رسیدم .امروز قدری زودتر آمدهام.
تراب اصال از تخت پایین نیامده است .صدایِ گرفته ،چشمِ نیمهبسته .فقط میگوید ـ
یا فقط میتواند بگوید ـ که خیلی بیحا ل است .با همین حا ل ،چشمش بر مقالهای
است که البد از یاور خواسته تا بر صفحۀ کامپیوتر جلویش بگذارد .مقالهایست با نام
«انقالب الجزایر ،از تاریخ تا خاطره» .اما نه ،نمیشود .یک جمله از مقاله را میخواند و
میگوید ،حالش را ندارم.
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چهار عصر .آفتاب رنگ باخت و نوری خاکستری اتاق را پر کرد .تراب دارد به صدای
خودش که چند سا ل پیش ضبط کرده است گوش میدهد .داستانی از مولوی ـ
شعری را ـ به آواز خوانده است« .آواز» که چه عرض کنم .یکنواخت و سردستی.
مولوی از عیسای مریم میگوید که سخت میگریخت و دمی نمیایستاد .یکی از او
پرسید سبب این فرار چیست؟ عیسی میگوید از احمقان میگریزم« ...گفت از احمق
گریزانم ،برو! میرهانم خویش را ،بندم مشو!» و مولوی پند میدهد که «زاحمقان
بگریز چون عیسی گریخت .صحبت احمق بسی خونها که ریخت».
«حاال که به راه رفته نگاه میکنم میبینم که به شکهای بیشتری دست یافتهام
تا یقینهای بیشتر .سا لهاست که با ترجیح راه میروم نه با یقین .شاید همین بوده
که از ادبیات خوشم آمده است و سراغ مولوی رفتهام .چند سا ل پیش بین ما چندان
مرسوم نبود که مولوی را بخوانیم .پوران بود که پیشقدم شد و به یکی از بچهها
سفارش کرد که مولوی را برای من بیاورد .مولوی که به دستم رسید ،بازش کردم ،و
بیتمرین و بیمقدمه شروع به خواندن کردم .همان شعرها را تا به حا ل بارها و بارها
گوش دادهام».
شش عصر .دو تا خانم به دیدار تراب آمدند ـ از دوستان .زحمت کشیده بودند و ساالد
و نان و خیار آورده بودند ،همه تازه و نقلی .تراب باز ـ درازکش ـ به آه و آخ افتاده بود.
خانمها نشسته بودند .نه حرفی میزدند که آدم چیزی یاد بگیرد ،نه لطیفهای می-
گفتند که آدم خندهای بکند ،نه ساکت میماندند که آدم چرتی بزند.

جمعه ،بیستوپنج دسامبر
مسیر دوچرخهام خلوتتر از هر روز دیگری بود .عید نوئل است .بیستوپنج دسامبر.
حتی دو تا خواروبار فروشی ـ یا به اصطالح اینجا ،دو تا سوپرِ بین راه بسته بودند .در
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بیمارستان دو یا سه نوبت مهمان داشتیم .آمدند ،مؤدب و خوشرو .احوا ل تراب را
پرسیدند و رفتند .باقر مومنی ،پرویز قلیچخانی ،شهال شفیق ،ویدا حاجبی و همین
تعداد آدم کمشهرت تر آمده بودند .تراب تا شش عصر بر صندلی ماند و بعد زنگ زدیم
تا دو پرستار بیایند و او را بر تخت بگذارند .پرستارها هنوز کاله قرمز منگولهدار بر سر
دارند .راستی ،امروز دو تا خانم بازدیدکننده یک بطری شامپاین همراه آورده بودند.
تراب نوشید .به من هم یک پیاله رسید .بههرحا ل سا ل تازه دارد از راه میرسد .باید
در آداب شادمانی سهیم شد.
راستی ،خبر خوش آنکه بیماری تراب "زونا" از آب در نیامد .دکتر اشتباه کرده بود؛
زخم و لکهای عادی است .دیگر آنکه نگرانی من دربارۀ "زخم بستر" هم بیمورد
است .تختخواب تراب مخصوص است و خودبهخود پست و بلند میشود و پشت بیمار
را مالش میدهد.

شنبه ،بیستوشش دسامبر
ساعت چهار عصر است و تراب هنوز روی صندلی دوام آورده است .اما معطل مانده.
این را خودش میگوید .یاور کنارش ،انگشت بر تکمههای کامپیوتر ،نشسته است.
تراب میپرسد ـ در واقع از خودش میپرسد ـ «حاال چه باید بنویسم؟ فقط حکایت
بگویم؟ این که از قم رفتم به فلسطین و از آنجا به لبنان و از آنجا به یمن؟ این چه
فایدهای دارد؟
« اگر بخواهی بنویسی باید ایرادها را پیدا کنی ،باید حادثهها را سبک و سنگین
کنی و از آنها تجربه بسازی .من بضاعت این کار را ندارم.
«نمیدانم فقط داستانم را بنویسم و خاطراتم را؟ یا اینکه به تحلیل بپردازم؟ اگر
بخواهم تحلیل کنم چه فایده دارد که مقالههای گذشتۀ پیکار را در اینجا رج کنم.
خواننده ،اگر بخواهد ،خودش میرود و آنها را در آرشیو پیکار مییابد ،و میخواند.
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تحلیل موقعی معنا دارد که من بتوانم از یک فاصله ـ از یک فاصلۀ سی ساله ـ به
رویدادها نگاه کنم و حرف تازهای دربارۀ آنها بزنم و نکتهای در آنها کشف کنم.
وگرنه تکرار همان مطالب مرا به کجا میرساند؟ اگر این کار را نتوانم بکنم ،اگر از این
رویدادها درسی بیرون نکشم پس فایدۀ کاری که میکنم چیست؟
«همین بحث دربارۀ "جلسۀ بزرگداشت" مرا در نظر بگیر .توی خودمان ،سر این
موضوع ،این قدر چانه زدهایم .اما این بحث چه به درد دیگران میخورد؟ بله ،گیریم
من دچار خودبزرگبینی شده بودم ،گیریم خوشم میآمده است که برایم جلسۀ
بزرگداشت بگیرند .خوب؟ حاال که چه؟ هم کسانی که از من ایراد گرفتهاند مهمل
میگویند و هم من که میخواهم به آنها پاسخ بدهم .این بحث کامال عبث است.
«از یک طرف وقتی به یاد بچههای دهۀ چهل میافتم زبانم بند میآید .و از یک
طرف فکر میکنم جریانی که ما ت ویش بودیم ـ و فقط خودمان بلدیم از آن تعریف
کنیم ـ یک جریان بیصاحب است .تَرَکه ندارد .در کل این جریان ،در این سی سا ل،
هیچ عُرضهای نبوده که کسانی پیدا بشوند و ادامهاش بدهند .حاال ـ به قو ل اخوان
ثالث ـ نعش این شهید روی دست ما مانده است .ما زندگیمان را با این جریان پیوند
دادهایم ،زندگیمان را سرِ این جریان گذاشتهایم ،اما آیا راه دیگری داشتهایم؟ راهی
دیگر راهی بود که به مصرف بیشتر ،سرگرمی بیشتر ،و گذرانِ پوچ زندگی منجر می-
شد.
«اما حاال نمیدانم خاطره نویسیام چه چیزی را حل میکند .آیا اصال تاریخ درسی
برای گفتن دارد؟»
یاور ،منتظر ،دست بر تکمههای کامپیوتر ،کنار تراب نشسته است .تراب میگوید« :از
نوشتن بخش پیکار بگذریم .هر کس دلش میخواهد ،برود و آرشیو را بخواند .این
بخش را اصال و ل کنیم .بیاور بخش تبعید را ،ببینم چه نوشتهام».
یاور بلند میشود ،از تنها گنجۀ اتاق یک پوشه میآورد .اینها مطالبی است که
تراب قبال دربارۀ دورۀ تبعید خودش نوشته است .او در سا ل  1982از ایران به فرانسه
گریخته است.
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سهشنبه ،بیستونه دسامبر
آقای حسین دولت آبادی به دیدار تراب آمده بود .حسین در این دوران ـ که برایش
دوران تبعید بوده است ـ در پاریس تاکسی میرانده است .میگفت« :یازده ساعت کار
در روز ».االن به سن بازنشستگی رسیده و گویا میتواند فراغت داشته باشد و داستان
بنویسد .میگفت از صبح تا شب لبۀ میز را و ل نمیکند و مینویسد .به اتفاق او به
کافهمان رفتیم .چای و قهوه نوشیدیم ،تراب هم .دولتآبادی ،انگار که شراب نوشیده
باشد چشمهایش مهآلود شده بود ،به جای دیگری افتاده بود .حکایت کرد که با سعید
سلطانپور از پیشترها ـ از نوجوانیها ـ دوست بوده است .میگفت« :سعید به خانهمان
میآمد .قندانی بل وری و دوجداره داشتیم ـ قندان پوکه ،که بابایم از عشقآباد آورده
بود و طرح گلوبوته داشت .سعید بر قندان تلنگر میزد و از صدای زنگش خوشش
میآمد .میگفت دلم میخواهد این قندان که میشکند ،باشم و صدایش را بشنوم.
مادرم به او گفت ،تو زن بگیر .همین قندان را به تو هدیه میدهم! از قضا سعید زن
گرفت .چه عروسی ای! بر سر سفرۀ عقد او را گرفتند و بردند .وقتی خبر اعدامش را
شنیدم توی تپهها میدویدم و میگریستم .دور از مردم ،بلند ،گریه میکردم .به
محمود زنگ زدم .برادر بزرگم است ،با هشت سا ل فاصله .هوار کشید که بیا به خانه!
بیا پیش من! پیش محمود رفتم .چشمهایش سرخ بود و گریسته .عکسی را که سعید
به او هدیه داده بود ،از پشت به دیوار سنجاق کرده بود .سعید به خط خودش نوشته
بود:
برگ خشکی را به یاد آر
که در بادها میرود
و بگو
تو هرگز بادها را نشناختی
تو عاشق بادها بودی
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محمود این را میخواند و میگفت" :ما نمیدانستیم .این ،خودِ سعید بود ،عاشقِ
بادها".
چهارشنبه ،سی دسامبر
عصر تراب گفت« :دربارۀ آن حرفت باز فکر کردم .این که گفتی گروههای چپ
شوروی را ،یا حتی آلبانی را کعبۀ آما ل خود کردند و پرسیدی پس چرا نباید شک
کنیم که مثال مجاهدین [زمان شاه] حکومت لیبی یا عراق را پسندیده باشند .باید
بگویم حساب شوروی را باید از کشورهایی چون عراق یا لیبی جدا کرد .در شوروی
انقالب بزرگی روی داده بود و این کشور به هرحا ل خود را در جانب عدالت میدید .از
جنبشهای آزادیخواهانه حمایت میکرد .این است که گروههای چپ در همۀ
کشورها روی اتحاد شوروی حساب ویژهای باز کرده بودند .جای تعجب نیست که
نسبت به شوروی این همه دلبستگی در جناح چپ وجود داشت .اما من هیچ وقت
نشنیدهام که لیبی برای سازمانهای سیاسی ما جذبهای داشته باشد و آرزویی
برانگیزد».
تا این جای حرف تراب شاید چیز تازهای نداشت اما تراب ادامه داد که« :طرح
چنین سؤا لهایی نشانۀ بیخبری از تاریخ و منش سازمانهای ماست .البته بیخبری
نقص بزرگی نیست و با مطالعه میشود برطرفش کرد .اما تو چندین ماه است که با
من حرف میزنی ،میپرسی و فکر میکنی و یادداشت بر میداری .دستنویس کتاب
من هم به طور کامل در اختیارت بوده است .تو االن ماها را میشناسی .بعد از این
همه شناخت اگر تو هنوز به ما این همه شکاک باشی و هنوز خیا ل کنی که ما دنبا ل
قذافی راه افتاده بودیم آن وقت معلوم میشود که کتاب من به درد نمیخورده است».
من گفتم « :من از دیدههای خودم میگویم .در سا ل انقالب من دانشجو بودم.
میدیدم که میان ما ـ چپها ـ کسانی چون قذافی یا حتی حافظ اسد وجههای دارند.
زیرا با آمریکا ضدیت میکردند .یا این حساب کجای حرف من تعجب دارد که شک
کردهام سازمان شما حکومت قذافی را میپسندیده است؟»
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تراب گفت« :این شک نیست .این نادیدهگرفتن سابقۀ مبارزاتی است».
من گفتم« :شک نکنم؟ مگر سازمانهای ما فرشته هستند که در نجابتشان نشود
شک کرد؟ آن هم فرشتههایی که گاه معلوم شده است با کشورهای خارجی سَرو سِر
داشتهاند؟»
این حرف من تراب را چنان آزرد که رنگ صورتش برافروخته شد .تراب گفت:
«من ـ من؟ ـ ترا از شک منع میکنم؟ من خودم در دین شک کردم و آن را کنار
گذاشتم».
امشب تراب به شام خوردن نرسید .این بحث ـ که در این جا خالصهاش را آوردم ـ
هم وقتمان را گرفت و هم او را از اشتها انداخت .نزدیک به ساعت هشت فقط رسیدیم
که سوپش را بدهم .حتی به گرمکردن سوپ هم نرسیدیم .کاسۀ سوپ را در دهانش
گذاشتم و سوپِ را سردشده نوشید .به مسواکزدن هم نرسیدیم .فقط آبی را قرقره
کرد و در ظرفِ خالیِ سوپ تف کرد .موقع خداحافظی ـ به رسم هر شب ـ بدرودی
گفتم و کولهام را به دوش انداختم و بیرون آمدم .تراب هم ماند .تا صبح ،بر تخت ،البد
با اوقات تلخ.
در حیاط دوچرخهام را به دست گرفتم و مدتی راه رفتم .نمیدانم از کجای کار
سررشته از دستمان در رفت .تا به حا ل پیش نیامده بود که به او بگویم «اگر مارکس
هم باشید قبو ل نمیکنم که بگویید "سازمان" مقدس است».
هوا خنک بود .باغ ،بزرگ .و شب ،آرام .با خودم گفتم« :کسی چه میداند .شاید
مرتضی هودشتیان هم از همین حرفها زده که به او مشکوک شدهاند ».نمیدانم.
نمیخواهم بیانصاف باشم .اما اگر چهل سا ل پیش ـ در سا ل  1353ـ در گیر این
بحث میشدم سرنوشتم چه میشد؟
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پنجشنبه ،سی و یک دسامبر دوهزاروپانزده
پرسش دستوپاگیر ما امروز ـ خود به خود و ناخواسته ـ از نو پیش آمد .تراب و یاور
شمارۀ سوم پیکار را پیش کشیده بودند .از قضا در این شماره ،که در اردیبهشت
پنجاهوهشت نوشته شده است ،مقالهای به سفر سرگرد جلود به تهران پرداخته بود.
نوشته را عیناً در این جا میآورم .هم حا ل و هوای ماههای پس از انقالب را نشان می-
دهد ،و هم روشن میکند که آیا قذافی در نزد این بخش چپ چه منزلتی داشته
است.

جلود رفت
«هیأت لیبیایی به ریاست سرگرد عبدالسالم جلود (مرد شمارۀ دو لیبی) سرانجام روز شانزده
اردیبهشت بدون اخذ نتیجه از سفر طوالنی خود به ایران ،عازم کشورش شد .او موفق نشد
باب روابط سیاسی ایران و لیبی را بگشاید .با توجه به مواضع ضدامپریالیستی لیبی و
حمایتش از خلق ایران ،زمینۀ برقراری مناسبات نزدیک و برادرانه بین دو کشور کامال مهیا
بود .ولی ایران ظاهرا به علت گمشدن موسی صدر و اتهاماتی که در این باره به لیبی زده می
شود ،با روی ترش و ابروان در هم از او "استقبا ل" کرد .در حالی که هیأت لیبیایی شایستگی
آن را داشت که به گرمی برادرانه از آن استقبا ل شود.
« دولت لیبی از جمله دولت های بسیار معدودی بود که از مبارزات قهرمانانۀ خلق ایران با
رژیم سفاک شاه ،از دیرباز ،دفاع کرده بود .و در سطح داخلی و در پهنۀ مجامع عربی و بین-
الملل با اتخاذ مواضع انقالبی به یاری خلق ایران شتافته بود .لیبی ،آن جا که دولتهای
ارتجاعی و فاشیستی چون عراق ،در مجامع عربی ،جنبش ایران را واپسگرا و ارتجاعی معرفی
مینمود و بر علیه شخص آیتاهلل خمینی بسیار تبلیغ مینمود ،پرچمدار دفاع از انقالب ایران
بود.
« بنابراین دولت لیبی (و نیز خلق ایران) انتظار داشت که نمایندگانش با آغوش باز و استقبا ل
گرم مقامات ایرانی روبرو شود لیکن همان طور که دیدیم چنین نشد .اما مهم این نیست که
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چرا ایران با لیبی رابطۀ سیاسی برقرار نکرد بلکه مهم این است که عملکرد دولت در زمینۀ
روابط خارجی فقط به برخورد این گونه با لیبی منحصر نمیشود .نیروهای آگاه و مبارز و هر
آن کس که د ل در گرو عشق میهن و تودههای زحمتکش دارد نمیتواند روابط گرم و دوستانۀ
دولت ایران با دولت های ارتجاعی نظیر پاکستان و نرمش خطرناکی را در مقابله با امپریالیستم
و به ویژه عدم لغو قراردادهای خانمانبرانداز و خائنانه با آنان  ...را از یک سو و عدم استقبا ل از
برقراری رابطه با دولتهای مترقی که دولت ایران با آنها رابطه ندارد و عدم کوشش در
استحکام رابطۀ خود با دولت های ترقی خواه و عدم پشتیبانی مادی و معنوی مورد نظر توده-
های خلق نسبت به جنبشهای آزادیبخش  ...را از سوی دیگر مشاهده کند و بر سرنوشت
کشورش ،ایران ،بیمناک نشود».
پیکار 24 ،اردیبهشت 58

جمعه ،اول ژانویۀ دوهزاروشانزده
اولین روز سا ل دوهزاروشانزده .فرقش برای من با سایر روزها فقط در این بود که
خیابان خلوت بود .با دوچرخه حتی به خیابان ماشینرو میرفتم و هیچ ماشینی در
کنارم نمیآمد .کرکرههای همان چند مغازۀ بین راه پایین بود و تعداد ماشینها چنان
کم بود که خیابان گشاد و جادار به نظر میرسید .روز ،روزِ عید به نظر نمیآمد.
خاکستری بود و بیصدا .نه مردمی در گردش بودند و نه پرچمی یا بادبادک رنگیای
در هوا .صبح در اخبار خواندم که در برلین ایستگاه مرکزیِ ترن را پلیس از آدمها
خالی کرده است .گویا خطر حملۀ تروریستی را نزدیک دیده است .نیمه شب در
پاریس هم ـ که من ساکن حومهاش شدهام ـ تنها از دور صدای چند ترقه و آتشبازی
شنیدم .حا ل آنکه در نیمه شب تحویل سا ل این شهرها باید آسمانشان از آتشبازی و
فشفشه رنگارنگ شود .خطر مسلمانهایی که بمب به کمر خودشان میبندند ،شنیدم
321

باعث شده بود پاریسیها خیلی کمتر از سا ل پیش در کافه و خیابان دور یکدیگر جمع
شوند.
در بیمارستان هم تنها عالمت تحویل سا ل یک تقویم تازه بود که بر میز گذاشته
بودند .قرار شد فردا میخ بیاوریم تا آن را بر دیوار بیاویزیم :سا ل تازه ،سا ل 2016
لبۀ ماسک تراب بر قوز بینی او فشار آورده است .پوست را بریده و بر آن خط نازکی از
خون انداخته است .یاور ،با حواس جمع و دقت تمام ،ماسک را از صورت تراب
برداشت ،باند باریکی را که از قبل آماده کرده بود بر بریدگی گذاشت تا هم بریدگی
التیام پیدا کند و هم از فشار لبۀ ماسک بر قوز بینی کاسته شود.
یاور از نو ماسک را بهقاعده بر بینی تراب گذاشت و آینهای در برابر او گرفت .نوار
سفید پانسمان بر بینی تراب معلوم بود .تراب خندید و گفت« :گل بود به سبزه نیز
آراسته شد».
شش عصر تراب بر تختش دراز شده بود .گوشی را بر گوشش گرفتم تا بتواند با رفیقی
که برای خوشباش سا ل تازه زنگ زده بود صحبت کند .تراب میگفت« :دو سا ل شد
که در این بیمارستانم .فکر نمیکردم این همه در بیمارستان دوام بیاورم .خوب ،این
هم یک نوع زندگی است».
بدرود گفت .گوشی را گذاشتم .تراب یادش آمد که« :به تو گفتم بعضی از لذتها
را اینجا کشف کردهام .مثال لذت ایستادن را هرگز نفهمیده بودم .اینجا در
فیزیوتراپی مرا بر تختی بس تند و تخت را ایستاندند .عجب لذتی داشت ایستادن! باید
مجبور شوی مدام دراز بکشی تا بفهمی ایستادن چه لذتی دارد .این روزها لذت
دیگری را کشف کردهام .لذت خمیازهکشیدن .دهنت را مثل یک گاله باز میکنی و هر
قدر دلت خواست اکسیژن را میبلعی .بدنت دارد فریاد میزند که به اکسیژن نیاز دارد
و تو به خواهشاش جواب میدهی .و یا لذتِ قدکشیدن».
من پرسیدم :قدکشیدن؟ این دیگر چیست؟
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تراب گفت« :از خواب که پا میشوی دست و پایت را دراز میکنی ،میکِشی تا
بیدار شوند ،کِش بیایند و باز بشوند .مثل این شعر شاملو
با چشمها ز حیرت این صبح نابجای
خشکیده بر دریچۀ خورشید چارتاق
بر تارک سپیدۀ این روزِ پا به زای
دستان بستهام را
آزاد کردم از زنجیرهای خواب.
«همین است که میگویم لذت غریبی دارد .بازکردن دستها که قد بکشند و از
زنجیر خواب آزاد بشوند».
آخرهای روز تراب یادش آمد که« :این غز ل حافظ را هم باید پیدا کنیم و بخوانیم:
چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو؛ رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی ».بعد
میگوید ـ با صدای بلند فکر میکند ـ که« :میترسم در این دوره ،در این حا ل
احتضار ،کاری بکنم که نباید ،یا حرفی بزنم که شایسته نباشد .آدم باید بداند کی باید
سکوت کند و چه چیزی را باید بگوید یا نگوید .سه مقدمهای را که بر کتاب چهگوارا
نوشته بودم ،هر سه تاشان را ،حذف کردم .ترسیدم حرف تازه و ناب نباشد .تکراری
باشد و کسلکننده.
«هر شناگری باید بداند تا کجا میتواند از ساحل دور بشود».

شنبه ،دوم ژانویه
به راهرو عقب نشستم و تراب را به حا ل خود گذاشتم .شاید بخواهد آسوده بماند .می-
شنیدم که شعری را برای خودش ـ مثل کتاب درسی ـ میخواند که :بخت باز آید از
آن در که یکی چون تو در آید .روی زیبای تو دیدن درِ دولت بگشاید ».این غز ل را
نصفه نیمه خواند و صدای خُرخُرش بلند شد.
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قدری که گذشت نفسش سبک شد .بیدار میشود و انگار که فقط پلک چشمی
خوابیده باشد ،شعرش را از سر میگیرد که ...« ،چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق
نبیند .پای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید».
میروم به اتاق .صندلیام را در میدان دید تراب میگذارم و مینشینم .چهرۀ تراب
آسوده و بیالتهاب است .میگوید« :چیزی بگو! حرفی داری؟»
گفتم :روز اولی که به دیدنتان آمدم ـ در همین اتاق ـ بر آن صندلی نشسته بودید .به
من گفتید در میدان نگاهتان بنشینم و خوابی را که همان شبها دیده بودید تعریف
کردید .چی بود آن خواب؟ مدرسه یا مسجد خان کجاست؟ گفتید اگر یک بار دیگر
گذارتان به ایران افتاد به همان مدرسه یا مسجد خان خواهید رفت .چرا؟ چرا باز آن-
جا میروید؟
تراب گفت« :مدرسه و مسجد خان از بناهای تاریخی دورۀ صفویه است .معماری
خوب و محکم .تمام بامهای جهرم ،در زمان بچگیام ،گِلاندود بودند .مثل گیالن نبود
که دو جور بام داشته باشد .در گیالن بام سفالی بود ،خیلی قشنگ .در واقع لولهای
سفالی را در نظر بگیر که از درازا نصف کردهاند و آنها را کنار هم ،و در هم ،چیدهاند.
این بافتۀ سفالی جلوی باران را میگرفت و آب را به ناودان میرساند .در دهات بام از
پوشا ل بود .بستههای پوشا ل را باالی بام میگذاشتند و به شکل هرمی میبستند.
پوشا ل خانه را از باران حفظ میکرد .البته اگر آتشسوزی میشد پوشا ل میسوخت و
چیزی از خانه باقی نمیگذاشت.
«در جهرم اما ـ مثل خانۀ خودمان ـ بامها گلاندود بودند .کاه قاطی گِل بود .با
کاه ،گِل محکمتر وا میایستاد .بام هر خانهای هر دو سالی یک بار الزم بود گِلاندود
بشود .کاه از گندم است یا جو .این است که جوانه میزند و خاک را میشکافد .سقف
رخنه پیدا میکند و آب چکه چکه میکند بر سر اهل خانه.
« خانۀ ما تیر چوبی داشت ـ شش تا .بام مدرسۀ خان گِلاندود نبود ،پوشالی هم
نبود .به شکل نیمدایره بود .نمیدانم بر آن چه مالیده بودند .باالی بام گنبدهای
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کوچک داشت و باران اصال نفوذ نمیکرد .هیچ عقلم نمیرسید چهطور درستش کرده-
اند .علف هم بر آن سبز نمیشد.
«دور تا دور حیاط مدرسه حجره بود با تاقنماهای آجری .بنایی از خشت و گِل و
آجر و سنگ .سنگها همه بریده و تراشیده و خیلی زیبا .درِ بزرگی داشت .در را که
باز میکردی داالنی بود که دو تا سکو داشت .به درازای هشت یا ده متر و عرض یک-
ونیم متر .به همین قشنگی .همه از سنگ .هیچ آجر نبود .درست به اندازه و قاعده در
دیوار نشسته بود و دیوار هم سنگی بود .در آن جا از آفتاب و باران ایمن بودی.
«چهار تا باغچه در حیاط بود .هشتگوشه .یک حوض بزرگ ،وسط حیاط ،که
درست وسط باغچهها قرار میگرفت ،آن هم هشتگوشه .آبش حتی در تابستان خنک
بود .وارد مدرسه که میشدی تاق بلندی داشت .اگر هم گچی در آن به کار رفته بود،
ریختگی نداشت و از سنگ قابل تمیز نبود .دور تا دور حجره ،برای طلبهها .بین
حجرهها و باغچه راه میرفتی .پر از درخت بلند و پر سایۀ نخل ،لیمو و نارنج .کنار
دیوار یک چاه آب بود .چهقدر از آن چاه آب کشیدم .چهقدر بازی کردم .چهقدر
حماقت کردم .یک بار دلو را آن قدر باال کشیدم که به سرم خورد.
«جلوی هر حجرهای یک پلۀ سنگی بود .از آن پله میرفتی به رواق حجره .یک
سوی حیاط ایوانی سرپوشیده و جلوباز داشت .کفاش بوریا انداخته بودند .میشد
نشست و درس خواند .طلبهها مباحثه میکردند .هیچ رطوبتی نداشت .راهی به سمت
مسجد باز میشد .راهرویی بود ،سرپوشیده ،کوتاه .باید قدری خم میشدی .محوطهای
هم داشتیم جدا از مدرسه و مسجد .حیاطی چهارضلعی که گاوچاه و مستراحها در آن
بود .پنج شش تا ،به سبک قدیم .سوراخی بود ،و مدفوع میرفت به گودالی که پشت
مدرسه بود و سریع خشک میشد و به عنوان کود آن را میبردند .آن زمان این طور
بود .در اصفهان خیلی از خانهها چاه مستراح نداشت .جمع میکردند کثافت را و به
عنوان کود میبردند .در گودِ بزرگی مدفوع جمع میشد .اتفاقا موقعی که آدم آن جا
نشسته بود باد خنکی هم میوزید .برای ایمنی یک چوب ،به طور افقی ،نصب کرده
بودند تا آدم آن را محکم بگیرد که اگر احیاناً زیادی زور زد توی آن گودا ل نیفتد!
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دست چپ یک حوض آب بود؛ در کنار چاه بزرگی که با گاو از آن آب میکشیدند.
این البد به قبل از اختراع تلمبه برمیگشت .شیبی بود و کسی گاو را تا پایین شیب
میبرد و بر میگرداند .یک نفر هم دلو را از سرچاه میگرفت و آب را خالی میکرد .آن
درختها را نمیشد دستی آب داد .باغچهای بود پر از درخت نارنج با برگهای سبز پر
رنگ .تابستانها درختها را آب میدادند ،آب قلقل میکرد و نارنج مثل طال می-
درخشید».

دوشنبه ،چهارم ژانویه
امروز برای تراب یک ماسک تازه آوردهاند .یک تکنسینِ اینکاره آمده است و ماسک
تازه را بر صورت تراب امتحان کرده است .به این ترتیب از امروز تراب سه تا ماسک
دارد .ماسکِ نخست فقط بینیاش را میپوشاند .ماسک دوم ،دهان و بینی را می-
پوشاند و برای هنگام خواب است و این ماسک سوم تمام صورت را میپوشاند .یعنی از
باالی ابرو تا زیرِ لب پایینی زیر ماسک میرود .تراب شبیه غواصها میشود .با این
حساب ماسک تازه نباید بر تیغۀ بینی تراب فشار بیاورد و احیانا آن را زخم کند.
تراب گفت ماسک تازه را محض امتحان بر صورتش بگذارم .گذاشتم .بیست
دقیقهای زیر این ماسک بود تا بلکه عادت کند .من هم از وقت استفاده کردم و شامم
را خوردم.
بعد او ـ ربع ساعتی چرتزده ـ و من ـ شامخورده و سیر ـ گفتیم نیم ساعتی
فرصت هست که کاری بکنیم .تراب خواست که یا کتابی را چند صفحهای بخوانیم و
یا حرفی بزنیم .من گفتم بگذارید نکتهای را بپرسم و پرسیدم که «به نظر شما مردم
ایران از کی با شاه بد شدند؟» این خاطره را از نوجوانی خودم یاد کردم که در سا ل
 1340ـ یا شاید قدری دیرتر یا زودتر ـ من را که ده یازده ساله بودم ،همراه با بقیۀ
بچه مدرسهایها ،به خیابان اصلی رشت برده بودند تا صف بکشیم و موکب شاهانه را
که به «تشریف فرمایی» آمده بود استقبا ل و تماشا کنیم .شاه که آمد و رد شد
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جمعیت چنان درود فرستاد و هلهله و شادمانی کرد که انگار خدایی یا پرتویی
جاویدانی در آن لحظۀ کوتاه در برابر چشم ما درخشیده است و ما را مبهوت کرده
است .از تراب پرسیدم چه طور شد و در کجای تاریخ بود که شاه از چشم مردم افتاد.
یادتان باشد که وقتی او بر تخت نشست جوانی بیست ساله بود .خوشسیما ،فروتن.
خود شما از کی با او بد شدید؟
تراب در پاسخش اشارهای به دوران محبوبیت شاه نکرد .شاید با من همعقیده
نیست و شاه را در هیچ دورهای پسند مردم ایران نمیداند .هر چه هست ،روز بیستو-
هشت مرداد را روزی میداند که شاه و ملت [پاک] از هم سوا شدند« .در بیستو-
هشت مرداد است که قدرت خارجی شاه را دوباره بر تخت مینشاند .اسناد این هست.
این بدیهی است .نیکسون گفته بود ما مصدق را انداختیم تا عبرت دیگران باشد .شاه
تا سا ل سیودو قدرت چندانی نداشت .بهتدریج جای پایش را سفت کرد .تا آن زمان
نخستوزیرها بیشتر قدرت داشتند .در دهۀ بیست مجلس نخستوزیر را میبُرد و می-
آورد و شاه فقط امضاکنندۀ این رفتوآمد بود .به یاد دارم که در سا ل  43یا  44به
دیدار آقای مهندسی رفته بودم که مدیر چندین کارخانۀ سیمان و قند بود .این
مهندس منوچهر سالور ،که عضو انجمن اسالمی مهندسین و از دوستان مهندس
بازرگان بود ،البته عکس شاه را در دفتر کارش نصب کرده بود .اما نه عکس شاه در
سا ل  44بلکه عکس شاه جوان را بر دیوار زده بود .رفیقی که من همراهش بودم از او
پرسید که آقای مهندس چرا عکس جوانی شاه را گذاشتهاید؟ سالور جواب داد" :آن
موقع آدم خوبی بود".
«بعد از مرداد سیودو مردم دیدند که تالش برای دستیافتن به حقوق ملی در
رابطه با نفت به شکست انجامید .بازگشت شاه آرزوی مردم را بر باد داد .شاه بهتدریج
به عنوان دیکتاتور عمل کرد و با همین عنوان مشهور شد .از سا ل سیودو تا سا ل سی-
وهشت در تهران حکومت نظامی ،بهریاست تیمور بختیار ،برقرار بود .تودهایها را اعدام
کردند .مصدقیها را به زندان انداختند و رابطه با آمریکا نزدیک و نزدیکتر شد .یادم
است که سرهنگی به نام عزیزاهلل رحیمی وقتی دریافت که لباس سربازان ایران از
سوی آمریکا هدیه آمده است از خدمت استعفا داد و کارش به توبیخ و زندان کشید.
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« اما اگر بپرسی ما از کی با شاه بد شدیم ،ما در همان سا ل چهل که تراکتهای
نهضت آزادی را پخش میکردیم با شاه بد شده بودیم .تراکتهای نهضت آزادی در
چارچوب قانون بود و فقط اجرای قانون را درخواست میکرد .ما ،جوانها ،آنها را
پخش میکردیم اما در د ل اهل التماس نبودیم و از اینکه تراکتمان از دزدی و فساد
ناله میکند و آزادی و قانون را التماس میکند بدمان میآمد .تراکتها را پخش می-
کردیم .اما در د ل این سرودۀ پروین اعتصامی را دوست داشتیم و میخواندیم».
تراب سرودۀ پروین را خوب در خاطر دارد:
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست
آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست
این اشک دیدۀ من و خون د ل شماست
نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت
این گرگ سا لهاست که با گله آشناست
ما را به رخت شبانی فریفته است
آن پادشا که ما ل رعیت خورَد گداست
آن پارسا که ده خرد و مِلک ،رهزن است
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست
بر قطرۀ سرشک یتیمان نظاره کن
پروین! به کجروان سخن از راستی چه سود
کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست
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سهشنبه ،پنج ژانویه
«بچگیها ،آنها که چند سالی از ما بزرگتر بودند ،تشویق نمیکردند ،هیچ ،اگر از
دستشان بر میآمد سربهسرمان میگذاشتند و طعنه بارمان میکردند .پدرم که هیچ!
نه تشویق بلد بود و نه اصال حرف میزد.
«من هیچوقت تجدید نیاوردم .همۀ سا لها یکضرب در خرداد قبو ل میشدم.
فقط یک بار ،وقتی در سا ل سوم دانشسرایعالی بودم تجدید آوردم .این در سا ل
چهلودو بود .آنقدر مشغو ل کار سیاسی بودم که فرصت نکرده بودم کتاب درسی را
حتی یک دور بخوانم .اما در سا لهای مدرسه و دبیرستان همیشه قبو ل میشدم و
حتی شاگرد او ل بودم .یاد دارم که در سا ل سوم ابتدایی شاگرد او ل شدم .نوجوان یا
بچه ای را در نظر بگیر نه ساله یا ده ساله که لباس سادهای پوشیده است و ناظم
مدرسه او را صدا زده است .فکر میکنم تا چهارده پانزده سالگی شلوار نمیپوشیدم
بلکه تنبان پا میکردم .تنبان ،یعنی از پارچۀ ساده و سیاه ـ یک شلوار گَلوگشاد.
ناظم مدرسه صدایم زد و گفت یک عکست را بیاور تا در روزنامۀ دیواری مدرسه بزنیم.
میخواهیم شاگردهای خوب را به بچههای دیگر معرفی کنیم .من هم در خانه به
پدرم گفتم که در مدرسه از من عکس خواستهاند .پدرم اخمهایش در هم رفت و گفت
عکس برای چه؟ می خواهند چه غلطی بکنند؟ من شاید توضیحی دادم .اما پدرم
عصبانی شده بود .دستم را گرفت و گفت برویم سراغ ناظمتان! حاال ،در آفتاب جهرم،
بعد از ظهر ،از زور گرما سگ هم از خانۀ خودش بیرون نمیآید .رفتیم به منز ل آقای
ناظم .ناظم دو کوچه آن طرفتر خانه اش بود .در را زدیم و ناظم خودش در را باز کرد.
ما بچهها هیچ وقت ناظم را با زیر پیراهن و لباس خانه ندیده بودیم .عرق کرده بود و
چشمهایش درشت و خوابآلود بود .قیافهاش را خوب به خاطر دارم .برای پدرم شرح
داد که چون تراب شاگرد او ل شده است یک عکس از او بگیرید تا به حیث شاگرد
او لها چاپ کنیم و تشویق بشود .راه رفته را با پدر برگشتم .پدرم یاد پسرخالهام افتاد
و گفت ،می گویم محمدرضا یک عکس از تو بگیرد! این محمدرضا ـ که پسر خالۀ من
باشد ـ مدتی پیش به شیراز رفته بود و یک دوربین عکاسی خریده بود و با آن گاهی
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عکس میگرفت یا وانمود میکرد که عکس میگیرد .بههر تقدیر مرا به منز ل خاله
فرستادند .یادم میآید که محمدرضا مرا به پشت بام برد .چون در آنجا آسمان آبی
بود و نور به اندازۀ کافی میتابید .مرا رو به خورشید ایستانده بود و میگفت پلک نزنم.
خودش زانو زده بود و کجوراست میشد که یک عکس شایسته از من بگیرد .پشت بام
را و آن کجومعوج شدن پسرخاله را که دنبا ل زاویۀ مناسب میگشت حیوحاضر در
خاطر دارم .بعدها اما نه پسرخاله عکسی به ما داد و نه ما عکسی به آقای ناظم.
«من هم یادم نمیآید ،یا جرأت نکردم ،باز از پدرم عکس بخواهم .پدرم خودش تا
آن موقع عکس نگرفته بود .بعدها ،که پیرتر شد ،یادم میآید از او عکس گرفتند .اصال
شناسنامههایی که ما داشتیم بدون عکس بود .این از آنجا در خاطرم مانده که
همیشه در کارنامه یا شناسنامه این جمله را میخواندم که "محل الصاق عکس".
طبیعتا اگر عکس در شناسنامه بود دیگر نمیشد این جمله را خواند! بارهای او ل
معنی "الصاق" را نمیفهمیدم .اما بعد پرسیده بودم و میدانستم که الصاق یعنی
چسباندن.
«گاهی اوقات یکی پیدا می شد که ممکن بود آدم را تشویق کند .روزهای جمعه با
پدرم به باغ میرفتیم .چهار یا پنج نفر از مردهای فامیل و آشنا پیاده راه میافتادند و
ما بچههاشان را همراه میبردند .االغی را هم میآوردند و وسایل الزم مثل زغا ل و
گوشت و قالیچه را بار االغ میکردند .گاهی به باغی میرفتیم که آسیای آبی داشت.
آسیا از قنات آب میگرفت .آب در حوضچهای میریخت و سنگ آسیاب را میگرداند.
پدرم ،وقتی که به این باغ میرفتیم ،یک بار گندم با یک االغ دیگر همراه میآورد تا
عصر آسیابان گندم را آرد کند و ما با یک بارِ آرد به خانه برگردیم .توی باغ می-
نشستیم و تاسکبابی درست میکردند که عجیب عالی بود .هنوز هم اگر از من اسم
غذای دلخواهم را بخواهند میگویم تاسکباب .یک دور پیاز حلقهشده را بر قابلمه
میچیدند و رویش یک دور گوجهفرنگی ،و بعد گوشت دنده یا ماهیچه ،و بعد سیب-
زمینی و پیاز و گوجهفرنگی ،با نمک و زردچوبه و فلفل .سفره را میانداختند و غذا،
روی زغا لهای گداخته ،آماده میشد .چه هوای تازهای بود ،و چه سایهای زیر درخت-
ها پهن میشد .همه دوستانه سر سفره مینشستند.
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« من هشت ساله یا نه ساله بودم که یک بار در آن باغ یکی از مهمانها که از
دوستان پدرم بود کتابی را که در دستش بود به من نشان داد و گفت آقا تراب می-
توانی این را بخوانی؟ من نام کتاب و نویسنده را برایش خواندم .او تعجب کرد .دست
به جیب بغلش برد و یک خودنویس را که جوهری سبز رنگ داشت در آورد و گفت،
این برای شما! این اولین پاداش یا تشویق بود که من برای خواندن گرفتم.
«چهقدر خوب است که خاطرهها بمانند .هم خاطرههای خوب و هم خاطرههای
بد .اصطالحی است که میگویند "گم نمیشود ".آن خودنویسی که آن مرد به من
داد ،گم نشده است .هنوز در خاطرم مانده است .یک مدت پیش شنیدم که خواهر او
به آلمان آمده است ـ نام آن آقا حسن مصباح بود ـ میل دارم با خواهرش تماس
بگیرم و احوا لپرسی کنم و به اصطالح خدابیامرزی بگویم.
«همۀ ما مسئولیت داریم برای حفظ خاطرۀ دوستیها .اگر خاطرهها را حفظ
نکنیم از دست میروند .از تاریخ بیهقی فقط سه جلدش مانده است .میگویند این
یک چندم آنچه بیهقی نوشته بوده است نیست .بقیۀ تاریخ بیهقی به تاراج رفته است.
از آنچه در قرنها گذشته هیچ ردی برجا نمانده است .کاشا ما رد پاها را نگاه داریم».

چهارشنبه ،ششم ژانویه
تراب از هفتونیم تا یکِ پس از نیمروز جلوی اتاق عمومی بوده است .حاال شاکی
است .با صدای گرفته میگوید« :نا برایم نمانده است .امروز به هیچ کاری نمیرسم.
زنگ بزنید شاید آمدند و مرا بر تخت گذاشتند».
ساعت پنج عصر تراب را بر تخت گذاشتند .خوابش برد .نیم ساعت بعد که از
خواب بیدار شد .صندلی را کنار تختش گذاشتم .پرسید« :چه خواندی؟ چیز تازهای
دیدی؟»
گفتم :شمارۀ سوم پیکار را میخواندم .اردیبهشت  .1358تعجب کردم که با چه
شدتی و با چه تعصبی از اعدامهای جمهوری اسالمی حمایت میکند .پیکار نوشته
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است که «دادگاههای انقالب تجلی خشم مقدس تودهها هستند ».و اطمینان میدهد
که «در ارادۀ خلق دایر بر معدوم ساختن خائنین به خود خللی ایجاد نخواهد شد».
تراب میگوید« :جوّ عمومی این بود" .اعدام باید گردد" بر زبان همه بود ».و می-
پرسد چه کسی را در آن روز اعدام کردهاند؟
می گویم :القانیان را کشته بودند .ثروتمندی که صاحب ساختمان چند مرتبۀ
پالسکو بود .القانیان یهودی بود و گمان میکنم پس از اعدامش اسرائیل نیز صدای
اعتراضش را بلند کرد.
تراب میگوید« :به دلیل ثروتمندبودن یا یهودیبودن که نمیشود کسی را اعدام
کرد .غیرمنطقی بودن موضعگیری پیکار حرف ندارد .ولی آن موقع سازمانهای دیگر
هم اعدام را تایید کردهاند .منتها فعال این ماییم که آرشیو گذشتۀ خود را تمام و کما ل
رو کردهایم.
«وقتی انقالب میشود خرد و تأمل عقب مینشیند .انقالب فوق قوانین عمل می-
کند .انقالب منطق خودش را دارد .میکوبد و پیش میرود تا وقتی که بارش را زمین
بگذارد».
من می گویم :نکتۀ دیگر تحلیلی است که پیکار در آن لحظه از حاکمان ایران داشت.
پیکار حاکمیت جمهوری اسالمی را دو دسته میکرد .لیبرا لها که هوادار سرمایهداری
شناخته میشدند و پاک ضدانقالب بودند و خردهبورژوازی سنتی که خمینی نماینده-
اش بود و پیکار آن را انقالبی میدانست .چنین تحلیلی دادگاههای انقالب را به خرده-
بورژوازی نسبت میداد و از همین رو آن را تایید مینمود.
چیزی که می خواهم بیفزایم این است که این تحلیل چقدر شبیه ـ یا شاید عینِ ـ
تحلیل حزب توده در همان زمان است و این نوعی طنز یا شوخی به نظر میآید .از
یک سو شما حزب توده را آنقدر غلیظ و خشمآلود میکوبید و از سوی دیگر ـ و در
همان زمان ـ تحلیل تودهایها را تکرار میکنید.
تراب میگوید« :بله ،در شمارۀ او ل در برابر حزب توده موضع گرفتهایم و از لجن-
پراکنی حزب توده انتقاد کردهایم .ولی وقتی به ته تحلیل میرسیم میبینیم تحلیل
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عین حزب توده از آب در میآید .میدانی چه چیزی کار دست ما داده است؟ خرده-
بور ژوازی ،در مناسبات حاکم ،خودش هم تحت ستم است .به همین دلیل خودش هم
تا حدی مبارز و انقالبی است .همین کار دست ما داده است .یکی به نعل میکوبیم و
یکی به میخ .بخشی از حاکمیت را خردهبورژوازی نامیدهایم و به همین دلیل او را
انقالبی شمردهایم .چند ماه طو ل کشید تا پیکار کل حاکمیت را ضدانقالبی ارزیابی
کند».
من میگویم :گرفتاری در این نوع مفهومسازی و نامگذاری است .شما مفهومی را
تعریف میکنید (مثال خردهبورژوازی) و بعد صفتی را به او نسبت میدهید (مثال تزلز ل
یا انقالبیگری) و بعد این مُهر را به پیشانی کسی میزنید .مثال او را خردهبورژوا می-
نامید و آن صفت را برایش مفروض میگیرید .این جا در یک دایرۀ دلبخواهی حرکت
کردهاید .خودتان با یک سری "پیشتعریف" راه افتادهاید.
تراب میگوید« :بله .کارگر ،سرمایهدار ،خردهبورژوا همه یک پیشتعریف داشتند.
در عین حا ل مجبوری از این تعریفها داشته باشی وگرنه سردرگمی عجیبی پیش
میآید .اگر هم تعریف داشته باشی احتما ل این میرود که پیشداوری شکل بگیرد و
به راه غلط بروی.
« مثل این است که بخواهی وارد شهری بشوی .برای ورود به شهر باید یک تصویر
داشته باشی .بدون تصویر اصال نمیدانی در شهر جدید چه باید بکنی .یک پیشطرح
الزم است .در پیشطرح ما خردهبورژوازی خوب بود .این پیشفرض غلط از آب در
آمد .اما به هرحا ل ما از پیشفرضها بینیاز نیستیم.
« این را هم فراموش نکنیم انقالب ایران همه را مبهوت کرده بود .قطاری که طی
چندین قرن ،بیپروا به نتایج کاری که میکرد ،پیش میرفت ،بیمحابا زیر میگرفت،
میکوبید و جلو میرفت ،یکباره به سنگ خورد .آن چه همه را وحدت میبخشید
وجود نظام سلطنت بود .نظام که برافتاد این سؤا ل پیش آمد که اکنون چه کنیم؟ و
این امری نبود که از پیش بشود تعیین کرد .در انقالبهای دیگر نخست طوفانی
وزیده بود و هشداری داده بود .در مورد ایران شاه نگذاشت چنین شود .همه را خفه
کرده بود .فقط مسجد را باز گذاشته بود ،آن هم برای مبارزه با کمونیسم».
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پنجشنبه ،هفتم ژانویه
امروز تراب شعری را ناقص و نیمه میخواند که «محنت مُفلس چراست کِشتی
کِشتی؟» گفت که شعر از ناصرخسرو قبادیانی است و خواست تا کاملش را بیابم .من
هم یافتم و برایش خواندم .از آن شعرهاست که باید از اوان جوانی بابِ دندان تراب
بوده باشد.
طینت انسان همه جمیل سرشتی
همچو د ل دوزخی و روی بهشتی
زاهد محرابی و کشیش کِنِشتی
چون همه را دایه و مشاطه تو گشتی
محنت مفلس چراست کشتی کشتی

بار خدایا اگر ز روی خدایی
چهرۀ رومی و روی زنگ چرا شد
از چه سعید اوفتاد و ز چه شقی شد
چیست خالف اندر آفرینش عالم
نعمت مُنعِم چراست دریا دریا

یاور صفحات پیشین کتاب را پس و پیش میکرد و تراب تغییراتی سفارش میداد.
«اینجا را در گیومه بگذار ...آن "که" اضافه است ».بحث مقالهشان هنوز در سا لهای
نهضت آزادی و طلبگی تراب است .به نظرم میآید تراب هرگاه از آن سا لها پیشتر
میآید باز ،نامحسوس ،لیز میخورد و بر میگردد به همان سا لها ـ سا لهای
نخستین؛ و کتاب پیش نمیرود.
یاور عصر رفت که به کالس فرانسه اش برسد .من ماندم و تراب ـ که از نشستن بر
صندلی به ستوه آمده بود و میخواست که بیایند و او را بر تخت بگذارند.
بر تخت که آرام گرفت ،خواست تا ترجمۀ شعر اطال ل را ـ که به دست نوشته بودم
ـ تایپ کنم .هنگام تایپ از نو ترجمه را تعمیر و تصحیح میکرد و گاهی تصحیحها
چندان بهتر نبود .بههرتقدیر آن دو صفحهونیم را بلند خواندم ،او از نو دستی در آن
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برد ،و من تایپ کردم .ماحَصَل ،چندان لطیف نبود ـ دستکاریها معلوم میشد .خود
تراب هم فهمید .میگفت« :نشد! آن ترجمهای که دلم میخواست نشد».
لغتی را هم خواست ـ «کِری» ـ که از المُنجِد برایش بیابم .المُنجِد همانست که سه
کیلو بیشتر وزن دارد و روز پیش ـ به خواست تراب ـ برایش از خانه آوردهام .کتاب را
در برابرش میگرفتم تا معنای لغت را بخواند .اما معنی را نمییافت .آخراالمر راضی
شد که به معنایی تقریبی رسیده است .به من ،که باالی سرش ایستاده بودم ،گفت:
«این آخرین زورهایی است که دارم میزنم».
امروز سردرد هم داشته است .این شاید از سرماخوردگی است ،شاید هم ماندنی
است .ما چه میدانیم .تراب میگفت« :شاید تقدیر این باشد که همۀ لذتهایی را که
در زندگی چشیدهام ،اینک باید یکایک از زیر ناخنم هم که شده پس بدهم .حاال در
موقعیتی هستم که حتی خودکشی هم نمیتوانم بکنم .البته قصد ندارم خودکشی
کنم .منظورم این است که االن ،اگر هم بخواهم ،دیگر نمیتوانم».
بعضی حرفها پاسخی ندارند .من سکوت کردم و چیزی برای گفتن نیافتم .تراب
گفت« :دکترم سه سا ل پیش پرسیده بود که آیا آب دهنم از گوشۀ لبم میریزد .گفته
بودم ،نه .اما دو سه روز است که میبینم گوشۀ لبم مرطوب میشود .همین لب سمت
راست من .شما متوجه نمیشوید .اما رطوبتش را خودم میفهمم .همۀ حرفهای دکتر
یک به یک راست در میآیند».
آخر شب ماسک تازه را ـ ماسک تمامصورت را ـ بر صورتش بستم و بدرودی گفتم.
یک روز را گذراندیم .تا ببینیم فردا چه میشود.
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جمعه ،هشت ژانویه
این استخواندرد دیگر چه صیغهای است .تراب امروز استخوانهایش مدام درد می-
کرده است .دیشب هم ماسکِ روی صورتش «باد میداده» است .یعنی ،پالستیک دور
ماسک که باید بر صورتش جاگیر شده باشد قدری از پیشانیاش فاصله گرفته و هوایی
که در ماسک دمیده میشود به بیرون رخنه میکرده است .تراب میگفت« :نیمهشب
فوت دستگاه آنقدر زیاد بود که موهایم را شانه میزد ».خوشبختانه تراب موفق شده
است با انگشت شست پایش ـ پای راست ـ زنگ را بزند .پرستار آمده و ماسک را ،از
نو ،بر صورت تراب میزان کرده است .تراب میگفت« :گمان میکنم از همین باد شبانه
است که سرما خوردهام».
یاور خاطرات را میخواند تا تراب تصحیحی کند .خندهدار این بود که چون تراب
صدایش گرفته بود ،یاور نیز صدایش را پایین آورده بود و گفتوشنودشان را دو قدم
آن طرفتر مشکل میشد شنید .نوشته بر سرِ آن بود که سازمان مجاهدین خلق در
همان او ل شکلگیری اش در غم و پروای زحمتکشان بود و از این حیث ،از همان
نخست ،با آخوندها و دستههای سیاسی مرتبط با آخوندها تفاوت بنیادی داشت .نکتۀ
دیگر آن بود که آخوندهایی که در زمان شاه به زندان سیاسی میافتادند ،بعد از
آزادی ،اعتباری پیدا میکردند که برایشان حکم نوعی سرمایۀ اجتماعی داشت.
بازاریها نیز به آنها می رسیدند و از قالی و قالیچه و یخچا ل اهدایی بینصیبشان
نمیگذاشتند .وضع آنها کجا و وضع بچههای مبارزی که مثال در ارتباط با چریکها
به زندان افتاده بودند .برای اینها زندان معامله نبود ،مبارزه بود.
جمعۀ پیش ـ جمعۀ آخر ماه ـ جلسۀ شعرخوانی برگزار نشده بود .به جبران ،امروز
آقایان ـ اکبر و دو تا دوستش ـ آمدند .اکبر سه غز ل از مولوی برگزیده بود .غز لها را
خودش میخواند و ما به نسخههایی که در دست داشتیم نگاه میکردیم .نسخۀ تراب
را یاور پیش چشم او گرفته بود .چند بیت از یکی از غز لها را مینویسم:
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حیلت رها کن عاشقا ،دیوانه شو ،دیوانه شو
و اندر د ل آتش درآ ،پروانه شو ،پروانه شو
هم خویش را بیگانه کن ،هم خانه را ویرانه کن
وانگه بیا با عاشقان ،همخانه شو ،همخانه شو
رو سینه را چون سینهها ،هفت آب شو از کینهها
وانگه شراب عشق را پیمانه شو ،پیمانه شو
آن گوشوار شاهدان همصحبت عارض شده
آن گوش و عارض بایدت دُردانه شو ،دُردانه شو
یکی از دوستان معنا کرد که «عارض» یعنی گونه .شاعر میگوید گوشوارۀ زیبایان
بر گونۀ آنان دست میساید .تو نیز اگر میخواهی ـ چون گوشوار ـ به گوش و گونۀ
دلدار دست یابی باید خود مروارید شوی.
امروز هم تراب در تاریکروشنِ هفتونیم صبح بر صندلی نشانده شده و جلوی اتاق
پیرزنها بوده است تا یاور سر برسد.
اتاق پیرزنها! مثل یک تابلوی نقاشی است .تابلویی کهنه و خاکستری که در قرن
پیش کشیده باشند و رنگ و رویش رفته باشد .پیرزنها هر روز ،عین روز قبل ،به
نقطهای خیره ماندهاند .یکی از اینها همان خانم قدبلندی است که ـ گفتم ـ هیچ
میل ندارم نگاهم بر او ساکن بماند :فکر میکنم جوانیها شبیه بانوی آن سوی
اقیانوس بوده است .پوستش روشن است .قدش بلند .میآید که با وقار و حتی
خودپسند بوده است .اما حاال مجسمهای است گوشتی ،نشسته بر صندلی چرخدار ،و
حتی کنتر ل نظافت خودش را ندارد .بانوی آن سوی اقیانوس اما هنوز مغرور است.
سرسخت است .شش ماه پیش ،وقتی دانست قصد کردهام نزد تراب بیایم ،دیگر گفتگو
با مرا ـ گفتگو از راه دور را ـ برید .میگفت" :معلوم میشود تو هم از قماش آنها
هستی ".حاال منظورش از "قماش آنها" چیست ،چیزی است که دیگر فرصت
صحبت دربارهاش را نیافتم.
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شنبه ،نُهم ژانویه
تراب الغر شده است .الغریاش را من ،که مشتومالش میدهم ،میفهمم .عضلههای
دستش شُل شده است .دو دستش را میگیرم و باالی سرش نگاه میدارم .دستها
انگار اتصالی به بدن ندارند .انگار فقط با پوست ـ با همین پوستِ بیرونی ـ به بدن
چسبیدهاند .یاور باال تنۀ تراب را ـ همان طور که بر صندلی نشسته بود ـ به جلو خم
کرد تا میان تن تراب و پشتی صندلی فاصله بیفتد و من پشت او را از گردن تا کمر،
قدری به فشار ،دست بکشم .این طوری شاید خون و زندگی در پشتش به جریان
بیفتد و قدری از خستگی در بیاید .از آخ و واخی که میگفت معلوم بود که این
مشتوما ل بر جانش مینشیند.
میگفت« ،کاش امشب که میخوابم ،خواب خستگیام را بر طرف کند ».دیروزها
گفته بود« ،دیگر خواب هم خستگیام را بر طرف نمیکند .این خستگی دارد مرا می-
ترساند ».عجب حکایتی است .میگوید« :آدم به حدی میرسد که استراحت هم
راضیاش نمیکند .طبیعت خواب ابدی را به آدم یاد میدهد».
امروز از هلند رفیقی محض دیدن تراب به بیمارستان آمد .این رفیق ـ منوچهر یزدیان
ـ با تراب احوا لپرسی گرم کرد و با احترام میگفت که «در سا ل  1362ما در ایران
بودیم .خانمی را که به پاریس میآمد نزد شما فرستادیم و شما کمک کردید و جوهر
نامریی و وسایل جعل اسناد را به او دادید .بستۀ شما مثل یک هدیۀ گرانبها در ایران
به دست ما رسید .پیش از آن برای درستکردن مُهر از سیبزمینی استفاده می-
کردیم .با دفترچۀ راهنما و همان چند ابزار شما تکنیکمان سا لها به جلو آمد .چهقدر
برای رفقایی که نیاز داشتند کارت پایان خدمت و شناسنامه جعل کردیم .کارت سفید
پایان خدمت به دستمان میرسید و میتوانستیم بر آن مُهر بزنیم».
تراب گفت« :در آن سا لها ما به چند اعالمیه برخوردیم که متنشان را پسندیدیم.
متن ها در زمینۀ مبارزات کارگری در داخل ایران بود .این بود که اعالمیهها را در این-
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جا ـ در پاریس ـ از نو تکثیر کردیم و به دست رفقای اطرافمان رساندیم .فکر کردیم
اعالمیههای مفیدی هستند .اینکه نویسندۀ اعالمیهها چه گروه یا سازمانی است برای
ما مطرح نبود .اصال نمیدانستیم که شما آنها را نوشتهاید».
یزدیان گفت« :گاهی اوقات ،بعضی از سپاسها ،سا لهای سا ل طو ل میکشد تا
گزارده شوند .تا بهحا ل نشده بود شما را ببینم .حاال وقت بیان سپاس است».
یزدیان عضو گروهی بود که سیوسه سا ل قبل تراب برایشان وسایلی فرستاده تا
برای رفقا اسناد ادامۀ زندگی تهیه کنند ،حاال یزدیان سپاسگزار آن رفاقت است .تراب
اصطالحی دارد که میگوید «گم نمیشود ».راست میگوید :اگر خوبیای انجام دادی،
میماند .چنانکه بدی نیز.
یزدیان یادآوری کرد که «گروه ما حو ل بهروز نابت تشکیل شده بود .بهروز در آذر
پنجاهو هفت از زندان شاه آزاد شد .او و سعید یزدیان این هسته را تشکیل دادند که
من نیز به آن ها پیوستم .این اندیشه یا خط اسم مشخصی نداشت و کار میان کارگران
را مقصد خودش قرار داده بود و در کنار همۀ کسانی قرار گرفت که خط پنج نامیده
میشدند».
تراب میگوید « :بعد از خاموشی پیکار ما به این نتیجه رسیدیم که باید باز بود.
باید پنجره را به روی اندیشههای دیگر ،به روی بازبینی و تصحیح باز کرد .اعالمیۀ
شما را دیدیم و همین کافی بود که بدانیم عدهای هنوز در میان کارگران کار می-
کنند».
یزدیان میگوید« :اینجا که میآمدم یکی از رفقای ساکن هلند گفت تا سالمهای
او را به شما برسانم .عیناً میگفت ،درود مرا به رفیق کبیر کمونیست تراب برسان».
تراب ـ با صدای گرفتۀ خودش ـ خنده میکند و میگوید« :از این صفتها که
شمردی سهچهارتاشان اضافه است!» یزدیان هم میخندد و میگوید« :به هرحا ل من
پیامآورم و میباید عین پیام را برسانم ».تراب میگوید« :برای من مایۀ افتخار است که
کمونیست نامیده شوم .هر چند گویا این کلمه االن معنای روشنی ندارد .هر کسی
تعریف دیگری از آن میدهد ».یزدیان میگوید« :ما ـ اینجا ـ کمونیست را به معنای
شریف میگیریم ».تراب میگوید« :دستکم این را میتوان گفت که سرمایهداری
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آیندهای ندارد .سرمایهداری دنیا را به لبۀ پرتگاه برده است .هر چند تصور دنیایی
خارج از چارچوب سرمایهداری برای من دشوار است .اما این راهی است که دیگران آن
را پیدا خواهند کرد .این امری است که مبارزات جهانی آینده نشان خواهد داد».
تراب راست میگوید .چیزی گم نمیشود .همین که من اینجا آمدهام ،این را شنیده
بودم که او چند اعالمیۀ برادرِ خوبِ از دسترفتۀ مرا نگهداری کرده و حتی از رویش
چند تایی چاپ کرده است و به دیگران داده است .میآمدم ـ بی آنکه تراب را هنوز
دیده باشم ـ با خودم گفتم« :تنهایت نمیگذارم رفیق!»
یزدیان را بدرقه کردم و تا باغ بیمارستان با او رفتم .دَم در پاکتی به دستم داد و گفت،
«به شرطی که االن باز نکنی!» خداحافظی کردیم .او رفت و من به اتاق برگشتم.
پاکت را باز کردم .یک کارت پستا ل بود .تابلویی از دوران صفویه .کنارش نوشته بود:
«تشکر به خاطر کاری که برای تراب میکنی ».الی کارت پستا ل دویست یورو پو ل
بود .خندیدم .وسط این شلوغی پو ل بلیط چند سفر اتوبوس من به هلند جور شده
است!

یکشنبه ،دهم ژانویه
یکشنبهها به بیمارستان نمیروم .در خانه ـ در خانۀ تراب ـ میمانم .اتاق نشیمنش
کتابخانه ای پروپیمان است .عکسی از رزا لوکزامبورگ و نشانههایی از فلسطین .خانه
همه چیزش معطوف به همین کتابخانه است :هر کاری برای این انجام میگرفته که
آخر سر کسی کتابی را بردارد و در پشت میز بنشیند .آشپزخانه باریک و بلند است و
به پنجرهای کوچک ختم میشود .جای من کنار این پنجره است .با میزی که
گنجایش همین چند صفحه یادداشت و یک پیاله چای و قندان را دارد.
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در همان آشپزخانۀ کوچک چندبار رفتم و آمدم و به هیاهوی خفۀ اتوبان که از
پنجره به درون میآمد گوش دادم و بیجهت ـ در هر آمد و رفتی ـ تلفنم را نگاه
کردم تا ببینم آیا کسی پیغامی برایم گذاشته است.
معلوم شد هنوز منتظر بانوی آن سوی اقیانوس هستم .پیش از آمدنم به پاریس
هفته ای دو یا بلکه سه بار با او ـ از راه دور ـ حرف میزدم یا پیغامی برایش می-
فرستادم .در آمدنم به پاریس اما هر صحبتی را قطع کرد .میگفت« :برای چه می-
روی؟ شما سیاسیهای قدیمی لنگۀ هم هستید ».میگفت« :اصال تو چه دینی به
تراب داری؟»
روز را به مرتبکردن یادداشتهایم گذراندم .دفتر خاطرات پیش از پاریسم را هم
نگاه کردم .به یک شعر ظریف برخوردم که برایم یکبار نوشته بود ـ پیغامهای او
همیشه کوتاه بود.
آبی آسمان پر زینت است
لذت حسّ خندۀ تو در چشمانم
نمیدانم این شعر ضبط و ربط درستی دارد یا نه .حتی نمیدانم آیا خودش این
شعر را سروده یا نه .هر چه هست ابراز محبت است .قشنگ است و من هم آن را
خیلی پسندیده بودم.
گاهی ـ مختصر ـ مینوشت و همین مختصر نویسیاش به او وقار میداد .یکبار،
در نیمهتاریکی صبح ،برایم پیغام گذاشته بود که« :من و دنیا همدیگر را رنگ می-
کنیم .من با مداد سیاه .دنیا با مداد سفید .من روزهای او را .او موهای مرا».
دیدم نگران پیری است .برایش پیام داده بودم که« :فکر موهایت نباش .چه سفید
چه سیاه .شانهاش با من ».شعری هم گفته بودم که االن همین تکهاش را در خاطر
دارم:
با هم در آبشار گیسویت میرویم ،هر قدر هم که سفید باشد.
میل داشتم دفتر شعری بگویم و نامش را «عشقهای سالخوردگی» بگذارم .آدم چه
خیا لها که پیش خودش میکند.
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دوشنبه ،یازده ژانویه
تراب میگوید« :مبارزۀ فلسطینیها مبارزهای عادالنه است .مردمی برای کسب هویت
ملی و حق حیاتشان این مبارزه را پیش میبرند .این که مسئو ل جنبششان کیست،
اگر آنها قبولش دارند ،اگر برایشان کار کرده است ،ما هم باید او را قبو ل کنیم».
من میگویم :این که رهبری جنبش در دست چه جریانی است باید برایمان
اهمیت داشته باشد .اگر جنبشی به راه ارتجاع افتاده است چرا ما باید از آن حمایت
کنیم؟
تراب میگوید« :در زمان شاه در رأس جمعیت ملیونی که در خیابان ریخته است
خمینی قرار دارد .آیا به این دلیل نباید از انقالب ایران حمایت کرد؟ باید مستقل از
این که چه کسی در رأس جنبش قرار گرفته است به آن جنبش نگاه کرد .آن مردم از
دیرباز برای تحقق آرمانهای خودشان مبارزه کردهاند .این که کسی در آن باال قرار
گرفته است که ما او را نمیپسندیم تغییری در اصل مبارزه نمیدهد .ممکن است آن
مردم ـ که برای حقوق خودشان به پا خواستهاند ـ هنوز سطح مبارزهشان به آن حد
نرسیده باشد که بتوانند رهبر بهتری انتخاب کنند .این به ما مربوط نیست.
«ما می توانیم بگوییم که مثال فالن سیاست آقای محمود عباس ایراد دارد .این
حق را داریم .اما حق نداریم بگوییم مردم بیخودی او را انتخاب کردهاند.
«حق تعیین سرنوشت از آنِ مردم است .سرنوشت ملتها را خودشان باید تعیین
کنند .همسایهام حق ندارد به من بگوید کدام کارم خوب است و کدام کارم بد است».
من میگویم :چرا همسایهام حق ندارد؟ وقتی انتخابی که من میکنم در زندگی او
نیز تأثیر میگذارد ،البته او حق دارد دلنگران انتخاب من باشد و داوری خودش را
اعالن کند.
تراب میگوید« :من با طالبان مخالفم .ولی چه میتوانیم بکنیم؟ حاال که طالبان
آمدهاند مگر می شود افغانستان را بمباران کرد؟ غزه را ،چون حماس را انتخاب کرده
است ،مگر میشود بمباران کرد؟»
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من میگویم :فرض کنیم اکثریت مردم پشت خمینی ایستادهاند .شما چه می-
کنید؟
تراب میگوید« :من نظرم مخالف خمینی است .اما مگر مردم رأی مثبت ندادهاند.
من همین قدر می توانم بگویم که مخالف این انتخاب هستم .ولی بیش از این کاری از
من ساخته نیست .ما از مطالبات مردم که خودمان را جزو آنها میدانیم جانبداری
می کنیم .درست نیست که ما حساب خودمان را از مردم جدا کنیم .جزو مردم هستیم
و پیشنهاد خود را به مردم ارائه میدهیم .همین».
من میگویم ـ و فکر میکنم چندمین بار است که میگویم :شما عمری به
سازمانهایی تعلق داشتهاید که جلوی مردم حرکت میکردند و میخواستند راه را به
مردم نشان بدهند .حاال پشت مردم افتادهاید؟ حتی مردمی که پشت حماس جهادگرا
افتادهاند؟
تراب میگوید« :علت اینکه نقش اساسی را به حرکت مردم میدهم و نه به
رهبری این است که در واقع این رهبری نیست که مردم را به حرکت در آورده.
رهبری ،خود ،بر کوه آتشفشان نشسته است .رهبری بخش کوچکی از کوه یخ است
که از آب بیرون مانده است .محمود درویش خطاب به ملتش میگوید ،تو حق داری
روی پرچمت شکل االغی را بکشی یا برای سرود ملی بغبغوی کفتری را بگذاری .همۀ
اینها به فردای آزادی برمیگردد .اما امروز آنچه میخواهیم فقط زندهماندن است.
«نزدیک به یک ملیونونیم آدم در غزه همۀ راههای ارتباطیشان بسته است.
زیرزمین تونل کندهاند .یک ملت به حا ل موش صحرایی افتاده است .انداختن ملتی به
چنین ورطهای شر بزرگی است .این مردم میخواهند از این شر بزرگ راحت بشوند.
به فالن کس رأی میدهند .کار ما این نیست که به آنها بگوییم کدام رهبر را باید
انتخاب کنند».
من می گویم :هر انتخابی ـ حتی اگر اکثریت به آن رأی داده باشد ـ باید در
چارچوب حوزههای بزرگتر نیز سنجیده شود .اکثریت مردم یک شهرستان فالن رأی
را میدهند  ،باید دید آیا مسئلۀ مورد رأی آنها تنها به شهرستان آنها مربوط می-
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شود؟ آیا با منافع کشورشان ـ یا حتی به منافع کشورهای دیگر ـ ارتباط پیدا نمی-
کند؟
تراب میگوید« :همه چیز در محدودۀ حق تعیین سرنوشت تعیین میشود.
تصوری که من دارم این است .اگر یک نفر آدم آزاد به دنیا آمده ،چرا وقتی که چند
ملیون شدند ،چنین حقی نداشته باشند».
من میگویم :شما از حق تعیین سرنوشت طوری حرف میزنید که انگار داریم
دربارۀ یک روستای دورافتاده صحبت میکنیم .نخیر! این جا بحث بر سر یک کشور
است .بحث در دنیای مدرنی صورت میگیرد که سرنوشت هر کشور بر همۀ کشورها
اثر می گذارد .اگر مردمی خواستند حکومتی را بر سر کار آورند که توحش و تجاوز را
در برنامه دارد سایر ملل حق دارند با انتخاب آن ملت مخالفت کنند.
حماس می خواهد قانون شریعت را برقرار کند ،دست به اعدامهای بیمحاکمه زده
است .نمی شود شما به این دلیل که مردم غزه در فلسطین حماس را برگزیدهاند ،حتی
از نقد این انتخاب خودداری کنید.
تراب میگوید « :این امر به ما مربوط نیست .موکو ل به مردم است که هرچه را که
میخواهند انتخاب کنند .اینها بخشی از مبارزۀ خلقهای ستمدیدۀ خاورمیانه
هستند .مردم این حق را دارند .مردم باید به حقشان برسند».
من میگویم :ستمدیدهبودن کافی نیست .ستمدیدهبودن برای آدم حق نمیآورد.
آدم ستمدیده باید دنبا ل عدالت هم باشد .ستمدیدهای که دنبا ل قوانین شریعت افتاده
است عدالت را نمیخواهد .نوع دیگری از ستم را میخواهد .چرا عدالتخواهی این
جنبشها و این نوع مردم را فرض میگیرید؟ با همین استدال ل بود که بعضی آدمها با
وجودی که مدرن و نوپسند و غیرمذهبی بودند از خمینی حمایت کردند .این استدال ل
کار دست این آدمها داد و بعدها خودشان هم زیر تیغ خمینی رفتند.
تراب میگوید« :یک خلط مبحث ایجاد شده است .فرض کن به گذشته برگشته-
ایم و دو ماه به بهمن پنجاهوهفت باقی مانده است .دولت آموزگار ساقط شده .دولت
ازهاری آمده است .مردم در خیابان ریختهاند .بعضی از شعارها به دلیل نیروی
اجتماعیای که در پشتش است قویترند .اگر از من بپرسند کجا بایستیم من میگویم
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در کنار اکثریت مردم باید ایستاد .هرچند که در حرفهای خمینی مردگانند که بر
زندگان حکومت میکنند .او دنبا ل اندیشههای مرده است .ما از تالش مردم برای
استقال ل و آزادی و ساقطکردن سلطنت ،از تالش مردم برای بهدستآوردن سهم کافی
از ثروتهای ملی جانبداری میکنیم .مسئلۀ ما خمینی نیست».
من میگویم :مسئلۀ ما خمینی هست .چه طور میتوانیم دنبا ل کسی بیفتیم که
به قو ل شما دنبا ل اندیشههای مرده است و بعد انتظار داشته باشیم به آزادی و
استقال ل و ثروت ملی برسیم؟
تراب میگوید« :اگر مردم بدترین انتخاب را کردند ـ اگر انتخاب کردند دنبا ل جن
بروند ـ وظیفۀ ما در چنین جایی کمک به مردم است .کمک ما نه در پیروی از هر
چیزی است که آنان میگویند بلکه کمکدادن به آنها تا مصلحت عمومی را دریابند.
قدرت زحمتکشان برای تشخیص مصلحتشان خیلی بیشتر از ماست .ما اگر از طریق
فرمو لهای ریاضی بخواهیم در آوریم که استثمار یعنی چه ،او که از بام تا شام
استثمار را با گوشت خود حس میکند ،آن را بهتر از ما میفهمد .از کار آنهاست که
منفعتی نصیب ما شده .ما فقط میتوانیم به آنها پیشنهاد بدهیم نه اینکه سوارشان
بشویم .ناموجه است که ما هی بگوییم ما و آنها .ما وقتی به درستی در خدمت
عدالت هستیم که واقعا خودمان جزو ستمدیدگان باشیم .نه این که حقوق خودمان را
ببریم و اندکی کف دست آنها بگذاریم.
«اما ما هیچ وقت دنبالهروی خمینی نبودیم .درست است که میگفتیم فالن
کارش خوب است اما برچسبی نداشتیم که بر پیشانیاش بچسبانیم که
"ضدامپریالیست" است .در مواردی ،برحسب تعارف ،عنوان حضرت آیتاهلل را برایش
به کار بردهایم.
«تو هم یادت باشد داری از تاریخی صحبت میکنی که تویش تحو لهای گوناگون
رخ داده است .امروز را نمیشود با آن دوره برابر گذاشت .در دورۀ شاه چه به لحاظ
حاکمیت ساواک ،و به لحاظ رد استقال ل فکری آدمها ،مردم به جان آمده بودند .در
دورۀ شاه هیچ کس در امان نبود .در برابر یک کلّه ـ یک حاکم مطلق ـ مثل شاه،
طبیعی است که یک کلّه مثل خمینی پدید بیاید».
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چهارشنبه ،سیزده ژانویه
یاور برای تراب میخواند که تراب قبال دربارۀ تغییر ایدئولوژی مجاهدین به مارکسیسم
چه نوشته است .این تغییر در سا ل  1354اتفاق افتاده است .کتاب اینها چرا پیش
نمیآید؟ داستان چرا راه نمیافتد؟ شرح حا ل باید ادامه پیدا کند نه این که درجا بزند.
امروز از اتاق پهلویی پیرمردی بیرون آمد که قدمهای کوتاه برمیداشت و بر پای
خودش بود ـ روی چرخ ننشسته بود .پیرمرد ،با چشمهای آبی ،گشتی در همین پنج-
قدم راهرو زد ،به اتاق ما هم سرک کشید ،به من نگاه کرد و چیزی شبیه لبخند به
صورتش آمد و برگشت به اتاق خودش .باید ساکن تازۀ این اتاق باشد .این همان اتاقی
است که برایتان نوشته بودم آدمی در آن همیشه در خواب است که چنان بیاندام و
خالی است که نمی شود فهمید زن است یا مرد است .سه روز بود که درِ آن اتاق باز
نمیشد .امروز که باز شده است دیگر از آن «زن ـ یا ـ مرد» خبری نیست .سرکی به
اتاق کشیدم .عکس عروس و داماد را از میز کنار تخت برداشتهاند .مردی بود آراسته،
با قامت بلند ،و دست در بازوی زنی داشت با ابروهای کشیده ،لباس سفید و دستهای
گل .ندانستم کدامشان در این تخت به پایان راه رسیده است.
تراب غذایش را با اشتها خورد .وقت کم آورده بودیم .این است که سوپش را سرکشید
و ماهی و پورهاش را تند و تند به دهنش گذاشتم .وسطِ خوردن میگفت :گاهی که
شام کم میخورم ،در خواب گشنهام میشود .در خواب میفهمم که لبۀ ماسک را
مکیدهام .خواب میبینم که لقمه میپیچم و راحت و آسوده در دهانم میگذارم .قدری
که هوشیار میشوم با خودم میگویم تو کجا و پیچیدن لقمه کجا!
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پنجشنبه ،چهارده ژانویه
آخر داستان را خودم باید بنویسم .امروز به خودم گفتم نباید صبر کنم تا اتفاق بیفتد
و من آن را بنویسم .نمیخواهم شمارهها را بشمرم و بشمرم و یکباره بگویم که تمام
شد .باید پیشدستی کنم و آخر داستان را هم االن بنویسم .بله ،صفحۀ آخرم میتواند
چیزی شبیه به این باشد« :درِ اتاق نیمهباز بود .همه چیز آرام بود و هوا آفتابی بود ،و
مرگ ،به احترام او ،کاله از سر برداشته بود .به احترام آدمی که تا دَم آخر کنار مرگ
زندگی میکند و کوتاه نمیآید .به خاطر آدمی که یک عمر توی چشم مرگ ـ توی
چشم های زندان و شکنجه و اسارت ـ نگاه کرده است اما از زندگی کوتاه نیامده
است ».بله ،در آخر داستانم مرگ نباید پیروز شده باشد.
آخر شب ،از بیمارستان که بیرون آمدم ،ماه میدرخشید .بر نُک شاخههای خشک
میشد تاو ل جوانههای تازه را دید .زمین آبستن بود ،دَم داشت .بهار در راه است .بر
نیمکت نشستم و آخر داستانم را همانجا نوشتم ـ صفحۀ آخر را ،همانطور که دلم
میخواست.

جمعه ،پانزده ژانویه
هر چه میکوشم ،باز ،بانوی آن سوی اقیانوس در خیالم مینشیند و راهش را در این
دفتر باز میکند.
یک بار برایش شعری از پابلو نرودا را خوانده بودم که «نان را از من بگیر ،اگر می-
خواهی ،هوا را از من بگیر ،اما ،خندهات را نه».
شعر را گوش کرد و لبخند زد .اما بعد ،که از من برید ،چنان رفت که انگار شعر را
هیچ نشنیده است.
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من این خانم قدبلندِ خوشرو را سا لها پیش ـ در سا لهای انقالب ـ در تهران می-
دیدم .آن موقع دختری بود بیستویک یا بیستودوساله .باریک بود ،با ابروهای
کشیده .رنگ چشمش را به یاد نمیآورم .او ـ مثل من ـ فکر میکرد با انقالب شاید
بتوانیم خوشبخت شویم .او هم ـ مثل من ـ از اینکه میدید خمینی دارد قدرت را
قبضه میکند وحشت داشت.
ماها به سازمانهای چپی تعلق داشتیم که انقالب را میپسندیدند اما آمدن
خمینی را مصیبت میدانستند .وقتی خمینی و حزباللهیهایش سرکوب خونآلود ما
و همۀ دیگران را آغاز کردند این دختر از ایران گریخت .من از او بی خبر ماندم ـ
سا لها ـ و او را فراموش کردم .یکی دو سالی است که در آن سوی اقیانوس ،در وسط
قارۀ آمریکا ،سر در آورده ،برایم پیام میدهد و حرفمان گل انداخته است .حاال خانمی
است پنجاهوهفت یا پنجاهوهشت ساله .اما صدایش ـ و خندهاش ـ همان صدای آن
سا لهای گرگومیش است .سا لهای جوانی و آرزو .سا لهای ترس از شیخهایی که
داشتند داسشان را تیز میکردند.
اما حاال ،با وجودی که میداند تکیهگاه زندگی من شده است ،با من نمیسازد.
فکر میکند آن گذشته سراپا اشتباه بوده است .فکر میکند ما ،در فریادهایمان ،حق
نداشتهایم ،و آمدنِ من نزد تراب به معنای آن است که درس نگرفتهام و گذشته را
دور نینداختهام.

شنبه ،شانزده ژانویه
امروز ـ آخر ِشب ـ راهی هلند میشوم چهار روزی آنجا خواهم ماند.
تراب پرسید« :دخترهایت را میبینی؟» گفتم« :بله ».گفت« :درِ کمد را باز کن!»
بازکردم و گفت« :طبقۀ باال ،زیر کتابها ،یک بسته گز است ».لبخند زد و گفت« :گز
اصفهان ،تازه! ببر از طرف من بده به دخترهایت ».گز را برداشتم و برای این که یادم
نرود در کولهام گذاشتم .تراب گفت« :بین راه همهاش را نخوریها!»
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ساعت ششو نیم عصر تراب ،سنگین ،بر تخت خوابش برده بود .بیدار شد و سه قرص
نوبت پیش از شامش را به او دادم .اما باز خسته یا بیهوشِ خواب شد.
چشم که باز کرد پرسید« :با چی به هلند میروی؟»
گفتم« :با اتوبوس .از میدان پورت مایو».
گفت« :آها! باید متروی هشت را بگیری و در "روی دیدرو" پیاده شوی .از آنجا
متروی یک را به سمت "الدفانس" بگیر" .پورت مایو" یک ایستگاه مانده به آخر
است .بله .این مسیر را بارها رفتهام .با اتوبوس از آنجا به فرودگاهی میرفتم که
هواپیمایی "رایان ایر" پرواز به سمت استکهلم دارد».
باز موج خواب آمد و صورت تراب را پوشاند.
گفت« :بارها رفتم .حاال همه چیز تمام شد .بیتأسف».

پنجشنبه ،بیست و یک ژانویه
چند روز در هلند ماندم  .باغچه را شخم زدم و هر چه پیاز و تخم گل که گیرم آمده
بود ـ گالیل ،اطلسی ،شاهپسند ـ نزدیک به هم کاشتم .نعناع نیاز به نگهداری ندارد.
خودبهخود نصف باغچه ام را سبز خواهد کرد .باغچۀ به همین کوچکی چقدر کار دارد
و چقدر محصو ل خواهد داد.
یک روز را نیز به کنسرت رفتیم .خوانندهای پرنفس ،ساده و نرم میخواند.
اگر تو را گذری بر مقام ما افتد
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

همای اوج سعادت به دام ما افتد
حبابوار براندازم از نشاط کاله

چه خیا لهای شیرینی .شاعر شبی را خیا ل میکند که ماه بدرخشد و او چشم در
چشم محبوبهاش باشد.
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بُوَد که پرتو نوری به بام ما افتد

شبی که ماه مراد از افق شود طالع

برگشتن ،در اتوبوس شبرو ،الی تاریکی و خواب و نورهای گریزنده ،این شعر و آن
خیا ل مدام در سرم میخواندند و عطر میانگیختند.
نیمۀ راه ،در بروکسل ،اتوبوس پر شد از جوانهای اروپایی .خندان ،موبور ،مالیم.
دانشجو یا شاید دانشآموز دبیرستان بودند .دختر و پسر .در تاریکی اتوبوس همه
خوابمان برد و شش صبح رسیدیم به «پورت مایو» که پایانه یا ایستگاه نهایی اتوبوس
است .این میدان چنان بزرگ است که هر بار برای یافتن ورودی مترو ناگزیر میشوم
دوری کامل در آن بزنم .هتلی بزرگ ـ بلندتر از ده طبقه ـ در میان میدان است .تاالر
کنسرتها هم در اینجاست که باید برای رقص و موسیقیهای بزرگ باشد.
در راهروی بیمارستان ،پیرزن ـ همان که میشمرد ـ هنوز میشمرد ،یا داد میزد.
پیرزن به عمد دو پایش را از جانپناه تخت آویزان کرده بود تا در موقعیت مشکلی
قرار بگیرد و پرستارها به کمکش بیایند .پرستارها هم یا دستش را خوانده بودند یا
حوصلۀ رسیدن به او را نداشتند .از اتاق پیرزن رد شدم .صدای تراب است که دارد به
یاور دیکته می کند .صدای تراب ،نسبت به یک هفتۀ قبل ،به نظرم گرفته میآید و از
ته گلوست.
عصر خانم فرانسوی ـ یکی از این مسیحیان نیکوکار ـ آمد .به رسمی که دارد با لبخند
کنار تخت تراب نشست تا کتاب انتخابی تراب را ـ زندگی لویی آلتوسر را ـ برایش
ادامه دهد .من نیز کفش و کاله کردم و هر چند باران مختصری میآمد به باغ
بیمارستان رفتم و گفتم تا او در نزد تراب است یک ساعتی ـ یا سه ربعی ـ قدم بزنم.
باغ از برگ برهنه شده اما زمین یخی یا گِل و شُل نیست .برگشتن ،در اتاق ،نه خانم
فرانسوی مانده بود و نه یاور .تراب بر تخت بود ،تنها ،و برافروخته .چشمش ،در حدقه،
به من چرخید و ،بلند ،گفت« :باهاشان دعوا کردم!»
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گفتم «:با کی؟» گفت« :با پرستارها».
گفتم« :یاور بود که با آنها دعوا کردید؟» گفت« :مگر خودم تنهایی نمیتوانم
دعوا بکنم؟»
پرسیدم« :چی شد دعوا کردید؟» تراب خیلی عصبانی بود .گفت« :اینها
حواسشان به کارشان نیست( .شاید هم گفت این پدرسوختهها حواسشان به کارشان
نیست ).هر روز مرا از صندلی بر تخت میگذارند و هر بار من باید التماس کنم که
مواظب سرم باشند .هر بار باید بگویم که یک نفر باید دستش را پشت سر من بگذارد.
امروز با هم حرف می زدند و حواسشان نبود و من گفتم و نشنیدند و باز بیهوا بلندم
کردند و سرم به عقب افتاد .بیچاره شدم .من هم داد زدم و باهاشان دعوا کردم ».آن
دو پرستار به تراب گفتهاند که «شما امروز خیلی عصبی هستید».
خدای من! این صفت را من در بیشتر زنها میبینم .پدر آدم را در میآورند و اگر
آدم اخم کند میگویند« :تو امروز عصبی هستی ،عزیزم!»
سینی غذا را جلو کشیدم .تراب غذایش را خورد .برافروختگیاش هم بر طرف شد.
حتی گفت« :یک طور باهاشان کنار میآیم .آشتی خواهیم کرد .آنها هم با ما کنار
میآیند .دنیا بدون بیماری ما برای اینها هم کار نداشت!»
تراب از من پرسید آیا سفرم خوش گذشته است .من هم از او پرسیدم توی این هفته
چه کرده است.
تراب گفت« :زنده ماندم .قرار نیست کاری کنم .کار من زندهماندن است .از من
نباید انتظار داشت .زمان برایم شمارشی ندارد .اینجا روز به روز زندگی میکنم .هر
روز آیتی است جداگانه .هر صبح برای این که خودم را آزمایش کنم که صدا دارم یا
نه ،یک شعر حافظ را بلند می خوانم که صدایم را بشنوم :گفتم غم تو دارم .اما االن
دیگر نمیتوانم .صدایم در نمیآید .دهانم خشک است».
پرسیدم :این چیزهایی که به یاور دیکته کردید ...کتاب را میگویم ...راضی
نیستید؟

351

تراب گفت« :کارِ درست ازم برنمیآید .از روی یأس نیست که این حرف را میزنم.
این یک واقعبینیِ اساسی است .خردهخرده چیزهایی را میگویم .اینها حرفهای
حسابشده نیست .معلوم نیست چقدرش تحت تأثیر بیماری است و چقدرش هذیان
است .قسمتی از اینها شاید فشردۀ تخیلی است که در بیماری و پیری دارم .برای
اجتناب از سطحیگویی و پرگویی آدم باید عرضهاش را داشته باشد که در جایی به
خودش بگوید که بس است».
«تازه امروز وضعم خوب بوده است .بعد از این که دو بار هفتۀ گذشته دعوا کردم،
امروز گذاشتند صبح تا ساعت دهونیم بر تخت بمانم.
«از یازده جلوی تلویزیون بودم .در اتاق عمومی .ماسک بینی بندش شُل شده بود.
هوا میداد .از همان صبح زود هوا میداد .یک ناراحتی بابت این بود .ناراحتی دیگر
بابت سرم بود که شسته نمیشود .شماها هر وقت دلتان خواست میروید زیر دوش و
شامپو می زنید .ما هم زمانی آدم بودیم .یک ماه بیشتر است که سرم شسته نشده
است .مثل زخم میسوخت .نشستم آنجا ،در اتاق عمومی ،با نفسِ ناجور ،بند ماسک
به پشت گوشم فشار میآورد ،و جلوی سرم مثل زخم میسوخت و هیچ کاری نمی-
توانستم بکنم .پرستار دیگر برای من نیست که لیلی به الالی من بگذارد .از یازده تا
یکونیم میتوانم بگویم که شکنجه شدم .اتوبوس تأخیر داشته و یاور به جای اینکه
یک بیاید یکونیم رسید .همه را تحمل میکنم ،چون زندگی است ،چون زندگی من
همین است .کار دیگری نمیتوانم بکنم .در واقع توی زندگی بعضی وقتها مسئولیت-
هایی به عهدهات میافتد که باید انجام بدهی .مثل داشتن یک بچه .بچهای که شیر
میخواهد ،نظافت می خواهد .دیگر تنها نیستی .بخواهی یا نخواهی باید به او برسی.
اگر نرسیدی ،اگر وظیفهات را انجام ندادی ،خودت هم خودت را نخواهی بخشید».
«گاهی دور بر میداریم که بله ما در خارج ،در این کشور و آن کشور بودهایم ،که بله
ما مبارزه کردهایم ،که بله ما آرزوهای بزرگ داشتهایم .آدمی گاهی دور برمیدارد .ولی
آخر من چکار کردهام؟ گریبان هر کس را بگیری ـ هر آدم معمولیای را که در نظر
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بیاوری ـ چه بسا شجاعت ،جسارت ،وفاداری و رنجهای بزرگی را به زندگی دیده باشد
چنان که کارهای ما در قیاس با او هیچ به نظر بیاید.
« امروز بخش عظیمی از مردم ایران ،که گذران سادۀ زندگی آرزوی بزرگشان شده
است ،میگویند که "و ل کنید! اصال حرف آنها را نزنید! پو ل نفت میآید و اوضاع
خودبهخود خوب میشود ".و حاال ما میخواهیم از آن کاروان صحبت کنیم .می-
خواهیم آن کاروانِ رفته فراموش نشود.
«باید رنج برد و این خردهریزهها را ،که به قیمت جان بهترین بچههای این مملکت
اتفاق افتاده ،ثبت کرد .کارهای من "مدییوکر" است .متوسط است .ولی آیا به این
دلیل نباید انجامشان داد؟ اگر دنبا ل آن خونها را نگیریم ،به هدر خواهند رفت .تاریخ
پر از خونهای تلفشده و بر آبرفته است».

جمعه ،بیستودوی ژانویه
یاور چندین ساعت مشغو ل مهندسی بود .تختۀ نازکی را به اندازۀ کف پای تراب بریده
است .چهار سوراخ در تخته کنده است .از سوراخها تسمه گذرانده و تخته را به کف
پای تراب سفت کرده است .با این ابتکار میگوید که تراب ـ وقتی که بر تختخواب
است و تنهاست ـ راحتتر میتواند زنگ را به صدا در آورد.
من خواستم اظهار نظر بکنم که البد در بیمارستان ،یا شاید در لوازم برقیفروشی-
ها ،وسیلۀ راحتتری برای زنگزدن با شست پا پیدا خواهند کرد .اما دیدم تراب با
حوصله رفتوآمد یاور و سوراخکردن و بستن آن کفپایی را نظاره میکند .شاید هم
یاور حق دارد .در راهرو که از او پرسیدم میگفت تراب فکر میکند که حرکت شست
پایش کُندتر شده است .اگر این تخته را به کف پایش ببندیم سطح تماس پای او با
تکمۀ زنگ بزرگتر خواهد شد و حرکت شست پا فقط به یک نقطۀ کوچک اشاره
محدود نخواهد ماند.
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یاور کلید زنگ را نیز عوض کرد و کلید بزرگتری گذاشت .برای این کار سیمهای
برق را از کلید بیرون آورد و از نو به کلید تازه بست .تراب ،که بر تخت دراز بود و
جریان سیمکشی را نمیدید ،گویا ترسید و هشدار داد که «مواظب باش برق مرا
نگیرد».
این دیگر قوز باالی قوز خواهد بود .ما برای کمک به تراب آمدهایم .فرض کن
دسته گلی به آب بدهیم و زندگیاش را کوتاهتر کنیم .آن وقت عالم و آدم ما را نام
خواهند برد و تا آخر انگشتنما خواهیم شد.

شنبه ،بیستوسۀ ژانویه
سا لها پیش تراب این شعر را از اسماعیل شاهرودی خوانده است و پسندیده است.
شعر را از بر دارد ،و میخواند:
تا نام او (حسنعلی جعفر)
بر لوح این زمانه بماند به یادگار
نام مرا نوشت به دفترچۀ خیا ل
وان شب که مست بود ،عکس مرا کشید.
اما به جرم لذت یک لحظۀ پدر
یک چند در عذاب به سر برد مادرم
بعد از هزار رنج
فارغ شد از کشیدن بارِ من عاقبت.
و من ،تا چشمهای خویش گشودم
دیدم که شیرخوارۀ دامان آن زنم
دیدم که با کالف نخ آنچه هست و نیست
خواهم به اوج آسمان برسانم
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پرواز بادبادک خود را.
... ...
اینک منم (محصو ل زحمت حسنعلی جعفر)
آوارهای که همچو پدر ناشناس ماند.
هرگز ولی چو او
در انتظار لقمۀ نان ،با دو چشم مات
بر دست صاحبان طال زُ ل نمیزنم.
زُ ل میزنم ،ولی
دائم به چشم باز ،بر دست مردمان بیسر و بیپا.
زیرا به عقل ناقصم ،از سا لهای سا ل
جُستم به دست خلق
راه نجات نوع خودم را.
من گفتم« :عجب تلخ است شروع این شعر .شاعر به دنیاآمدن خود را نتیجۀ یک
همخوابگی میداند .بیهیچ محبتی ،بیهیچ نوازشی».
تراب میگوید« :همین طور بوده است .برای بیشتر زنها شب زفاف یک قتلگاه
بوده است».
من میگویم « :با این حساب بین آغاز شعر و پایان آن یک ناسازگاری وجود دارد.
در آغاز با مردمی سروکار داریم که حتی از عشقورزی بویی نبردهاند؛ و در ته شعر باز
شاعر چشم به دست همان "مردمان بیسروپا" دارد .راستی چرا شاعر نجات نوع
خودش را به دست بیسر و پاها میداند؟»
تراب میگوید« :میشود! میشود از نظر عاطفی به مردم بیسروپا وابسته بود اما از
نظر عقلی محدودیتهای آنان را نیز تشخیص داد».
من میگویم« :دو امر را باید از هم جدا کرد .یکی همدردی است و دیگری پیروی.
اینکه شما با مردم (منظورم از مردم در همان معنایی است که شاعر به کار برده)
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همدردی کنید یک امر است اما این که به آنها چشم امید داشته باشید و حتی آنها
را نجاتبخش جامعه بدانید امر دیگری است».
تراب میگوید« :اکثریت جامعه با زحمتکشان است ـ با کارگران و بیچیزان .اینها
ثروت جامعه را تولید میکنند .از تصدقِ سر اینهاست که ما مرفهایم و میتوانیم و
فرصت مییابیم پشت این میز بنشینیم و مثال کتاب بخوانیم و چیز بنویسیم .حا ل
آنکه شاید خود آنها فرصت و فراغت کتابخوانی و علماندوزی را نیافته باشند».
من میگویم« :اگر آنها فرصت کتابخوانی و علماندوزی را نیافتهاند چهطور
توانستهاند خالق ثروتهای بشری باشند؟ این چه امتیازی است که به "زحمت بی-
علم" و "زحمتکشان بیدانش" میدهید؟»
تراب میگوید« :کارگران در زندگی روزمرۀ خود رنج میبرند و معنای استثمار را
در مییابند .آنچه ما باید از راه کتاب و با فرمو لهای ریاضی دریابیم آنها بارها بهتر
از ما به مدد تجربۀ خودشان کسب میکنند».
من میگویم« :امتیاز میدهید به رنجِ بیآگاهی .و حقیر میبینید همۀ آن پشت
میزنشینهایی را که فراغت دانشاندوزی یافتهاند .من در ته حرف شما مردمی را می-
بینم که به زحمتکش و رنجبر تقلیل یافتهاند .من میگویم رنج آگاهی نمیآورد .با
رنجبر میشود همدردی کرد ولی نباید او را تقدیس کرد».
تراب میگوید« :زحمتکشان ولینعمت ما هستند .این پررویی است که بگوییم ما
میخواهیم با آنان همدردی کنیم .ما به آنها بدهی داریم .تغییر و تحو ل نیز از آنان
ناشی می شود .کسانی که در نظام مستقر منفعت دارند از برانداختن آن نفعی نمی-
برند .زحمتکشان از نظام مستقر ستم میبینند و بنابراین آمادۀ شرکت در تغییر آن
هستند».
من میگویم « :این جملۀ آخر را پیش از انقالب ایران بارها شنیده بودیم .اما نه
روانشناسی و نه تاریخ آن را تأیید نکرده است .در ایران طبقات متوسط ،خیلی از
کسانی که در آن رژیم جا و آیندهای داشتند ـ مثل دانشجوها ـ نوک پیکان انقالب
شدند .حا ل آن که آنها که در قعر جامعه جا داشتند دیرتر از دیگران پا به صحنۀ
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انقالب گذاشتند .بخش بزرگی از آنان نیز ـ چون پا به صحنه گذاشتند ـ جانب ستم-
ورزان حکومت اسالمی را گرفتند».
تراب میگوید« :انقالب کبیر فرانسه را زحمتکشان و بیسروپاها پیش بردند.
گیریم که بعد از انقالب سهمی از انقالب نگرفتند .بورژوازی انقالب را به راه منافع
خود کشاند .قدرت را به دست گرفت .بله ،در فرانسه طبقۀ سوم انقالب کرد .پابرهنه-
ها ،بیتنبانها .ولی خوب ،اقشاری از بورژوازی توانستند آنها را به راهی که خودشان
میخواستند بکشانند و عمال اینها هیزم کورهای شدند که برای بورژوازی نان می-
پخت .در مجلسی که بعد از انقالب تشکیل شد فقط کسانی حق رأی داشتند که
مالیات میپرداختند .بیچیزانی که مالیات نمیپرداختند حق رأی نداشتند .تازه،
گیریم به آنها حق رأی میدادند .فایدۀ آن مجلس چیست؟ فایدۀ آن انتخابات
چیست؟ چه قدر مبارزه صورت گرفته تا حق رأی عمومی پیدا شود .آن هم جز حرف
نیست .حرفِ خالی».
من گفتم« :انتخابات مهم است .دستکم در کشورهای اروپایی ـ که من و شما در
آن زندگی میکنیم ـ انتخابات خیلی مهم است».
تراب گفت « :این انتخابات کشک است .حتی در همین کشورهای اروپایی .اصال
انتخابات نیابتی چه معنایی دارد؟ یکبار به صندوق رأی میروید و برای پنج سا ل
کسی را انتخاب میکنید و در آن مدت طوالنی او به شما پاسخده نیست .وانگهی فقط
کسی توان نامزد شدن در این انتخابات را دارد که پو ل و سرمایه از او پشتیبانی کند.
در فرانسه بیش از نصف مردم رأی نمیدهند .زیرا به این سیستم بیاعتمادند.
سیستمی که سرکوزی در آن دهها ملیون خرج کند و رئیس جمهور بشود فایدهاش
چیست؟ در آمریکا همین طور است .عدم شرکت در انتخابات بیاعتمادی مردم به این
سیستم را میرساند .البته که باید به این سیستم بیاعتماد باشیم .تنها در ایران
آخوندی نیست که انتخابات جعلی است در همین قلب اروپا هم انتخابات یک تقلب
است».
من گفتم « :شما چه جور دنیایی را ،با کدام نیرو ،و با کدام اهرم میخواهید
بسازید؟ به نیروی زحمتکشان؟ زحمتکشان به آن شکل که شما تعریف میکنید
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مردمی هستند که جز رنج مایه ای ندارند و سرشان هم مدام از سوی بورژوازی کاله
گذاشته میشود! با کدام اهرم؟ انتخابات را هم که قبو ل ندارید؟»
این بحثمان هم انگار ناتمام ماند .بگذاریمش یک بار دیگر .یا شاید بگذاریمش برای
دیگران.

دوشنبه ،بیستوپنج ژانویه
چهار عصر به بیمارستان رفتم .علی (قدبلند ،سفیدمو ،همسن و گمانم همشهری
تراب) آنجا بود و محمد (جوانتر ،کارمند شهرداری پاریس) و نیز یاور .من این
جزئیات را معموال نمی نویسم .اما امروز را ،این روزِ بد را ،باید با جزئیات بنویسم .تراب
به من و یاور گفت که ماسک توی بینیاش را برداریم و ماسک تمامصورت را برایش
بگذاریم .میخواست ببیند که آیا ماسک درست کار میکند .ما نیز ماسک تمامصورت
را برایش گذاشتیم ،که قالب صورتش شد ،و کار کرد و بعد از لحظهای تراب گفت که
ماسک توبینی را برایش بگذاریم تا راحتتر بتواند صحبت کند.
امروز ـ این روز بد ـ چه گفتیم و چه شنیدیم؟
پنجونیم عصر به علیآقا (که با تراب از خاطرههای دور حرف میزد) گفتم حاال که
او در اتاق پیش تراب است من میروم و گشتی در باغ بیمارستان میزنم و سرساعت
شش بر می گردم .علی ماند و من به باغ رفتم ،هنوز روشن بود .روزها دارند بلند می-
شوند .هوا هم زال ل بود .قدری نرم دویدم و دستم را به حالت نرمش تکان دادم و
نفسزده و گرم به اتاق برگشتم .چه میدانستم که این آخرین باری است که در باغ
قدم خواهم زد و تراب منتظرم خواهد بود .و چون علی آقا هنوز در اتاق بود ،فرصت
کردم حتی شامم را گرم کنم و بخورم.
شش و ربع ع لی رفت .با محبت است این مرد سفیدمو .هم در رفت و هم در آمد،
دست آدم را میفشارد و آدم را بغل میگیرد.
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تراب گفت « :یادت هست شعری از محمود درویش را با هم خواندیم که دربارۀ
ادوارد سعید سروده بود؟»
گفتم« :همان که از مغاک الکتریکی حرف زده بود؟»
گفت« :بلی! میل داری دنبالهاش را بخوانیم؟»
معلوم بود میل دارد دنبالهاش را بخواند .میل دارد ـ برای چندمین بار ـ مزهمزهاش
کند و برای کسی شرحش بدهد.
گفتم« :چهرهتان به نظرم ملتهب است .گرم به نظر میرسید .همان ساعت چهار
که آمدم این التهاب را دیدم .ده دقیقهای آرام باشید تا بعد ببینیم چه میکنیم».
تراب ـ درازکشیده ـ بیحرف ماند و من بیآنکه سروصدا کنم قدری در اتاق و
راهرو جنبیدم تا چند دقیقهای او بلکه چشم بر هم بگذارد.
امروز رفیقمان محمد ـ که هر از گاه به دیدار تراب میآید ـ از مراسم پرخرجی می-
گفت که در قم برگزار میشود و آمدن حضرت معصومه را به قم بازسازی میکند .ده-
ها نفر با لباسهای ویژه و با شتر و ارابه این صحنۀ خیالی را میسازند و به نمایش
میگذارند.
تراب میگفت« :در کشورهای اروپایی هم کارناوا ل و نمایش برگزار میشود.
کارناوا لها ـ در این اروپا ـ صحنههایی از تاریخ را بازسازی میکنند ،مردم را شاداب
میکنند ،شغل و مهارت ایجاد میکنند .اما در ایران بر هر مراسم و کارناوالی مُهر
مذهب و خرافه میزنند .چکش مذهب در هر لحظه بر کلۀ مردم فرو میآید .مراسم و
کارناوا ل هم در خدمت تحکیم استنباط مذهبی هستند».
تراب میگفت« :داستان مذهب به این زودیها تمام بشو نیست .هنوز دنبالهدار
است .آن اعتقادات مذهبی که در بچگی در کلۀ آدم فرو میرود مگر به این آسانی
بیرون رفتنی است؟ اذانی که در گوش بچه میگویند ،غسل تعمیدی که به بچه می-
دهند ،اینها زدودنی نیست .اینها در جایی ثبت میشود .خود من فکر میکنم که
هنوز با خیلی از تربیتها و آموزشهای مذهبی پدر و مادرم رفتار میکنم».
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بعد صحبت این پیش آمد که ما آدمها بحثهای ایدئولوژیک یا اصطالحهایی را
که در کتابها خواندهایم در توجیه رفتار خود به کار میبریم .حا ل آنکه آن رفتار ما
میتواند علل و انگیزههای دیگری داشته باشد .من از رفیقی یاد کردم که در انشعاب
کومله جانب یکی از گروههای منشعب را گرفته بود .اما بعدها میگفت ما چهقدر با
هم بحث کردیم و اصطالحهای خردهبوژوازی و بورژوازی و انواع اصطالحهای دیگر را
به رخ هم کشیدیم اما آخر سر که هر کس گروه خودش را انتخاب کرد دیدیم فارس-
ها در یک گروهند و کُردها در گروه دیگر.
تراب خندید .انگار التهاب و خستگیاش رفته باشد .چشمهای این مرد هنوز می-
تواند شاداب باشد .این مرد صدایش دارد میگیرد اما وقتی میخندد معلوم میشود
هنوز به زندگی امید دارد .این آدم هنوز شادی را ـ روی این تختی که دست و پایش
بر آن بسته است ،روی این تختی که در آن میخکوب شده است ـ شادی را ،شکار
میکند .این آدم تا یک نکتۀ نو را میشنود ،کنجکاو میشود .مثل یک بچه .مثل ما،
که توی کودکی ،از راهرفتن یک مورچه تعجب میکردیم و از شنیدن صدای گربه
خندهمان میگرفت .بله این تراب هنوز میخندد .تراب خندید و گفت « :همین را به
ابراهیم آوَخ گفتم .او در راه کارگر است و آنجا دو شقه شدهاند .از او پرسیدم هیچ
کس از مجاهدین سابق به سمت شالگونی رفت؟! ابراهیم گفت نه! معلوم شد که همۀ
مجاهدهای سابق ،که سی سا ل است توی راه کارگرند هنوز با همدیگر انشعاب می-
کنند».
تراب سوپش را خورد .قرار شد تخم مرغ و پلو را ـ که علیآقا آورده بود ـ بگذارم در
یخچا ل ،برای فردا.
تراب یاد این افتاد که بعضی حرفها در خاطر آدم میماند .تا آدم هست ،آن حرفها
هم هست.
«کالس او ل و دوم دبستان که بودم ،یعنی در هفت سالگی و هشت سالگی،
تابستان را به مکتبخانه رفتم .قرآن را یاد گرفته بودم و میخواندم و همین اسباب
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تشویق میشد .در مجلسی که بزرگترها نشسته بودند ـ و هر کس یک صفحه می-
خواند تا خواندنش را تصحیح کنند ـ همین که به من هم اجازه داده میشد نوبت
قرآن خوانی داشته باشم ،برایم تشویق بزرگی بود .میخواندم و گمانم از خیلی از
بزرگترها هم کمغلطتر میخواندم.
« یک بار هوا خیلی گرم بود .صبح به مدرسه رفته بودم و ظهر به خانه برگشته
بودم .یک بچۀ هفت یا هشت ساله .دلم میخواست بازی کنم .چرا بروم به مکتبخانه؟
توی این هوای گرم .در مکتبخانه هم هوا گرم بود و میبایستی سیخ مینشستی.
نرفتم .در خانه ماندم .مادرم میخواست مرا بفرستد .میترسید که اگر خودش ـ در
گرمای ظهر ـ بخوابد من بازیگوشی کنم .مثال توی چاه بیفتم .یا از درخت باال بروم و
دست و پایم را بشکنم .میگفت برو به مکتبخانه و چون دید به هیچ زبانی نمیروم
نگاهم کرد و گفت ،تو االن نمیروی .اگر من مُردم کی برای من قرآن بخواند؟
«از آن لحظه به بعد هیچ وقت خالف حرف مادرم عمل نکردم .هرگز با او یکبهدو
نکردم .بدترین خالفی که از نظر او کردم ترک مذهب بود .این برایش غیرقابل فهم
بود .داد میزد و سرش را به دیوار میکوبید .این را آن موقع نتوانستم برایش توضیح
بدهم .شاید توضیح من او را پریشانتر میکرد .اما در واقع علت این که من مذهب را
ترک کردم آموزشهای خود او بود .او به ما گفته بود آدم باید حواسش باشد تا چشم
و گوش و قلب و زبان ،همه و همه ،برای حق و عدالت به کار بیفتند .نباید گذاشت
این اعضا به راهی حرکت کنند که به حق و عدالت ختم نشود .اگر کردند ،باید جوابگو
باشند .آن موقع نتوانستم برای مادرم توضیح بدهم ولی واقعیت این بود که برای
استقرار حق و عدالت در جامعه ـ در حدی که ما میتوانستیم ـ دین هیچکاره شده
بود .دین خودبهخود از مصرف افتاده بود .الزم نبود ما جستوجو کنیم و چوب زیر
بغلش بگذاریم تا او سرپا بایستد .خودِ دین دِمده شده بود.
«یک و دو سا ل او ل انقالب به نظرم دوسه بار کوتاه مادرم را دیدم .دلش می-
خواست که من دست از کفر بردارم .اولش میگفت تو که حرفهای آقای بازرگان و
طالقانی را این قدر خوب میدانستی ،آیا آنها هم اشتباه میکردند؟ گریه میکرد و
سرش را به دیوار میزد .آن مرحله که گذشت مدتی امید داشت که شاید نظرم
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برگردد .یک بار در تلفن ـ مادرانه ـ پرسید" :پس کی برمیگردی؟" یعنی کی از
نظرت برمیگردی .گفتم" :خوب نیست آدم فکر کند خودش بهتر از دیگران می-
فهمد ".گفت" :باشد ".بعد از آن ،گمانم بیشتر از بیست سا ل است ،دیگر هیچ نگفته
است .هنوز هیچ نگفته است.
«بله ،ما بچههای دهۀ چهل اینطور بودیم .آدمهایی که از نظر عاطفی مجبور
بودند روی خیلی چیزها پا بگذارند .برای من هم رنج داشت .اما چه میتوانستم بکنم؟
مادرم دیگر به سراغم نیامد و حاضر نشد مرا ببوسد .ما آدمهای دهۀ چهل بودیم».
عجب ،مادر تراب زنده است و سا لهاست که او را ندیده است.
آخرِ شب ،ساعت یک ربع به هشت ،گفت تا ماسک بینی را بردارم و ماسک تمام-
صورت را بگذارم .اما چون شب قبل ـ به قو ل تراب ـ آن ماسک فوت میداده است به
من سپرد تا بمانم و بعد از این که پرستارها لباسهایش را عوض کردند از نو سری به
اتاق بزنم تا مبادا ماسک بر صورتش تکان خورده باشد و جابهجا شده باشد.
پرستارها آمدند .ده دقیقهای ،در اتاق دربسته ،تراب را جابهجا کردند و بیرون که
آمدند من از نو به اتاق رفتم و ماسک را نگاه کردم .تکان نخورده بود.
با اشارۀ چشم گفت که راضی است.
گفتم :رفیق تراب ،تا فردا.
با اشارۀ چشم گفت که بروم.
گفتم :بدرود.
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صفحۀ آخر
بیرون بیمارستان ،در باغ ،زمین آبستن است .دَم دارد .میشود فهمید بهار در راه
است .درختها خشکند و شاخههاشان استخوانی است .اما بیجان نیستند .زیر نور
ماه ،بر نُکشان ،تاو ل جوانههای تازه را میشود دید.
به تراب نگفتهام .فردا به او زنگ خواهم زد و خواهم گفت.
میدانم .اجازه خواهد داد .مرخصی کوتاهی از او خواهم خواست.
قضیه این است که بانوی آن سوی اقیانوس دعوتم کرده است .میروم و می-
بینمش .پس از این همه سا ل .هم قد من است ـ کمی بلندتر ـ و میدانم با لبخند
حرف میزند و حرفم را میشنود.
از آنجا ـ از آن طرف اقیانوس ـ میتوانم به تراب زنگ بزنم .حالش را خواهم
پرسید .یاور گوشی تلفن را پیش صورتش نگاه خواهد داشت.
میپرسم :رفیق! چطورید؟
میگوید« :خوبم».
لبخند میزند .ـ میدانم ـ
میگوید« :زندگی ادامه دارد».

تراب حقشناس دوشنبه بیستوپنج ژانویۀ  2016نزدیک به ساعت یازده شب بر تخت
بیمارستان در گذشت.
خاکستر تراب جمعه پنجم فوریه در پِرالشِز کنار خاکستر همسرش پوران به خاک
سپرده شد.
نویسندۀ این یادداشتها روز بعد به خانۀ خویش در هلند بازگشت.
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