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 مادر روحیات و پدر هایماموریت لبنان، در تحصیل

 

 جوانی ایام از هویدا خاطرات

 خاننمحمدحس پای جای پا زد، «دنیا» روزنامه انتشار به دست وقتی طباطبایی سیدعبدالکریم

 منتشر 40۳1 نوروز در را دنیا سالنامۀ شماره اولین. کرد نگاریسالنامه و گذاشت اعتمادالسلطنه

 فرستاد،می طباطبایی برای مطلبی ساله هر که آنان از یکی. 40۳0 سال را آخرینش و کرد

 نیاد برای ایران نفت ملی شرکت مدیره هیات عضو عنوان به سالی چند بود؛ هویدا امیرعباس

 و کودکی ایام از را خاطراتش دارایی، وزیر و وزیرنخست عنوان به 4011 نوروز از و نوشت

 نقل اشسیاسی هایمسئولیت و جهانی دوم جنگ وطن، به عزیمت و خارج در اقامت و جوانی

 شرح که کرده انتخاب دنیا سالنامه شماره چند از را هویدا خاطرات «ایرانی تاریخ. »کرد

 پیروزی اوایل و زندانی سلطنت دوران اواخر در که است وزیرینخست زندگی خودنوشت

 جوانی ایام از او یاد خوانیدمی ادامه در آنچه. شد اعدام( 40۳0 فروردین 40) اسالمی انقالب

 .شد منتشر 401۳ نوروز در که است

*** 

 مردی «دنیا» هایمقاله به مربوط امر در مخصوصا و هاکار همه در طباطبایی آقای: گویندمی

 م،ه صفا و وفا و دوستی در او بعالوه دارم قبول را حرف این من. پیگیر و پشتکاردار است
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 هللشاءاان و دارم و امداشته او درباره نظری چنین امشناخته را او وقتی از الاقل یا است اینطور

 .داد خواهند ادامه همواره زندگی در هم را مشی خط این که

 هایگرفتاری به هم کاری اصال. خواهدمی را اشمقاله «دنیا» برای او رسدمی فرا دی ماه وقتی

 آدمی چه هر اینکه ترجالب همه از و. ندارد ما روزهای این کن بلع وقت کارهای و طرف

 رفینط برای دوستی که دارم عقیده. خواهدمی ترجالب و ترمفصل ایمقاله او شودمی ترگرفتار

 نای او اما. کنم خالی شانه خواهمنمی خودم مسئولیت از گاههیچ من و کندمی مسئولیت ایجاد

 دهنویسن اختیار به حال به تا که هم را مقاله موضوع اینکه آن و کرده اتخاذ ایتازه روش دفعه

 .است خواسته را جوانی ایام شرح من از و کرده معین خودش بود

 از و. اردند تعلق خودم به تقریبا وقتم که بگویم توانممی دارم امروز که کاری و شغل این در اما

 باقی برایم گاه گاه هم آن جمعه روزهای در ساعتی چند فقط امخصوصی و شخصی زندگی

 هب و خواهممی عذر بپرورانم را مطلب خواستممی که آنطور امنتوانسته اگر رواین از. ماندمی

 را ودخ وقت تواندمی و دارد دائم و ثابت کاری که برممی رشک هم طباطبایی عبدالکریم آقای

 .کند ادبی کارهای نوع این صرف

 من روزی اگر و. گذران آب ما مثل نه است کرده جوی ته ریگ را او که است طوری او کار

 روز آن کهآن شرط به بنویسم برایش بتوانم بهتر و بیشتر که دارم امید شدم جوی ته ریگ هم

 .بخواهد مقاله امروز پافشاری و اصرار همین با و همینطور من از هم

 مهجوری نوع یک احساس آورد خاطر به دیگر بار را طفولیت یادگارهای بخواهد آدم وقتی

 هک کندمی آمدپیش برایم مکرر هم امروز. کندمی زندگی خیالبی و خوش روزهای به نسبت

 گاه گرا برایم کار این. کشم بیرون فراموشی خاکسترهای زیر از را جوانی و طفولیت یادگارهای

 که هاشادی چه و هاخون چه ما زندگی پود و تار در. هست هم محزون اغلب اما است مطبوع

 .اندتابیده بهم

*** 
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 تزحم به جهان و بود شده تمام تازه المللیبین اول جنگ. آمدم دنیا به تهران شهر همین در من

 تمد که را خوفی و وحشت تا کوشیدمی و کشیدمی بیرون جنگ هایتشنج و هادرد از را خود

 نیجوا و کودکی. ببرد یاد از بود ساخته روبرو دیگر گروهی با را آدمیان از گروهی سال چهار

 به شد خاموش هاتوپ صدای آنکه از پس ماه چند درست: گذشت عالمگیر جنگ دو بین من

 دیگریک کشتار آدمیان و درآمدند غرش به هاتوپ دیگر بار که بودم دانشگاه در هنوز و آمدم دنیا

 جنگ میدان وارد بودند زده اول کشتار به دست که هاآن فرزندان دفعه این و. کردند شروع را

 .شدند

. نوشتمی ار همه تولد تاریخ مادربزرگم الکتاب، فاتحه سوره از قبل سفید صفحه در قرآن پشت

 مهه برف که زمستانی سرد روز یک آفتاب از قبل من که کرد یادداشت آنجا در که اوست هم

 .آمدم دنیا به بود گرفته فرا را جا

 احوال ثبت پاک، وجدان و مراقبت و وقت همه این با که فرماید رحمت غریق را مادر این خدا

 چه بردنمی کار به او را موشکافی و مراقبت این اگر چون است دادهمی انجام را ما خانوادگی

 .دکنن معرفی دیگران به ترجوان بسی را خود توانستندمی ما هایخاله دختر امروز که بسا

 نس تخفیف احوال ثبت مامور یک همکاری و دوستی با ایشناسنامه بوده ممکن که آنجا اما

 یرناپذیرتغی زندگی واقعیت و حقیقت که کندمی فریاد بلند صدای به مادربزرگ خط کند پیدا

 .نیست شدنیپاک زمان مهر و است

 رمماد هایداستان با تصاویر این گاه .است محو نظر در امکودکی اول سنین زندگی تصاویر

 یادگارهای و کنم جدا هم از را هااین درست توانمنمی من و شودمی مخلوط کودکی زمان درباره

 .بکشم بیرون آن از را خود شخصی

 به تهران شهر خارج کنت چهارراه زمان آن در. کنت چهارراه در بود کوچکی خانه ما منزل

 عایدی ماه در تومان چهل زمان آن در کنممی فکر. بود مالیه وزارت مامور پدرم. آمدمی حساب

 .شدمی محسوب خوبی ماهیانه روز آن برای که داشت
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 رمامو دمشق در ایران قنسول ژنرال سمت به پدرم که نداشتم بیشتر ماه چند و سال یک من

 ارسف خلیج به بایستمی شام به رفتن برای. شناختنمی کسی را صحرا راه وقت آن. گشت

 بنادر از کیی مقصد به دیگری کشتی گاهآن. نشست کشتی بر بمبئی قصد به آنجا از و رفت

 .رسانید سوریه به را خود آنجا از و گذشت سوئز ترعه راه از و گرفت مدیترانه

 ندگیز که هاییآن. کنم سپری خارج در را امزندگی اعظم قسمت که بود کرده مقرر چنین تقدیر

 یراست به من که نکنند درک درست شاید اندنکرده سپری خارجه در مدیدی مدت برای را خود

 .کنم ترک باشد هم کوتاه مدتی برای ولو را کشورم ندارم میل

 ردهب کشور آن به کشور این از را خود قوز قدیم هایمدرسه شاگرد اصطالح به هاسال که کسی

 اییاشی یا شیئی و باشد نکرده سراغ خود استراحت و توقف برای هم خاک ایگوشه و باشد

 تیمی را خود راستی به شخصی چنین دهد تشکیل را خاطراتش از قسمتی که باشد نداشته

 .کندمی احساس

 یک میز، یک حتی که امداشته خود همراه به را تاثر این دائما خارج در امزندگی تمام در من

 خودم ای برادرم که وقت هر. امنداشته اختیار ید در باشد خودم مال که را دیگری چیز یا صندلی

 یک روی یا سازیم متمایل طرف آن و طرف این به را خودمان صندلی یک روی خواستیممی

 که است اندازطنین من گوش در دو هر مادر و پدر صدای بنشینیم، خواستمی دلمان که میز

 هاگاریاد در ،«است دولت مال نیست، ما مال صندلی این یا میز این آرام، باشید آرام: »گفتندمی

 اطفال آنچه که آن از مانع و من تقدیر مالک بود عظیم غولی دولت این طفولیت خاطرات و

 زنی امروز را خود راه تقدیر که هم شاید. نبودم آن به مجاز من اما بودند آن انجام به مجاز دیگر

 .کندمی دنبال همچنان

 یدترد بدون من نظر به اما آورد،می بار را او و سازدمی را جوان شخصیت کردن سفر گویندمی

 ایران رد را متوسطه و ابتدایی تحصیالت خواستمی دلم چقدر. است مضر طفل برای مسافرت

 این در هاآن با که داشتم هاییهمکالس و هادورههم داشتم میل چقدر و رساندممی پایان به
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 انایر به ورودم آغاز در که هاییتالش و هاکوشش چه از ترتیب بدین و شدممی بزرگ کشور

 .شدممی راحت و معاف کردم محیط با انطباق برای

 قاطر و کالسکه با مسافرت

 قاطر ای و اسب با کالسکه، با نفری سه من و پدرم و او که را سفری هایداستان کرات به مادرم

 فتهنیا تولد فریدون برادرم هنوز هنگام آن در. است کرده حکایت برایم کردیم کشور داخل در

( است باقی او در هم هنوز ترس این. )ترسیدمی اسب از اوائل همان از مادرم چرا دانمنمی. بود

 هانیج شب یک و هزار داستان. دارد شب یک و هزار هایداستان به تام شباهتی سفر داستان این

 .دیگر زمانی در و دیگر

 ردمم پیش سال چهل اینکه تصور هستند پرواز در ما کشور آسمان در جت هواپیماهای که امروز

 رایمب مادرم که را سفری این. شودمی مشکل قدری البته کردندمی سفر اسب و قاطر پشت در

 آبادی یا ایدهکده در اغلب و ایمنطقه در ما غروب روز هر. کشید طول هاماه کردمی حکایت

 .گشتمی آغاز ما سفر مجددا روز آن فردای و کردیممی توقف

 این. ودب استراحت به بیشتری نیاز چون کشیدمی طول روز چندین توقف این هاشهر بعضی در

 اریکب باید و. کنممی نقل امنوشته آن در هابعد که خاطراتم دفترهای روی از من را هایادداشت

 .کند امیادآوری باشد خطایی اگر تا بخوانم مادرم برای را هااین هم

 ولا المللبین جنگ از قبل که سوریه. رسیدیم دمشق به ما باالخره مسافرت ماه چند از پس

 به للم اتفاق جامعه طرف از الحمایهتحت کشور یک عنوان به تازه بود عثمانی امپراتوری جزو

 .بود شده سپرده فرانسه دولت

 تداش قرار هافرانسوی اداره تحت کشور این که بود صباحی چند سوریه به ما ورود هنگام به

. بود هشد تعیین فرانسه دولت توسط داشت معروفیت حاکم نام به که سوریه وزیرنخست و

 و تادهدوراف شهر یک کیفیت و روح روز آن تا بود هاعثمانی تسلط زیر هاسال که شام یا دمشق
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 زبان از بعد مردم زبان هنوز چون بود نداده دست از مطلقا را «هاعثمانی سلطه تحت» ایالتی

 .بود عثمانی امپراتوری رسمی زبان یعنی اسالمبولی ترکی عربی،

. ندکردمی مراجعه ایران قونسولگری ژنرال به مرتبا و بود زیاد سوریه مقیم هایایرانی تعداد

 ولدمت سوریه در هاآن اکثریت اینکه وجود با و. کردندمی تجارت دمشق مقیم هایایرانی اغلب

 تدول یک قوای که کشوری در طبعا و کردندمی افتخار خود ایرانی ملیت به همه بودند شده

 عید در دارم یاد به. رفتمی بشمار ترارزنده هاآن برای غرور این بود کرده اشغال را آن خارجی

 .کردمی پذیرایی عده این از ایران کنسولگری ژنرال در پدرم نوروز

 رشه از من یادهای و خاطرات. آمد دنیا به دمشق در برادرم فریدون که نداشتم بیش سال چهار

 نور زیر خاطرات این از قسمتی گویی. روشن نه و است هم سر پشت و مداوم نه باز دمشق

 .باشد شده مفقود آن حلقه چند که وقتی سریال هایفیلم شبیه. تاریکی در دیگر قسمتی و است

 طرف به که بود عرب هایخانه سبک به قدیمی ایخانه کردیم سکنی آن در که منزلی اولین

 درخت چند آن داخل در و کرده سنگفرش را آن کف. شدمی باز کوچک خلوت حیاط یک

 دودح ارتفاع به بود زمین سطح از ترمرتفع کوچک حوض یک حیاط وسط در و بودند کاشته

 وانیای دوم طبقه تمام در. داشت طبقه دو خانه. داشت جریان آبی چشمه آن وسط در که متر یک

 .کردمی وصل هم به خارجی راهرو با ایوان این را بلند و بزرگ هایاطاق این و بود

 هم خانه همان در. کشید طول سالی دو کنممی فکر ماندیم؟ آنجا در مدتی چه ما درست آیا

 من پیرزن این از. کردمی زندگی ما با خانه این در هم ما پدری مادربزرگ. آمد دنیا به برادرم

 در. آمدمی نظر به کوچکتر پیری شدت از و فرسوده او هم اوان همان در. دارم فراوان خاطراتی

 زهم کردمی آماده خودش فراوان تشریفات با که را مخصوصی چای و کشیدمی قلیان روز تمام

 .کردمی مزه

 اصال. است زیاد یادگارهای حاوی آن کشوی هر که بود بزرگ قدیمی هایقفسه این بمانند او

 اریکت شب در که گفتمی من برای هاییداستان خودش آذربایجانی لهجه با و بود تبریز اهل
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 همه فوت از بعد که بود ساله صد تقریبا. نداشت پایان گاههیچ ولی گشتمی آغاز اشجوانی

 هک آمدمی نظر به کوچک قدری به عمر اواخر در. بست بر دنیا این از رخت نیز خود فرزندانش

 .کنندمی زندگی هایشچشم تنها گویی

 تهران به پدرم احضار

 بود دهش مخابره دمشق به تهران از که تلگرافی. شد احضار تهران به پدرم که بود موقع همین در

 شد قرار ولی. است شده تعیین بمبئی در ایران کنسول سمت به پدرم که کردمی این از حکایت

 ودخ دمشق ماموریت حوزه گزارش تسلیم و ایران دولت با مذاکره از پس و برود تهران به پدرم

 .گردد بمبئی عازم

 این در تازه که را خود زندگی نداشت میل و بود گرفته خو دمشق با چون شد ناراحت مادرم

 دمشق وارد فورد اتومبیل تازه. شود دیگری کشور رهسپار و بزند هم به بود داده ترتیب شهر

 هب و کنممی فکر که حال و. آیدنمی یادم به اتومبیل زیادی تعداد کودکی زمان در. بود شده

 .آورممی یاد به را دمشق هایدرشکه فقط نمایممی رجوع خود کودکی خاطرات

 در و دادند اختصاص اثاثیه به را یکی. شد کرایه فورد اتومبیل دو تهران به ما عزیمت برای

 و رماد و پدر اتفاق به من. بودند نشانده هاآن روی را ما داده قرار متکا و تشک دیگر اتومبیل

 .شدیم تهران عازم صحرا طریق از رزا نام به پرستار یک و برادرم

 املح اتومبیل سوری راننده دارم یاد به. رسیدیم بغداد به دمشق از تا کشید طول روز دو مدت

 روی ار خود گوش و شدمی پیاده اتومبیل از و کردمی متوقف را اتومبیل کیلومتر چند هر در ما

. دادمی ادامه خود راه به باز و خاستمی بر ایلحظه چند از پس و گذاشتمی صحرا هایشن

 مادرم از باالخره و کردممی تعجب کندمی تکرار را صحنه این دیدممی را او که بار هر من

 دکنمی یابیجهت خود کار این با دمشق اهل شوفر داد جواب. است قرار چه از جریان پرسیدم

 گوش یک نهادن با شودمی چطور که امنفهمیده هنوز من هم حال به تا و. نمایدمی پیدا را راه و

 .کرد پیدا را جهت زمین روی بر
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 به هم بار چند و کردیممی برخورد عرب هایکاروان با بیگاه و گاه دراز راه این طول تمام در

 تمام رد اتومبیل. خواستند کبریت و نمک فقط ما از که نمودیم برخورد هاچادرنشین و هاکولی

 راه در شب دو ما. رفتمی فرو شن در اتومبیل هم گاهی و کردمی عبور شن روی از راه طول

 خود اب را آشامیدنی آب حتی و احتیاج مورد اغذیه تمام البته و خوابیدیم اتومبیل داخل در و

 چیزی هیچ بغداد در اقامت از که است عجیب ولی شدیم بغداد وارد سوم شب. داشتیم همراه

 به وقتی دارم یاد به ولی. نمودیم توقف روز چند بغداد در دانمنمی حتی و ندارم خاطر به

 یاد هب خوبی به و است ایران خاک این شد گفته من به بود درخت از پر که رسیدیم اینقطه

 سبز درختان از پر را ایران خاک و است ایران خاک اینجا شد گفته من به که لحظه آن دارم

 .شدم خوشحال چقدر دیدیم

 دارم خاطر به تهران از آنچه

 زچی هیچ آبادولی محله جز تهران از. شدیم وارد مادربزرگم منزل به آبادولی محله در تهران در

 نای در من سال و سن هم کودکان و من که بود بزرگی باغ یک در ما منزل. ندارم یاد به دیگری

 ارب اولین دارم نظر به و بود شده پیدا تهران در هم چرخه سه تازه و کردیممی بازی بزرگ باغ

 درخت بود ما عالقه مورد که درختانی جمله از باغ این در. شدم چرخه سه سوار باغ همین در

 .چیدیممی را بادام هایچغاله و رفته درخت روی فراوان شوق با که بود بادام

 تمبرگش تنها منزل به مراجعت هنگام که هست یادم خوب بودم رفته امدایی منزل به که روزی

 به یپاسبان بین این در. بودم سرگردان تهران شهر در ساعت سه تقریبا و شدم گم راه در ولی

 به خواهیمی چه پرسید من از که همین. سرگردانم که بود دیده خوب چون رسید من کمک

 .بود نظرم در آبادولی محله اسم اتفاقا پرسید را محله اسم من از. افتادم گریه

 جخار دلواپسی از همه منزل به من ورود با و کرد هدایت آبادولی محله سوی به مرا بالفاصله

 منزل از خودسرانه دیگر و بشنوم را هابزرگتر حرف گرفتم تصمیم بعد به روز آن از و شدند

 حرف چون ولی نروم تنها که بودند گفته من به هایمدایی پسر روز همان اتفاقا چون نشوم خارج

 .دممان ویالن و سرگردان تهران هایخیابان و هاکوچه در ساعت سه از بیش بودم نشنیده را هاآن
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 دارم یاد به خود کودکی دوران در تهران شهر از که دیگری خاطرات

 تانبهارس میدان به بودند من سال و سن هم که را دیگر کودکان و من روز یک که آیدمی یادم باز

 در را اءالوزررئیس قیافه. رودمی ملی شورای مجلس به الوزراءرئیس امروز گفتندمی چون بردند

 یادهپ مجلس ورودی در جلوی الوزراءرئیس بود دیروز اینکه مثل و دارم نظر به خوب کالسکه

 خواستمی مادرم چون رفتم عبدالعظیم حضرت به دودی ماشین با مادرم اتفاق به دیگر روز. شد

 و دبو دیدنی و جالب من برای دودی ماشین در شدن سوار. برود عبدالعظیم حضرت زیارت به

 هاینبیابا و کنم بیرون را سرم تا کردممی تالش مرتبا شدم دودی ماشین وارد وقتی دارم یاد

 کردمی بلند مرا و خاستبرمی مرتبا مادرم و نمایم تماشا را عبدالعظیم حضرت و تهران اطراف

 .گذاشتمی دودی ماشین قطار چوبی نیمکت روی و

 و دادندنمی اجازه مادرم و پدرم شوم اسبی ترامواهای سوار تا کردممی تالش چه هر تهران در

 هرانت در اقامت روز آخرین تا البته. بود دور و بلند بسیار آرزویی من برای ایام آن در آرزو این

 .برسم خود آرزوی این به که نشدم موفق

 مانه به مجددا پدرم که کرد موافقت بمبئی ماموریت جای به خارجه امور وزارت فاصله این در

 مجددا که شدمی سپری تهران در ما اقامت از ماه هشت درست. شود منصوب سوریه ماموریت

 .کردیم وطن از خارج به حرکت برای آماده را خود

 و باباس کامیون سطح از قسمتی روی. کردیم اجاره کامیون یک سوریه به رفتن برای بار این

 مه تشک روی و گذاشته تشک کامیون سطح از دیگری قسمت در و دادند قرار را ما اثاثیه

 وفرش دست بغل جلو در نیز پدرم و نشستیم آن روی برادرم و مادرم و من و دادند قرار قالیچه

 تربیش من سن از سال پنج حدود در. شدیم دمشق عازم تهران از ترتیب این به. بود نشسته

 بند پشه کامیون داخل در هاشب آیدمی یادم. بود ایشیرخواره طفل فریدون و گذشتنمی

 سخت بسیار بعضا و ناهموار و خاکی هاجاده. خوابیدیممی کامیون همان داخل در ما و زدندمی

 در غذا صرف دارم خاطر به کامیون با سفر این از که نکاتی جمله از و بود الی و گل پر و
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 مپپ اینکه برای. بود کامیون داخل در بنزین از مملو هایحلب همچنین و راه بین هایخانهقهوه

 .نداشت وجود هاراه طول در بنزین

 یتختپا از و کردیم کرایه سواری اتومبیل بغداد در. شدیم بغداد وارد تا کشید طول روزی چند

 نحوه همان به تاریخ آن از قبل ماه هشت مانند دمشق به بغداد راه. شدیم دمشق رهسپار عراق

 رد بیگاه و گاه و کردمی عبور شنی جاده روی از ما حامل اتومبیل. شد طی ترتیب همان به و

 اعراب چادر چند به یا و شدیممی مواجه کاروانیان با انتهابی ریگزارهای و سوزان صحرای

 نه هالبت ایجاده چنین در اتومبیل سیر سرعت. دادیممی ادامه خود راه به باز شده نزدیک بدوی

 تجاوز تساع در کیلومتر چهل سی از نبود، بیش بیابانی بلکه رومال جاده نه و بود شوسه جاده

 .شد طی روز دو از بیش مدتی در دمشق تا بغداد راه نظر همین از و کردنمی

 شدم ابتدایی اول کالس وارد که روزی نخستین یاد

. است شده باز هافرانسوی طرف از جدید مدرسه یک تازه شد معلوم دمشق به ورود از پس

 امر اسم و کرد هدایت مدرسه به و گرفت مرا دست دمشق در ایران قونسولگری ژنرال منشی

 من مدرسه اول کالس داخل تا قونسولگری ژنرال منشی روحی آقای. نمود ثبت مدرسه دفتر در

 کودکان اول کالس شاگردان اغلب. داد فرانسوی معلم یک دست به مرا دست و کرد هدایت را

 یک زمان آن در. شدندمی دیده سوریه اهل کودکان هاآن میان در کم خیلی و بودند فرانسوی

 فرانسه بانز ندانستن با که بود سخت من برای البته و نداشتم آشنایی فرانسه زبان به هم کلمه

 .گردم شاگردیهم زبانفرانسوی شاگردان با و شوم فرانسوی معلمه یک کالس وارد

 در درس چون. بردممی مدرسه به هم را خود ناهار رفتممی مدرسه به منزل از که صبح روز هر

 اییآشن فرانسه زبان به توانستم رفته رفته. داشت ادامه ظهر از بعد 1 تا صبح 0 از مدرسه این

 زلمن به مدرسه از وقتی چون دانممی مادرم مرهون را خود فارسی و فرانسه زبان من و کنم پیدا

 البته و کردمی مرور مرا فرانسه درس و دادمی فارسی خط مشق من به مادرم کردممی مراجعه

 ارسیف اشعار من به مادرم موقع همان از دارم یاد به. گفتممی سخن فارسی زبان به فقط منزل در
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 مانند گویپارسی شعرای از بعضی نغز اشعار کودکی اول هایسال همان در من و دادمی یاد

 .بودم کرده حفظ را سعدی و حافظ

 ارک را پدرمان وقت. پدرمان مقابل در تا بود ترباز خیلی رویمان مادرمان مقابل در برادرم و من

 بیشتر ای سال یک مدت. بود مسافرت در بیشتر او بعالوه و بلعیدمی بلکه و گرفتمی اداری

 هب خارجه امور وزارت از تلگرافی که بود نشده سپری دمشق در ما اقامت از ندارم یاد به خوب

 خرابی مساله به و شود عربستان رهسپار بالفاصله که کرد پیدا ماموریت پدرم و رسید دمشق

 .کند رسیدگی حجاز در متبرکه بقاع

 رزمینس به پدرم ورود. گردید جده رهسپار سعید پرت از و رفت مصر به دمشق از ترن با پدرم

 ملک پیروزی و هاوهابی وسیله به عربستان خاک از قسمتی تصرف با شد مصادف عربستان

 .داشت ادامه مکه شریف و سعود ابن بین جنگ هنوز ولی. جنگ در( سعود ابن) عبدالعزیز

 پدرم با سعودی عربستان پادشاه دوستی

 4011 سال آذر در که نمایم اضافه پدرم مذهبی و سیاسی ماموریت مناسبت به که نیست بد

 که وقعیم کردند، سفر ایران به رسمی طور به سعودی عربستان پادشاه فیصل ملک که هنگامی

 جواب رد فیصل ملک فرمودند معرفی سعودی عربستان پادشاه به را اینجانب آریامهر شاهنشاه

 اب من آشنایی اولین و بودیم دوست هم با شناسم،می خوب را وزیرنخست پدر: »داشت اظهار

 و داشت ادامه مکه شریف و پدرم بین جنگ که بود اوقاتی همان در هویدا اهللحبیب مرحوم

 با و شد عربستان وارد که وقتی هویدا اهللحبیب مرحوم که کنمنمی دور به خاطر از هیچ

 کمک و بود میانجیگری برداشت ماموریت این در که قدمی اولین گردید روبرو جنگ هایصحنه

 سمت به من جنگ پایان از پس: »فرمودند اضافه فیصل ملک.« کرد جنگ آتش کردن خاموش به

 اب ممتدی هایسال شد ایران سفیر هویدا مرحوم که بعدا و شدم منصوب حجاز السلطنهنایب

 .«بودیم دوست هم
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 قدمش به مستقیما او آنگاه و انجامید طول به ماه هشت سفر آن در عربستان در پدرم اقامت

 هب زیرا شد تلف بیهوده من وقت از قسمتی آیدمی یادم پدرم غیبت مدت در. کرد مراجعت

 قیام دمش مدارس تعطیل علت و بود شده تعطیل دمشق مدارس تمام چون رفتمنمی مدرسه

 با هافرانسوی و بود گرفته در سختی جنگ هافرانسوی و «هادروزی» بین. بود( دروز) قبائل

 .کردندمی بمباران را دمشق توپ هایگلوله

 بودند؟ کرده شورش چرا

 وریهس در فرانسه جدید عالی کمیسر «سرای» ژنرال که بود این دروز قبائل افراد شورش علت

 ورود زا پس بود بالکان هایجبهه در اول المللیبین جنگ در فرانسه قشون فرمانده که لبنان و

 دباش سازگار جدید تمدن با که طوری به را هادروزی حکومت روش گرفت تصمیم دمشق به

 رانسویف قشون به زدن شبیخون با و کردند انقالب ناگهان نرفته بار زیر هادروزی. کند منطبق

 گجن و بود شده سنگربندی دمشق شهر تمام در. آوردند وارد فرانسه قوای به زیادی تلفات

 .آمدیمنمی بیرون ایران قونسولگری ژنرال محل از ما جهت همین به و داشت ادامه هم خیابانی

 آورممی یاد به کنممی مراجعه بودم ابتدایی اول سال در که خود کودکی زمان خاطرات به وقتی

 قونسولگری ژنرال کارکنان از یک هیچ اینکه برای گذراندیم ایام آن در را سختی روزهای چه

 شدت به خیابانی جنگ چون. کردندنمی را قونسولگری ژنرال محوطه از خروج جرات ایران

 .رسیدمی گوش به توپ هایگلوله صدای و داشت ادامه

 هب ندرت به و زحمت به خواربار و بود تعطیل هامغازه تمام. بود گرفته فرا را جا همه قحطی

 الژنر به خود عائله اتفاق به هاآن همگی که دمشق مقیم هایایرانی کنید فکر و آمدمی دست

 عیوض چه با باشند مصون مالی و جانی خسارات از تا بودند شده پناهنده ایران قونسولگری

 دمشق شهر امور اداره و رفتمی وخامت به رو ساعت به ساعت دمشق شهر وضع. بودند روبرو

 به ودندب ناچار دمشق مقیم خارجی سیاسی نمایندگان جهت بدین. است کسی چه با نبود معلوم

 رانسویف نفس تازه قوای ورود با باالخره. شود روشن تکلیف تا دهند ادامه زندگی به وضع همین

 دروز ائلقب افراد نگذارم ناگفته. خوابید غائله بعد چندی و خوردند شکست( دروز) قبیله افراد
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 سوریه، در بیشتر قبیله این افراد و دارند و داشته خاصی اعتقاد فارسی سلمان به و بوده مسلمان

 تمراجع عربستان ماموریت از پدرم موقع همین در. دارند اقامت نیز اکنون هم اسرائیل و لبنان

 .بود سفید عبای یک آورد سفر این از که سوغاتی جمله از و نمود

 سوریه طلباناستقالل به پدرم هایکمک

 سیاسی وقایع جریان در را ما کمتر کردمی مراجعت خارج ماموریت از وقتی پدرم معموال

 همواره خواندممی درس ابتدایی اول سال در و بودم خردسال اینکه وجود با من و گذاشتمی

 القاخ ولی است شده او نصیب موفقیتی چه و کرده چه و رفته کجا پدرم بدانم داشتم میل

 نای دانممی که آنچه. بود اشدولتی وظایف به مربوط مطالب نمودن بازگو از مانع پدرم خاص

 اشتد رابطه کشور این طلباناستقالل و آزادیخواهان با سوریه در اقامت ایام در پدرم که است

 .نمودمی حمایت استقالل به رسیدن در هاآن فکر از و کردمی پیدا زیاد هایتماس هاآن با و

 تداش برادرم و من از مادرم مراقبت به اطمینان چون پدرم نوشتم قبل سطور در که همانطوری

 و درس مصروف را خود وقت تمام همچنان مادرم البته و شدنمی ما تحصیلی وضع جویای

 یک دمشق هایفرانسوی مدرسه به ورود اول روز در که من جهت همین به و کردمی ما مشق

 در نمکمی فکر و بودم شده خوانفرانسه بعد ماه شش نداشتم آشنایی فرانسه زبان به کلمه

 نمود تشویق مرا هم که بود نمرات همین و نیاوردم بدی نمرات آمد عمل به ما از که امتحانی

 مرا که مادرم به را خود مشق و درس شب هر هم و کنم روان خوب خیلی را مدرسه دروس که

 در و کالس این در که بودم ایرانی تنها من گفتم که همانطوری البته. بدهم پس کردمی کمک

 .خواندممی درس مدرسه این

 دارم دوست را تنهایی و عزلت هم هنوز

 دوست ار گیریگوشه و انزوا. بردممی بسر تنهایی در حقیقت در و نداشتم بسیار دوستان من

 وانا همان از شاید. بودم بازیگر تنها آن در که کردممی اختراع خود برای هاییبازی و داشتممی

 دانممی .دارممی دوست راستی به را عزلت امروز اما. باشم آموخته را تنهایی به عشق من که باشد
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 و. تنیس شریک آن در من با کسی و خودم به تنها و دارد تعلق خودم به تنهایی میدان این که

 .دارممی نگاه خودم برای که است چیزی تنها این

. بمانم خودم کوچک خانه خلوت و عزلت در خواهدمی دلم آید دست به فرصتی اگر هم امروز

 حهصف چند و هایمکتاب خودم، با تنها و فرستممی بیرون را منزل کسان ادب با و دوستانه

 .مانممی خانه در دارم دوست که موسیقی

 جاقا یک آتش مقابل در. بسپرم خیال دست به را مهار و کنم هارویا تسلیم را خود دارم دوست

 عزلت از که هاآن حال به دلم. است الزم تنهایی زندگی روزهای درد و غم از دور و دنیا از دور

 .نیست تنها پایان در و آغاز در مگر آدمی زیرا سوزدمی دارند تنفر تنهایی و

 آیدمی یادم ایخانه که اواخر این تا. کردیم عوض خانه چندین ما کنممی فکر کودکی زمان در

 رکنا به داشتم دوست همیشه من. داشت جریان کوچک ایرودخانه آن در که بزرگ باغ یک با

 کرف وقتی شدممی بیچاره و ناراحت. کنم تماشا بردمی خود با آب که را هاییبرگ و روم جوی

 را هاآن از یکی آنکه برای و رفت خواهند بین از همیشه برای درختان این هایبرگ کردممی

 از اما. کرد بسیار مالمت مرا پدرم. شدم خیس پا تا سر از و افتادم آب به روزی دهم نجات

 ...نکرد درک چیزی خشک و مرده برگ یک خاطر به هایماندوه و هااشک

 .گویمب سخن هامکان و هازمان آن جغرافیایی و تاریخی وضع از کمی اینجا در اگر نیست بیهوده

 پیکو سایکس معروف قرارداد

 پایان از عدب دادمی تشکیل فلسطین و سوریه ـ لبنان را آن از قسمتی که عثمانی عظیم امپراطوری

 قبل و پاشید هم از شد گرفته «ورسای» صلح کنفرانس در که هاییتصمیم و اول جهانی جنگ

 ینب قراردادی و کردند اشغال را کشور این فرانسه و انگلیس قشون یابد پایان جنگ اینکه از

 ردادقرا این که کسانی چون. شد معروف پیکو سایکس قرارداد به هابعد که نمودند امضاء خود

 به صیشخ هافرانسوی طرف از و بود سایکس نام به شخصی انگلیس طرف از کردند تنظیم را

 که همین ولی دبودن کرده تقسیم خود بین را منطقه این انگلیس و فرانسه ترتیب بدین. پیکو نام
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 کمک با کهم شریف فرزند فیصل. شد پدیدار تقسیم این درباره اشکاالتی کرد پیدا خاتمه جنگ

 ولی باشد دمشق آن پایتخت که بدهد تشکیل سوریه در عربی دولتی بود مایل عربستان لورنس

 شد روروب بود شده اعزام سوریه به «گورو» ژنرال فرماندهی به که فرانسه قشون حمله با او بعدا

 هافرانسوی و خورد شکست اعراب قشون است واقع دمشق نزدیکی در که میسلون در و

 .نمودند دمشق اشغال به اقدام بالفاصله

 و سازند مستقر عراق و فلسطین در را خود وضع هاانگلیسی که شد باعث هاکشمکش این

 صورت اشغال این به اینکه برای و. برسد عراق پادشاهی به اول فیصل ملک سمت به هم فیصل

. وردندآ دست به را قسمت دو این سرپرستی و حمایت وظیفه ملل اتفاق جامعه از بدهند قانونی

 کشور اسم به چرچیل وینستون پیشنهاد به 43۳0 سال در فلسطین از قسمت یک ضمنا

 .کردند تفویض فیصل بزرگ برادر عبداهلل به را آن حکومت و آمد وجود به ماوراءاردن

 عالقه. آوردند وجود به هم از مجزا دولت دو و کردند اشغال را لبنان و سوریه نیز هافرانسوی

 دیر زا و بودند مسیحی کشور این مردم از توجهی قابل عده چون بود زیاد لبنان به هافرانسوی

 داخلهم نوع یک سوم ناپلئون زمان از هافرانسوی و داشتند دوستانه ایرابطه هافرانسوی با زمان

 حتی و آوردندمی عمل به لبنانی مسیحیان به مربوط کارهای در مستقیم هم گاه یا غیرمستقیم

 .بودند گذاشته عثمانی سلطان با باره این در هم قراری

 حکومت تشکیل طرز

 تشکیل انلبن در ولی بودند مسلمان مردم اکثریت چون بود آسانی کار سوریه در حکومت تشکیل

 لمانمس و سنی مسلمان و مسیحی دسته سه از لبنان مردم چون داشت اشکاالتی محلی حکومت

 هر اشتندد بسیاری تاثیر سیاسی زندگی در که مذهبی گروه سه این و شدندمی تشکیل شیعه

 رقرارب هاآن بین اتحادی هاعثمانی وسیله به لبنان اشغال زمان در و بودند هاعثمانی مخالف چند

 بروز ددامج گروه سه این بین اختالفات کردند اشغال را لبنان هافرانسوی اینکه از پس ولی بود

 تقسیم زبورم دسته سه بین حکومت زیرا است رفته بین از اشکاالت این حاضر حال در البته. کرد

 اهل زا وزیرنخست و شودمی انتخاب مسیحیان بین از جمهوری رئیس که نحو بدین است شده
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 شدیم بیروت وارد ما که روزهایی آن در ولی. باشدمی شیعه هم مجلس رئیس و است تسنن

 .بود نکرده حل داشت وجود مذهبی گروه سه بین که را اشکاالت این زمانه هنوز

 نسولگریسرک مقر که بود ایران سرکنسول اولین پدرم. رفتیم بیروت به دمشق از بعد سال چند

 که خاریافت کنسول یک وسیله به ایران حقوق و منافع تاریخ این از قبل. داد قرار بیروت در را

 ایپهت روی بیروت نشینمسلمان ناحیه در ما منزل. شدمی حفظ کردمی تجارت و بود یونان اهل

 اشدبمی موسوم بسطه نام به و دارد وجود صورت همان به هنوز بیروت از قسمت این. بود واقع

 .است برقرار خود جای در داشتیم منزل آن در ما که ایخانه آن هنوز و

 حلم تحتانی طبقه و بود ما سکونت محل فوقانی طبقه که بود طبقه دو عمارت یک ما خانه

 رفتممی مدرسه به من که روز هر و شدمی دیده مدیترانه دریای دوم طبق از. سرکنسولگری

 اهر ساعت نیم حدود منزل از من مدرسه محل. بروم باال و پایین بسیار هایپله از بودم مجبور

 شتندا اختیار در اتومبیل هم سرکنسولگری و بود کم سواری ماشین بیروت در چون و بود

 .کنم طی را دراز و دور راه این پیاده بار چهار روزی بودم مجبور

 من لبنانی هایهمشاگردی

 اب هاسال این طی در و بودم تحصیل مشغول سال یازده مدت بیروت هایفرانسوی مدرسه در

 یروتب تحصیلی دوستان از نفر چندین. شدم بزرگ لبنانی و فرانسوی محصلین از زیادی عده

 هایکابینه از یکی در حتی و داشتند شرکت لبنان مختلف هایدولت در اخیر هایسال در من

 روتبی به وقت هر البته و بودند من هایهمشاگردی از هاآن نفر هفت وزیر نفر دوازده از لبنان

 دوران یاد به شده جمع هم دور تا کنم پیدا را تحصیل ایام دوستان دارم سعی کنممی سفر

 .کنیم صحبت هم با قدری تحصیل

 رانهدخت و پسرانه مختلط مدرسه یک و داشت قرار بیروت ناصریه محله در هافرانسوی مدرسه

 که رانسهف زبان بر عالوه. اقلیت در هالبنانی و بودند هافرانسوی مدرسه این محصلین اکثر. بود
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. شتگمی تدریس عربی زبان لبنانی محصلین برای بعدازظهرها شدمی تدریس روز هر صبح

 .تپنداشمی ضروری ایرانی یک برای را آن چون شوم آشنا عربی زبان به من داشت عالقه پدرم

 من عربی زبان لبنانی معلم

 دادمی درس عربی محصلین سایر و من به ابتدایی سوم سال در که لبنانی معلمین از یکی

 از قبل و باشدمی کشور وزیر لبنان فعلی دولت در اکنون هم او. داشت نام صلح الدینتقی

 اشتهد مهمی بسیار نقش هم لبنان سیاسی هایجنگ در و بوده وزیر بار چندی نیز کشور وزارت

 .است

. آمدممین حساب به راحتی بسیار شاگرد مدرسه اولیای نظر از تحصیل دوران در من کنممی خیال

 اشتندد شکایت مرتبا من معلمین که پیداست دارم را هاآن هنوز که تحصیلی هایکارنامه روی از

 تمنداش عالقه که دروسی آن به و گرفتممی فرا داشتممی دوست که را دروسی آن تنها اوال که

 .کردمنمی زیادی توجه

 هایبازیگوش از کمیدست ولی نداشتم قرار اول درجه در اگر کالس در بازیگوشی نظر از

 اصطالح به و آمدمی ذهنم به مطلب اگر انشاء و تاریخی دروس در. نداشتم هم کالس خوب

 ودب متوسط من نمرات گاهی درسی مواد بقیه در و بودم ممتازی شاگرد شدممی الهام هاشاگرد

 در و گرفته فرا را امتحانی دروس که دادممی زحمت خود به آنقدر سال هر پایان در ولی

 .بروم ترباال کالس به تا کنم پیدا موفقیت نهایی امتحانات

 مدرسه ناظم وسیله به مدرسه شاگردان تنبیه طرز

 ینمعلم و شدمی اداره فرانسه تحصیالت صحیح سیستم روی بیروت هایفرانسوی مدرسه

 خشونت نوع یک عرب معلمین متاسفانه ولی کردندمی رفتار دوستانه بسیار شاگردان با فرانسوی

 شاگردان رخ به را خود تحصیل طرز انگیزه داشتند اصرار و ساختندمی ظاهر خود از خاصی

 ریش اب بود پیرمردی او و داشت فرانسوی کل ناظم یک بیروت هایفرانسوی مدرسه. بکشانند

 شد عاشق چون و بود کشیش قبال او شدمی گفته. کردمی زندگی بیروت در بود هاسال که سفید
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 میشهه کلیدی دسته یک کل ناظم این. شد خارج کشیشی کسوت از و کشید زندگی از دست

 هاکلید میان در هم سوت یک و بود آویزان آن به کلید زیادی تعداد که داشت دسترس در

 انداختندمی راه به صدا و سر تفریح زنگ در محصلین که موقعی سوت این با. کردمی خودنمایی

 زیر که هاییناظم سایر. پرداختمی هاآن کردن ساکت به نمودندمی مختل را مدرسه نظم و

 .بودند لبنانی و اعراب از اغلب کردندمی کار او دست

 هایفرانسوی مدرسه در مقررات این که فرانسه دولت مقررات طبق محصلین زدن کتک چند هر

 به زدن سیلی و زدن کتک از اوقات بعضی ولی بود گشته اعالم قدغن بود حاکم هم بیروت

 گاه و شدندمی مرتکب عرب هایناظم همان را اعمال این البته. شدنمی خودداری محصلین

 که هاروز از روزی که چنان شدمی هم من حال شامل مدرسه عرب ناظمین لطف این گاهی

 جدی و بیروت گرم هوای کردیممی یکدیگر با دوستانه نزاع و بودیم شده دسته دو هاهمکالسی

 ادامه یمدت تن به تن خورد و زد و کشید باریکی جاهای به برخورد این متاسفانه نزاع گرفتن

 میشل وسیوم نام به لبنانی ناظم به را موضوع و کرد خبرچینی شاگردان از یکی بین این در. یافت

 شک خط با نخست و کرد احضار دفتر به مرا جمله از شاگردان از نفر هشت نیز او و داد اطالع

 هادست نموده، دیوار به روی را خود صورت داد دستور بعد و زد ما هایدست کف به بار چند

 همین به و برخورد ما غیرت به تنبیه طرز این. برداریم زمین روی از هم را پا یک و کرده باال را

 تیمگرف تصمیم شد خارج خود کار دفتر از الزمی کار انجام برای که همین میشل موسیو جهت

 اطاعتیبی طوفان. مکنی اعتراض بود انسان به توهین بزرگترین ما نظر به که تنبیه نوع این به نسبت

 با نندک پیروی تصمیم این از ترسیدندمی موقع آن تا که هاهمکالسی از نفر دو و گرفت وزیدن

 زا شاگردان تمام دید و کرد مراجعت خود کار دفتر به میشل که موقعی و شدند صداهم بقیه

 سرهنگ یک فرزند که شاگردان از یکی طرف به ناگهان اندکرده خودداری او امر اطاعت

 محصل دهان از خون که نواخت او صورت به محکمی مشت و شد ورحمله بود فرانسوی

 هک خود منزل طرف به و نمود ترک را ناظم کار دفتر بالفاصله فرانسوی شاگرد. کرد فوران

 را فرانسوی شاگرد کرد سعی میشل موسیو کرد، حرکت داشت قرار مدرسه محوطه نزدیک

www.takbook.com

www.takbook.com



23 

 

 طرف به هاهمکالسی از دیگر یکی که دارد باز منزل طرف به حرکت از را او کرده دستگیر

 ناگهان .زد پا پشت اصطالح به و داده قرار میشل پای الی را خود پای و برد هجوم میشل موسیو

. برسد دخو منزل به شد موفق فرانسوی سرهنگ فرزند نتیجه در و شد زمین نقش میشل موسیو

. ردب مدرسه مدیر پیش به شکایت و شد مدرسه وارد خود پدر با ما همکالسی بعد لحظه چند

 خارج رد تبلیغاتی اهمیت جریان این به خواستندنمی هافرانسوی و بود ممنوع زدن کتک چون

 تراماح نهایت و شد برقرار مدرسه مدیر کار دفتر در کنانآشتی جلسه فورا شود داده مدرسه از

 وقتی هابعد که شد باعث جریان همین شدیم، درس کالس روانه سپس و آمد عمل به ما حق در

 ملع به شاگردان سایر چشم از دور را تنبیه این کنند تنبیه را ما خواستندمی عرب ناظمین

 در ردنخو سیلی و زدن کتک تقریبا خالصه طور به و. باشد نداشته وجود شهودی تا آوردندمی

 .شد منسوخ کلی طور به شاگردان برابر در و مدرسه محیط

 معلمین درس کالس

 واقعا معلمین از بعضی درس کالس سر در خواندممی درس مدرسه این در که هاییسال طی در

 در و شدندمی محسوب معلمین ترینباقدرت از مزبور معلمین زیرا بود، برقرار محض سکوت

. داشتند خود درس کالس سر در نظم برقراری نظر از خاصی اهمیت هاآن کدام هر حقیقت

 علمم ولی کردمی تجلی بیشتر حساب و هندسه معلمین مورد در ابهت این دارم خاطر به خوب

 رس در نظم برقراری به قادر دادنمی نشان خود از جربزه و نداشت ابهت چون ادبیات بیچاره

 .کند تحمل را ما صدای و سر اینکه جز نداشت ایچاره نظر همین از و نبود درس کالس

 زبان دو عربی و فرانسه بر عالوه من. دادندمی خارجی السنه به خاصی اهمیت ما مدرسه در

 دروس جزو هم التینی و ایتالیایی انگلیسی، هایزبان گرفتم،می فرا مدرسه این در هم را دیگر

 .آوردمنمی حساب به را آن است مرده زبان یک التینی زبان چون ولی شدمی محسوب ما

 بیروت در فارسی زبان تعلیم
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 به هم را فارسی زبان بودم مدرسه دوازدهم و یازدهم هایکالس در من که اخیر هایسال

 بیروت به ایران فرهنگ وزارت طرف از محمدی آقای موقع آن در. دادندمی درس شاگردان

 نزبا به آشنایی من چون البته و کرد فارسی زبان تدریس به شروع مدرسه همین در و آمده

 بعضی و برادرم ولی نداشتم او درس کالس در خود مادری زبان تعلیم به احتیاجی داشتم فارسی

 محمدی آقای فارسی درس کالس سر در خواندندمی درس مدرسه این در که هاایرانی از دیگر

 .کردندمی تکمیل را خود فارسی زبان و شده حاضر

 رفتند دست از که من تحصیلی ایام خوب دوستان

 خواندیم درس هم با دراز هایسال و بودند نزدیک من به زیاد ایام آن در که ایرانی دوستان از

 به بودند ایرانی برادر دو. اندکرده فوت متاسفانه دیگر برخی و دارند اقامت ایران در بعضی

 هایفرانسوی مدرسه در من هایهمکالسی از دو هر. خراب خانه کیومرث و فریدون هاینام

 ازب مطب کرمانشاه در هابعد که شد پزشک خراب خانه کیومرث هاآن از یکی و بودند بیروت

 از بعد داشت اشتغال مهندسی شغل به تهران در که فریدون و رسید قتل به قبل سال چند و کرد

 چندین زا بعد که میری جمال نام به داشتم دیگری دوست. شد فوت و کرد سکته خود برادر قتل

 تجارت به و کشید مهندسی حرفه از دست کردمی کار تهران در مهندسی عنوان با که سال

 جوانان بهترین از میری جمال. درگذشت و کرد سکته هم او. شد هامبورگ مقیم و پرداخت

 در هک دارم دیگری دوستان. کرد متاثر بسیار مرا او فوت و شدمی محسوب ایران تحصیلکرده

 تحصیلی دوران و ایام یاد به و شویممی جمع هم دور بیگاه و گاه و دارند اقامت اروپا و تهران

 .پردازیممی صحبت به ساعتی

 ار خود دروس که کردممی سعی آنقدر و بودم متوسطی محصل من نوشتم قبال که همانطوری

 دح ولی شوم اول شاگرد نداشتم میل وقتهیچ. برآیم امتحانات عهده از همیشه و گرفته فرا

 .داشتممی نگاه همیشه را آخر شاگرد و اول شاگرد بین اعتدال

 داشتم شرکت هم من که مدرسه محصلین تظاهرات اولین
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 که ودب بیروت تراموای شرکت با مخالفتم لبنان در امتحصیلی زندگی دوران خاطرات از دیگر

 و بود کرده گران را تراموای بلیط قیمت شرکت این. شدمی اداره بلژیکی کمپانی یک طرف از

 زمان آن در که هم ما و کردند خودداری تراموای در شدن سوار از و بودند نموده اعتصاب مردم

 انیکمپ و نمودیم هاتراموا حرکت از جلوگیری به اقدام هاشاگرد سایر با بودیم مدرسه شاگرد

 اخراج هب اقدام مدرسه شورای و کرد شکایت مدرسه اولیای به خود منافع حفظ برای نیز بلژیکی

 تحصیل سال ده سابقه چون من مورد در اما و کرد مدرسه از همیشه برای آموزاندانش از نفر دو

 .دادند امروزه سه اخراج به حکم فقط داشتم را مدرسه این در

 بعد نموده قبول ناچار به را حکم و داشت زیادی اثر من در فرانسوی مدرسه اولیای تصمیم این

 گویمب باید ولی کردم مراجعت مدرسه به بود افتخار به آمیخته که ایکرشمه و ناز با روز سه از

 اخراج مدرسه از همیشه برای که آموزاندانش از نفر دو آن از یکی اما و نکشید مرا ناز کسی

 التتحصی به و کرد نام ثبت دیگری مدرسه در او چون. دارند وزارت سمت اکنون هم بودند شده

 .داد ادامه خود

 من ایرانی هایایمدرسههم

 آمدندیم بیروت به ایرانی جوانان از ایعده بیگاه و گاه مدرسه این در تحصیل و نام ثبت برای

 دارایی داحم آقای یکی دارم یاد به هاایرانی هایقیافه از آنچه. کنند تکمیل را خود فرانسه زبان تا

 نای در سال یک حدود در نیز بختیار تیمور. باشدمی بهداری وزارت مدیرکل اکنون که بود

. انیدرس پایان به ما مدرسه در را خود متوسطه تحصیالت بختیار شاهپور و خواند درس مدرسه

 از نانلب در. خواندمی درس بیروت در هم شیراز پهلوی دانشگاه فعلی معاون قربان ذبیح دکتر

 روهیگ توسط که آمریکایی دانشگاه یکی داشت، وجود بزرگ دانشگاه دو هاعثمانی تسلط زمان

 نای در را خود تحصیالت عرب دنیای رجال تمام تقریبا و بود شده تاسیس هاآمریکایی از

 را خود تحصیالت دانشگاه این در که بود کسانی جمله از نیز پدرم. اندرسانیده پایان به دانشگاه

 دانشکده کی و حقوق دانشکده یک دارای بود، فرانسوی دانشگاه دیگر یکی. بود رسانیده پایان به

 ملی دانشگاه یک هافرانسوی اشغال هایسال اواخر در بعدا و طب دانشکده یک و مهندسی
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 وسطت که مدارسی. بود نوع چند لبنان متوسطه و ابتدایی مدارس ولی آمد وجود به هم لبنانی

 اهژزوئیت توسط که مدارسی بود، نوع دو هم مدارس این و شدمی اداره فرانسوی هایکشیش

 ودب معروف( برادر) «فور» اسم به که هاییکشیش رهبری تحت که مدارسی. شدمی اداره( پدر)

 .شدمی اداره لبنانی مسیحی هایکشیش توسط که مدارسی و

 وسیله به نیز ارامنه مدارس و لبنان ارتودوکس هایکشیش وسیله به هم لبنان ارتودکس مدارس

 دخترانه مدارس و مرد هایکشیش وسیله به پسرانه مدارس. گردیدمی اداره ارامنه هایکشیش

 هموسس همان) بود دولتی نیمه تقریبا که هافرانسوی مدارس. شدمی اداره هاراهبه وسیله به

 جنبه( است معروف الئیک میسیون اسم به و کندمی اداره را تهران رازی دبیرستان که فرانسوی

 دختران اغلب که داشت هم دخترانه مدرسه یک ولی بود مختلطی مدرسه و نداشت مذهبی

 .خواندندمی درس آن در مسلمان

 از مذهبی هایهیات وسیله به مدارس این و بود دائر هم شیعه و سنی عربی مدارس ضمنا

 عموم و داشت وجود هم هاییخانهمکتب البته. گردیدمی اداره تشیع اهل و تسنن جماعت

 و سبک با مدارس همه این وجود. شدمی اداره و شده دائر روحانیون وسیله به هامکتب

 ادب و معل مرکز بیروت خصوص به لبنان که است حقیقت این دهنده نشان مختلف هایسلیقه

 .شدمی محسوب

 پدرم ماموریت تغییر

 در ایران مختار وزیر سمت به پدرم خواندم درس هافرانسوی مدرسه در که سال سه از بعد

 در و تخلیه را بسطه در واقع کنسولگری عمارت برادرم و مادرم و من. گردید منصوب حجاز

 شدیم باعث منزل انتقال این البته. افکندیم اقامت رحل مدرسه نزدیک کوچکی آپارتمان یک

 .نپیمایم روز در بار چند را طوالنی راه یک دیگر و شود آسان من آمد و رفت که

 سن اختالف. شد مدرسه همین وارد هم او و داشت سال شش حدود در وقت همین در برادرم

 یمکرد زندگی خود پدر با کمتر ما هاسال این تمام در. باشدمی سال چهار حدود در برادرم با من
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 او با مترک بدهیم ادامه خود تحصیالت به بتوانیم ما اینکه برای و بود مسافرت در غالبا او زیرا

 او ونچ شدیممی مأنوس بیشتر خود مادر با روز به روز اصل همین روی. رفتیممی مسافرت به

 .پدر هم و بود مادر هم ما برای سال تمام در حقیقت در

 از و ساختنمی دور ما از را خود آنی و بود مهربان و رئوف ما به نسبت حد از زیاده مادرم

 ادرمم و گردید فارسی زبان گرفتن فرا مشغول هم او و شد ملحق من به نیز برادرم موقع همین

 رادرمب و من به فرستادندمی ما برای تهران از که درسی هایکتاب روی از ذوق و شوق نهایت با

 .دادمی تعلیم فارسی زبان

 دوران آن کنممی مراجعه خود خاطرات به که اکنون. است عجیبی دنیای واقعا کودکی دنیای

 هایسمتق ولی روشن بسیار فیلم این از قسمتی. گذردمی من دیدگان برابر از سینما فیلم مثل

 .باشدمی محو و خاموش و تاریک بسیار فیلم دیگر

 او ذکر و فکر و بود کرده ما تحصیل وقف را خود زندگی تمام مادرم نوشتم که همانطوری

 ورود و آمدمی لبنان به کرده استفاده مرخصی از تابستان ایام در سال هر پدرم. بود ما تحصیالت

 و نداشت وجود مسافربری هواپیماهای ایام آن در. بود جشن ما برای حقیقت در لبنان به او

 ساحل به ما بیروت به پدرم ورود روز تابستان در سال هر. بود کشتی حجاز به مسافرت وسیله

 با انداختمی لنگر دریا در تردور و بیاندازد لنگر ساحل در توانستنمی کشتی چون و رفتیممی

 .کنیم مالقات را خود پدر تا رسانیدیممی کشتی به ساحل از را خود قایق

 مشکل را قایق وسیله به حرکت دریا امواج و بود طوفانی دریا اوقات از گاهی آیدمی یادم

 در روییمک با توام اما خوشحالی حس یک با را پدر که یافتیممی توفیق باالخره ولی ساختمی

 هک وجودی با و بود سخت خیلی پدرم که گویممی هم باز و بگیریم آغوش در کشتی عرشه

 هاماه و داشتمی نگاه دل در همیشه را محبت این ولی داشت بسیار محبت ما به نسبت

 کشیدمی طول کشتی در ما اقامت هاساعت. ببینیم شده که هم ظاهر به را او محبت تا گذشتمی

 انتقال حلسا به هاقایق وسیله به کشتی از را مسافرین اثاثیه که شدمی صرف وقت مدتی چون

 .رسیدمی کشتی مسافرین انتقال به نوبت اثاثیه حمل از پس. بدهند
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*** 

 پدرم جهت همین به و بود ناگوار پدرم برای تابستان فصل در هم آن بیروت مرطوب هوای

 دامنه در و تبیرو نزدیک بسیار ییالقات از عالیا. نماییم کوچ عالیا ییالقی شهر به دادمی ترجیح

 .است واقع لبنان هایکوه

 پریس دهکده این در را تابستان فصل و شدیممی رهسپار فرنابل ییالق به هاسال از بعضی

 هایجنگل وسط در دهات این تمام. رفتیممی الغربسوق به بیشتر پدرم فوت از بعد. ساختیممی

 مدهآ تابستان گذراندن برای که کسانی و دهاتی کودکان با سال و سن آن در و داشت قرار کاج

 شدمی پریس تابستان فصل وقتی اما. شدممی دوست هاآن با اغلب و کردممی پیدا آشنایی بودند

 .شدمی فراموش مدتی تا هادوستی این کردیممی مراجعت بیروت به ما و

 تحصیل دوران در خارج به مسافرت اولین

 ریتیمامو برای که داد خبر ما به روزی بود بیروت در ایران سرکنسول پدرم هنوز که ایامی آن در

 طرف زا که فهمیدیم بعدا. ببرد همراه سفر این در خود با را ما شد قرار و شود مصر رهسپار باید

 .نماید رسیدگی قاهره در ایران سفارت وضع به تا شده داده ماموریت او به خارجه امور وزارت

 از لیو آیدنمی یادم شدیم فلسطین رهسپار بیروت از ایوسیله چه با ما که کنممی فکر چه هر

 دنش سوار من برای. رسانیدیم قاهره به را خود ترن با که دارم یاد به خوب فلسطین سرزمین

 تیاراخ در دربست کوپه یک. بودم نشده ترن سوار بود هامدت چون بود کنندهخوشحال ترن در

 .بود برادرم و مادر و پدر و من

 بین هایایستگاه اسم کردممی سعی. بود طبیعت زیبای مناظر تماشای من کار راه طول تمام در

 عبور آهن خط نزدیک از که را تلفن و تلگراف تیرهای تعداد همچنین و کنم یادداشت را راه

 داخل در را ناهار ما نداشت رستوران سالن ترن چون دارم یاد به هم باز. نمایم شمارش کردمی

 قهعال هم هنوز کنم اعتراف باید و بود پرتقال و پنیر و نان ما ناهار و کردیممی صرف کوپه
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 پنیر و نان هم چه هر کنمنمی حس وقتهیچ است هنوز که هنوز و دارم پنیر و نان به فراوان

 .شوم سیر آن خوردن از بخورم

 هاآن هایپیراهن بودند، چرده سیاه که قاهره شهر مردم هایقیافه. بود بزرگی شهر روز آن قاهره

 از یکی در ما اقامت محل. دارد قرار من نظر مد در هنوز بود دراز و بلند و سفید رنگ به که

 پانسیون عمارت دیوارهای تمام مصری هایگل و کاغذی هایگل. بود شهر مرکز هایپانسیون

 من اراختی در دیگری و مادرم و پدرم به متعلق یکی بود ما اختیار در اطاق دو. بود داده زینت را

 .بود برادرم و

 ردشگ به هاروز. گذاشتندنمی تنها را ما وقتهیچ که داشت زیادی بسیار دوستان قاهره در پدرم

. یمرفتمی هامغازه به مادرم اتفاق به هاروز از گاهی. کردیممی تماشا را هاموزه جمله از و رفتیممی

 به هاعصر. بود کاال از پر و بزرگ بسیار قاهره هایمغازه ولی بود کوچک بیروت هایمغازه

 اهرام یدند برای هم روز یک. کنیم پیدا قاهره مردم با بیشتری آشنایی تا رفتیممی شهر هایکافه

 اماهر اطراف سوزان هایشن در ما پاهای وقتی که بود گرم قدری به هوا روز آن. رفتیم «ثالثه»

 .کردیممی فراموش را تاریخی آثار این تماشای لذت اصال رفتمی فرو ابوالهول مجسمه و

 زا کردیم مراجعت بیروت به وقتی دانممی قدرهمین داشتیم اقامت قاهره در روز چند دانمنمی

 کشتی اب آنجا از رفته اسکندریه به بیروت به مراجعت برای. بودیم افتاده عقب مدرسه دروس

 جنگ جریان رد کشتی این. رساندیم بیروت به را خود گوتیه اوفیل ته نام به فرانسوی مسافربری

 .شد غرق دوم المللیبین

 کشتی نم نظر به. بود کشتی با ما طوالنی مسافرت اولین چون بود جالب ما برای مسافرت این

 نای در اتاق دو ما. داشت وجود آن داخل در چیز همه که بود بزرگی بسیار ساختمان یک مانند

 هم لتع. برادرم و مادرم دیگر اتاق در و کردیممی استراحت من و پدرم یکی در داشتیم، کشتی

 کیی در جهت بدین نکنیم شیطانی نفر دو ما که نبودند مطمئن مادرم و پدرم چون که بود این

 .داشتند اقامت برادرم با مادرم دیگر اطاق در و من با پدرم هااطاق از
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 یادز شیطانی احوال این همه با ولی نیانجامید طول به روز سه از بیش ما دریایی سفر چند هر

 هاآن اغلب که بودند کشتی در برادرم و من هایسال و سن هم از زیادی کودکان چون کردیم

 صبح از هانآ با ما بازی. رفتندمی بیروت سوی به ماموریت به که بوده فرانسوی افسران فرزندان

. دشمی گرم هوا زیاد هاروز چون. کردمی پیدا ادامه کشتی عرشه در صبحانه صرف موقع تا زود

 کشتی .بپردازیم بازی به کشتی عرشه در توانستیمنمی هوا گرمی همین علت به روز اواسط در

 رد توقف روز نصف از پس و نداشت طوالنی توقف نمود توقف که بندری اولین در ما حامل

 وتاهک مدتش چند هر ما تفریحی زندگی. داد ادامه بیروت بندر سوی به خود حرکت به بندر این

 اردو وقتی جهت همین به و رفتمی بشمار اهمیت با بسیار من چون کودکی برای ولی بود

 سفر این خبرهای جویای من از خاص ولع با هاهمشاگردی شدم بیروت هایفرانسوی مدرسه

 ایبر سفر این زیرا دادممی شرح را سفر جریان هاآن برای کودکانه لحن همان با من و شدندمی

 البته یهگوت اوفیل ته فرانسوی مشهور کشتی با خارج سفر. شدمی تلقی مهم من از بیش هاآن

 ساعات در و متوالی روزهای من. داشت اهمیت هم من برای که چنان بود مهمی امر هاآن برای

 ینا داستان هاآن برای کرده جمع را خود لبنانی و فرانسوی هایهمشاگردی مدرسه تفریح زنگ

 از و برد قاهره به فلسطین از را ما که مسافربری قطار از و کردممی حکایت را جالب مسافرت

 نقل هاآن برای را خود خاطرات مصری غذاهای و آن هایمغازه و هاخیابان و قاهره شهر

 .کردممی

 تعطیل روزهای تفریح و ورزش

 یبایز هایقسمت در را ما بود تعطیل که یکشنبه روزهای بهار و پاییز در داشت عادت ما مدرسه

 لبنان دیدنی نقاط از یکی به اتوبوس با هفته هر یکشنبه روز زود صبح. بدهد گردش لبنان

 ایهگردش این طول در توانستیم ما باشدمی کوچکی کشور لبنان چون و کردیممی عزیمت

 بودم درسهم اسکی کلوپ عضو من چون. کنیم بازدید را لبنان تماشایی نقاط بیشتر جمعیدسته

 هایکوه برف. رفتیممی اسکی برای بیروت کیلومتری ۰3 به بود برف که زمستانی روزهای در

 لاو هم بهار اواسط جهت بدین و شدنمی آب هم بهار فصل در حتی بود زیاد معموال نقطه این
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 مدیترانه دریای در حسابی شنای یک و بازگشته بیروت به اسکی از پس و رفتیممی اسکی به

 هرش از خارج به تعطیل مواقع در روز سه دو برای هاآهنگپیش با نیز اوقات گاهی. کردیممی

 .بود صدا و سربی و آرام هاسال این زندگی. دادیممی تشکیل را خود گروه و رفته

 و دش محدودتری زندگی به تبدیل مرفه نسبتا زندگی آن. کرد دگرگون را ما زندگی پدر مرگ

 اطاق کی به بود ما اختیار در خدمتکار دو و نوکر و داشتیم منزل آن در که بزرگی نسبتا خانه از

 تاثیر زندگی تغییر این من روحیه در است بدیهی. شدیم منتقل نوکر و کلفت بدون اطاقه سه

 هاآمدیشپ هرگونه با مقابله برای مهیا و آماده همیشه باید که زندگی برای بود درسی ولی داشت

 برده وقتهیچ و کرد تحمل سادگی اساس بر را زندگی و شد هاناگواری و هاسختی تحمل و

 بیشتر را ام داشتیم زندگی در ما که نسبی سختی این. نشد زندگی شیفته و مشتاق یا و بنده و

 شهامت و خود خاص بینیروشن با مادرم که نمایم اذعان باید اینجا در. نمود زندگی برای آماده

 ختهاندو همان با و نکرد دراز دیگران سوی به را خود دست وجه هیچ به داشت که بلندی طبع و

 به را یعال و متوسطه تحصیالت هایدوره توانستیم تا گماشت همت ما تربیت به پدر ناچیز

 و رازف زندگی چون باشیم متکی خود به باید زندگی در که داد یاد ما به مادر. برسانیم پایان

 هم ندگیز نشیب در و بود اعتنابی ثروت و دارایی به باید زندگی فراز در و دارد بسیار نشیب

 رد ما فامیل افراد و او دوستان پدرم فوت از بعد اول روزهای است بدیهی. بود محتاج نباید

 برادرم و من برای بودند داده وعده و دادندمی کمک قول هم لبنان در ایران نماینده و ایران

 تحرار از انتظار هاسال و هاماه با ولی بگذارند ما اختیار در و آورند وجود به تحصیلی بورس

. کردندن ما از هم یادی دیگر حتی بلکه نشد خبری بورس از تنها نه و شد کاسته هاآن احساسات

 کردمی سعی همواره ما مادر. است طبیعت قوانین از یکی خود این چون نیست گله جای البته

 .نکنیم ناراحتی و تنهایی حس وجه هیچ به که

 بود مؤلف نویسنده پدرم

 مهادا آن ارسال پدر فوت از بعد حتی و رسیدمی ما به بیروت در ایام آن در که ایروزنامه تنها

 چاپ کوشش روزنامه پاورقی در پدرم هایکتاب زمان آن در. بود کوشش یومیه روزنامه یافت
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 رانسهف و عربی از کتبی هایترجمه خصوص به بود کرده تالیف زیادی هایکتاب پدرم. شدمی

 فرانسه زا پاردایان کتاب ترجمه و کرد ترجمه فارسی به را جبران خلیل هایکتاب او. فارسی به

 منتشر ابکت صورت به بعد و بود روزنامه پاورقی هاکتاب این امر بدو در. بود پدرم از فارسی به

 همه و کنممی نگاهداری را پدرم تالیفی هایکتاب از جلد چند فقط حاضر حال در من. شد

 .کنم داپی دسترسی هاآن همه به بتوانم که دارم میل خیلی و ندارم دسترس در را پدرم تألیفات

 را کشورمان اخبار مدید هایمدت تا و ماند باقی که ارتباطی خط تنها گفتم که همانطوری

 فادارو که بود صفوی و پدرم میان دوستی عالمت «کوشش. »بود کوشش روزنامۀ آورد برایمان

 و رسیدمی برایمان مرتبا کوشش روزنامه بودیم ایران از خارج در ما که مدتی تمام در و ماند

 .اممانده شناسحق لحاظ این از وی به نسبت هنوز من

 پدرم سیاسی ماموریت آخرین

 و یمن پادشاه یحیی امام میان که ایمسلحانه جنگ در که بود کرده مامور را پدرم ایران دولت

 یانم صلح مقدمات و مذاکرات تا کند دخالت بود داده روی سعودی عربستان پادشاه سعود ابن

 مراقبت هم بعد و خورد زمین شتر از پدرم ماموریت این از بازگشت در. گردد فراهم دو آن

 خارجه امور وزرای از یکی وقت آن. ساخت ناخوشی و درد با مدتی. نیامد عمل به وی از الزم

 وزارتخانه این در اصالحاتی و کند جوان را خارجه امور وزارت زمان آن در که خواستمی که

 قدیم دوستان از هم وزیر این اتفاقا. نمود خدمت منتظر و کرد احضار را پدرم آورد عمل به

 در اصالحات هم هنوز و گذردمی سال سی از بیش اکنون اصالحات این آغاز از. بود پدرم

 بیروت به پدرم. است مستمر و دایمی اصالحات این گویی. دارد ادامه ما خارجه وزارت

 خاموش آهسته عمرش چراغ 430۰ مارس شانزدهم روز و کرد جراحی عمل چندین. بازگشت

 .شد

 بود؟ آدمی چطور پدرم
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 چون و. بینممی قلب خوش و جدی مردی را او مانده باقی برایم دلم و فکر در که خاطراتی از

 .بودیم او دور ما همه گفت بدرود را دنیا طوالنی ناخوشی یک از پس

 بود؟ پدری چگونه پدرم

 خارج ماموریت در اغلب او چون. نبودم معاشر و محشور زیادی مدت پدرم با گفتم که همانطور

 و اشندب پدر با بیشتر باید کنندمی احساس اطفال که عمر سنین آن در. بردمی بسر ما از دور و

 بود خشم هب متمایل پدرم طبیعت. بس و دیدیممی هاتابستان در فقط را پدرمان ما نزدیکتر، او با

 کیکود هنگام در که دارم خاطر به خوبی به باز ولی. بنمایاند را خود محبت که نداشت میل و

 سلطت او بر عجیب حزنی و اضطراب کردمی آمدپیش برادرم یا من برای ناخوشی و کسالت اگر

 .یافتمی

 و بگوید روشن و صریح را خود عقیده و نظر که داشت عادت و روشن و صریح بود مردی او

 مریا دوستی اینکه به بود معتقد و بود ثابت دوستی در. جویدنمی را خود کلمات وقتهیچ

 با دبرگزی شخص را دوستی که یکبار و است شخص به مخصوص و انتخابی و اختصاصی

 هر و چیز همه مقابل در دوستانش از. کند شوخی تواندنمی و نباید دیگر خودش انتخاب

 رایب نامساعدی شرایط اتفاقا اگر. کردمی دفاع خودش نیروی همه با آمد،می پیش که ایواقعه

 در ربیشت حدت و شدت با بلکه کردنمی فراموش را هاآن فقط نه کردمی آمدپیش دوستانش

 آمدهایپیش علیرغم گوئی. دادمی نشان بیشتر را خود دوستی این و کردمی پافشاری دوستی

 .کند جبران را نامالیمات و وقایع خواهدمی خودش دوستی و محبت با ناگوار

 ادی به گرفت انجام ما خانه در که را مذاکره یک از بریده بریده هاییقسمت ولی بودم، کودک

 نشان مساعد روی دیگر او با زمان که بود پدرم دوستان از یکی مورد در صحبت این. دارم

 راحتص این به و درجه این تا نیست صالح که گفتندمی او به پدرم دوستان از بعضی. دادنمی

 روزهای منتظر که است این در مصلحت و دهد نشان دوست این به نسبت را خود دوستی

 شمگینخ سخت را او که بود این فقط سخنان این اثر تنها ولی باشد دوست این برای مساعدتری

 داشته زندگی در صورت دو و ماسک دو آدم است ممکن چطور گفتمی پدرم. کرد ناراحت و
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 زچی همه همیشه برای دیگر داشتمی روا خیانت او با دوستی در دوست یک اگر اما و باشد؟

 و راست خطوط با بود آدمی. بخشیدنمی را کسی موارد این در پدرم. شدمی تمام هاآن بین

 سبک به ترکی و عربی و فارسی در او تحریر سبک. داشت بسیار خدادادی استعدادهای. مستقیم

 رمنتش و نوشته هاکتاب هازبان این سه هر به او حیات زمان در. ماندمی نویسنده یک نگارش

 من هک داشت میل. نوشتمی و کردمی صحبت سلیس و روان را انگلیسی و فرانسه. است کرده

 من هک بود او پافشاری همین برای و دلیل همین به شاید. بگیریم یاد خارجی هایزبان برادرم و

 .کردم فراوان تالش و کوشش خارجی هایزبان آموختن برای

 سخت شرایط در را ما او او، از نزدیکتر موجودی برادرم و من برای زندگی در شاید: مادرم اما

 پرورش وقف را اشزندگی تمام. کرد تربیت و گرفت خود بال زیر مادی لحاظ از مخصوصا

 الاتص ایران در اقوام و دوستان به را ما که هاییحلقه و شد فوت پدرم وقتی. کرد من و برادرم

 سر تا بود روبرو هاآن با مادرم که مادی مشکالت همه با گسیخت، هم از آهسته آهسته دادمی

 .نکرد دراز کسی طرف به را دستش گاههیچ ببندد هم به را زندگی ته و

 منصب صاحب که نزدیک اقوام از یکی به اینامه خود پیش از من وقتی که هست یادم

 التتحصی تا بدهد من به تحصیلی بورس یک که خواستم او از و نوشتم بود ایرتبهعالی

 اشخاص این روی گفت من به فراوان محبت با و کرد مالمت مرا کنم، تمام را خود دانشگاهی

 رد و باش داشته اتکاء همیشه. نوشتی را اینامه چنین که نبود درست اصال و نکن حساب

 هرگز تو به او که باش مطمئن تازه و باش راضی داری که آنچه به. مکن تکدی کسی از زندگی

 .داد نخواهد جواب

 دستگاه در ناچیز حقوق با کوچکی کارمند که هم هابعد و زندگی سخت دوره این تمام در

 ره از بسیار هایخویش و قوم امروز اما. دیدم خودم به کم بسیار هایخویش و قوم بودم دولت

 .کنندمی کشف مرا طرف

 همان به مادرم است ترراحت ما زندگی که هم امروز. داریم فراوان دین مادرمان به برادرم و من

 منزل از و گیردمی را او وقت بیشتر کتاب و دعا و نماز. دهدمی ادامه خود قانع و آرام زندگی

www.takbook.com

www.takbook.com



35 

 

 امروز .است نشده تسلیم گاههیچ اما بوده نبرد در زندگی با هاسال او. رودمی بیرون کم خیلی

 عقیده. آورد وجود به زیادی و بیش ما ساده زندگی معمولی و عادی خط در خواهدنمی هم

 رازف زندگی که است معتقد طرفی از و نیست درست اصال و است بیهوده و عبث کار این دارد

 .باشد داشته آمادگی حال همه برای و همیشه آدم آنکه بهتر چه. دارد فراوان نشیب و

 رد که ـ خاطرات این خواننده کنممی فکر. دانممی ضروری را مطلبی ذکر مقال خاتمه در باری

 واندنت ـ است نشده مراعات آن زمانی ترتیب و نظم و آمده میان به طفولیت روزگار از سخن آن

 الح و گذشته هایزمان هانوشته این در. کند همراهی را نویسنده وقایع خم و پیچ در آسانی به

 البالی در را جوانیم حاالت من حال هر در. دارند اساسی نقشی انددرآمیخته هم به که آینده و

 از و یافتم باز است افکنده سایه آن بر زمان گذشت از رنگی که یادداشتم هایکتابچه اوراق

 .دارم بخشش امید دنیا سالنامه گرامی خوانندگان

 
 انایر در زمان آن که( خورشید و شیر) دارنشان کاله و ایرانی لباس با هویدا فریدون برادرش و امیرعباس

 .بود مرسوم
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 برادرش و مادر کنار در( پهلوی کاله با) هویدا امیرعباس

 
 .شودمی دیده چپ سمت از دوم نفر آخر ردیف در هویدا. آهنگیپیش لباس در بیروت فرانسوی مدرسه آموزاندانش
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 .عربستان پادشاه سعود ابن با مالقات در( چپ سمت از دوم نفر اول، ردیف) هویدا پدر
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 لندن در زندگی و پاریس به سفر

 

 اروپا در تحصیل ایام از هویدا خاطرات

 خاطراتش نوشت؛ 401۳ نوروز «دنیا» سالنامه برای جوانی ایام از را خاطراتش هویدا، امیرعباس

 شرح و لندن در اشزندگی پاریس، به سفرش یاد. بعد سال برای ماند اروپا در تحصیل ایام از

 .شد منتشر 401۰ نوروز در وقت وزیرنخست زبان از آن ماوقع

*** 

 ساختن ازب برای کوشش و گشته سپری که وقایعی هایبرگ بر شدن خم و گذشته به بازگشت

 ویر عجله به که هایییادداشت میان از هم آن است پیش سال سی  آمدهایپیش به مربوط آنچه

 در باید و کشانیده زردی به را هاآن رنگ زمان گذشت که هاییدفترچه میان از و آمده کاغذ

 .نیست آسانی کار شک بدون پرداخت، جستجویشان به هاکشو اعماق

 هب خود امکرده عادت آن به که هم من و است المثلضرب هم طباطبایی آقای فصلی یادآوری

 که است دمیآ تنبلی همین و است، انسان طبیعت به وابسته تنبلی از ترتوانا و ترقوی مراتب

 ترجیح که است همان باز و سازیم روشن امروزی نزدیک نور با را دور هایگذشته گذاردنمی

 بود، مانزندگی رویاهای جزء که را آنچه و خواستیممی که را آنچه بودیم، که را آنچه دهدمی

 ...نکشیم بیرون فراموشی خاکسترهای زیر از بود زندگی گرم و نرم امیدهای که آنچه و
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 به تدس تردید با سال سی از پس اکنون. است اینگونه که خوشبختانه و شوندمی عوض هاآدم

 رشو پر آواهای با عمر هایسال. شودمی باز امگذشته روی به که زنممی ایدریچه این گشودن

 انپایبی محزون هایهدیه اغلب و گذران هایشادمانی گاه و گشته سپری هم سر پشت و شر و

 .است آورده همراه به

 رخاط از را بیهوده تصورهای و اوهام ابر و آورده روی کمال و پختگی آستانه به عمرم که امروز

 مبرآی جوانی جستجوی به اگر که زیرا. برآیم امجوانی جستجوی به ندارم میل زیاد ام،زدوده

 روزهای و اششادی هایجنبه با بود که همانطور عینا یابم، دست بدان راستی به خواهممی

 ایهسال هفده جوان آن آیا امروز پخته انسان... سادگی هایضعف با و بلورین پاکی با اندوهش،

 رودب تحصیل برای اروپا به آنجا از تا رفتمی بیروت ساحل در کشتی آن سوی به که را

 شناسد؟می

 آمدمی شمار به بزرگ قلمروی برایش که را ایخانه شیرین زندگی بایستمی که را جوان این

 نظورم شاید] تشویق مظهر وقت آن که اروپا قاره آن در برود علم و دانش دنبال به تا کند ترک

 نآ ساله هفده جوان آن راستی شناسد؟می باز آیا بود آمیختگی درهم و[ است بوده تشویش

 .دارد من با اشتراکی خطوط و وصل خط چه وقت

 ردهمگ به بیروت بندر بنای ورودی در نزدیکی در گروهی. است سپتامبر ماه آخر. ظهر نزدیک

 ار خود متاع که هاییکاسب. زنندمی بوق و شوندمی رد هم سر پشت هااتومبیل. اندشده جمع

 هافریاد خود التجارهمال خوبی و وصف در رنگارنگ هایلباس با فروشندمی چرخشان روی

 فریاد کی رسدمی بندر به کشتی که بار هر روندمی بندر سوی به که مردم جمع این از. کشندمی

 .شودمی شنیده جمعی دسته

 مدیترانه مروارید این بیروت ولی دارد جذاب و فریبنده ایمنظره جهان کشورهای همه بنادر

 هاتیکش و بودند نکرده وسیع هنوز را بیروت بندر هنگام آن در. دارد را خود به مخصوص منظره

 صد چند از که ایفاصله در رسیدندمی بندر به هاکشتی وقتی. بیایند اسکله کنار تا توانستندنمی

 قایق گاه اصلهف این پیمودن وسیله و انداختندمی لنگر دارد فاصله خشکی با کیلومتر یک تا متر
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 یروتب منظره زیبایی بر هااین همه و کند،می حرکت پارو با که هاییکرجی اغلب و بود موتوری

 رفت و دآم و کشتی دیدن برای فقط که افرادی یا مسافرین دوستان و نزدیکان و اقوام. افزودمی

. ماندندمی باقی حرکت ساعت انتظار در همه و. شدندمی مخلوط هم با آمدندمی مردم

 و زشانسب لباس در پلیس مامورین خودشان، محلی هایلباس با «زمینی هایپسته» فروشندگان

 تبختر هب آمیخته اعتناییبی حالت آن با فرانسوی سربازان و افسران خشن، و خشک حرکات با

 ار آدمی خواستمی گویی که زدندمی دماغ به چنان را مرطوب عرق و بدن بوی فراوان، کبر و

 .کندمی کمک هوا سنگینی به فصل این در هم رطوبت و گرما که مخصوصا کند خفه

 .کردیم خانه در هم با ما را هاخداحافظی. کند خداحافظی من با بندر در که بود نخواسته مادر

 آرامش رمماد. شدیم تاکسی سوار بندر مقصد به برادرم با فشرده گلوی و اشک پر چشمان با من

 شحزن و اندوه الاقل که دانستممی. کردمی نصیحت عقل از پیروی به مرا و کرده حفظ را خود

 کردن بزرگ برای او که مداومی و بالانقطاع نبرد و ما سخت زندگی اما. است من غم اندازه به

 او هب را شناسیوظیفه حس و شجاعت و تسلیم حالت این بود کرده دنیا این در من و برادرم

 وقتی که دانستممی. دادنمی نشان من مقابل در را خودش حزن و غم همین برای. بود داده

 .کرد خواهد آغاز را گریه آرام آرام او پیچدمی کوچه خم در اتومبیل

 در. کرد ویراژ هاامروزی اصطالح به و چرخید ناگهان الستیک و پاره آهن صدای با تاکسی

 که است کسی به متعلق خیابان و کوچه. ندارد مفهومی مرور و عبور نامهآیین و قانون بیروت

 لحظه آن در. راننده السیرترینسریع و ترینشیطان به است متعلق اصال و شودمی آن وارد اول

 کوچه و جاده. ندارد وجود تقدمی حق چپ دست نه و راست دست عبور برای نه خصوص به

 حتی یا و اتومبیل یک از زدن جلو. است ترباکبی و راندمی ترسریع که است کسی مال خیابان

 آن طعمه و است خطرناک گاه که هنری البته است هنر نوع یک بیروتی راننده برای تراموا

 .فراوان هایقربانی

 و یخداحافظ برای که مدرسه رفقای و دوستان. رسیدیم بندر به سالم و صحیح ما هااین همه با

 گردی گروهی و بودند محزون هاآن از ایعده. گرفتند را ما همه دور بودند آمده گفتن بخیر سفر
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. بودم ورن ژول هایداستان پهلوانان از یکی مانند من هاآن برای. کردندمی نگاه من به حسد با

 رفتم؟می رویایی ماجرای یک سوی به که نبود این مگر

 زمان آن در ما چشم دریچه از اروپا

 سوبمح مدرسه مادر حد اکتسابی هایدانش «شیرده مادر» که اروپا کشف برای که نبود این مگر

 پایان آن در هم چیز همه و شدمی آغاز چیز همه آن از که اروپایی همان بودم؟ عازم شدمی

 خروش و جوش حال در همه پیوسته که هانقیض و ضد ها،تضاد از که اروپایی این. یافتمی

 عنیم فاقد کلمات و منحط، اخالق یک علت به بایستمی هم زودی به و بود شده تشکیل بود

 .گردد پاره هم از

. گرفتمی قوام و ثبات دنیا حیات آن در که بود ایقاره ما همه برای اروپا زمان این در معهذا

 زندگی غذای که روممی سرزمینی سوی به که بالیدممی خود به لحظه آن در من شک بدون

 .مبود برده بسر فرانسوی مدرسه یک هاینیمکت روی که سال دوازده مدت در بود، من فکری

 راحت اتعاد رشته یک باید اجبار به اینکه از. رفتممی نامعلوم تقدیری و نامعلوم خاک سوی به

 اویرتص با بروم دنیایی سوی به و گویم ترک را تاریخ حتی و ماجرا و واقعه بدون زندگی و

 المپ، خدایان اندازه و حد در کند،می جلوه بزرگ بس آن در اشباح و اشکال که خیالی و ذهنی

 احساس نوع یک با مخلوط که بگویم باید اما کردممی احساس خود در را فراوانی اندوه و حزن

 .عظمت و بزرگی

 خواند را کوفی خط که کسی اولین

 این. امپولیونش نام به فرانسه ماریتیم مسافربری شرکت به بود متعلق بود انتظارم در که کشتی

 رانسهف زبان در که را کوفی خط توانست بار اولین برای که است فرانسوی دانشمند همان نام

 الدنب را او تقدیر و زندگی مدرسه دروس در... بخواند خوبی به باشدمی Cuneiforme آن نام

 آیا!« اشاپ شامپولیون» بود شده اسمش و بود داده پاشا عنوان او به مصر السلطنهنایب. بودم کرده
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 با ،هادانش همه سرچشمه اروپا به سفر رفت؟نمی شمار به تقدیر از اثری و اینشانه خود این

 .است پیوسته تاریخ و علم با آن نام که کشتی

 اروپا سفر در محصل یک بنه و بار

 کدام من اصال. بود شده دردناک برایم دوستان هایشوق و شور و هامحبت این همه دیگر حاال

 هاشدان همه منبع که اروپا سرزمین این سوی به تقدیر که منی داشتم؟ هاآن با را مشترک خط

 خود با یچارهب محصل یک البته. شد تمام سرعت به گمرکی تشریفات کرد؟می هدایتم دانستممی

 تابک یک هاآن بر عالوه. همین پیراهن تا چند و شلوار و کت تا دو. باشد داشته توانستمی چه

 پاک و بودن دارایی صاحب بایستمی البته. بود سرم زیر کتاب که ژید قلم به «زمینی هایمائده»

 چیزهای باید که بود ننوشته ژید مگر. ندارند معنی زمینی هایدارایی. کرد سفر چنین این و بود

 را خود آدم چرا بنابراین. شد خالص هاآن شر از ترزود چه هر بتوان تا داشت دوست را زیبا

 خاطر به هاتن دانست را آن قدر باید هستند زیبا اشیاء این اگر زمین؟ روی اشیاء به کند وابسته

 .انگیزندمی بر دیگران در که احساساتی

 آدمیان، نگاه از دور و خفا در خود، خاطر به و خود برای داشتن، دوست را اشیاء خودپرستانه

 ،سن این با هم امروز حتی که است همین برای. است نداشته معنی و مفهوم هیچگاه من برای

 از ترعالی ارزشش من برای اخالقی نظریه یک یا و فکر یک. ندارم بستگی مادی اشیاء به من

 و نشان نوع یک زمینی هایدارایی و هاچیز به ما وقتی فقط. است زمین روی هایدارایی همه

 به جمشید تخت اگر. بریممی ترباال را آن ارزش دهیممی اخالقی یا فکری نمایندگی و عالمت

 زشیار چه کردمی ستایش را آن خود برای و تنهایی در نفر یک آن اگر و داشت تعلق نفر یک

 ندکمی پیدا معنی و مفهوم سازندمی را هاآن که هاییدست کمک به و توسط به اشیاء داشت؟

 و شور راه از هم معنی و مفهوم این و. ندارد مفهومی خود به خود آهن و سنگ و چوب وگرنه

 .اندگذاشته باقی اشیاء این در هادست که است عشقی

 سرنوشت و تقدیر سوی به
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 تا شدم موتوری هایکرجی این از یکی سوار برادرم، بوسیدن و دوستان با خداحافظی از پس

 شده مگ رویاهای و هاناکامی و هاناامیدی چه. بروم بود انتظارم در که تقدیری و کشتی سوی به

 هب را چیز همه خواهدمی که انسانی تقدیر. بردمی بسر انتظارم در تحصیل طریق این در که

 شمار به سخت و طوالنی راهی در نشان و اهرم و ترازو میله اولین دهد انجام خود دلخواه

 به ماا روم،می دانستممی بشریت دایه و مادر را آن که اروپا، یک سوی به کردممی تصور. آیدمی

 و هاتفاهم عدم ها،کینه علت به بود مرگ شرف در که اروپایی نهادم،می گام مرده خاکی سوی

 هایکتاب در مگر ندارد خارجی وجود مادر دایه این که بگیرم یاد رفتممی. هایشخودخواهی

 .مدرسه هاینیمکت روی در و سال هایسال در بودند، کرده اشباع را فکرم تمام آن از که درسی

 را خودم منظم و مرتب خیلی من. رقصیدمی آب روی ما موتوری کرجی و بود متالطم دریا

 توجهم حواسم تمام و بودم داده جای رفتیممی مقصد یک سوی به هم با که دیگر مسافر دو میان

 حاظل از هاچمدان این شکل. بودند انداخته دیگر مسافران اثاثیه انبوه میان در که بود چمدانم

 خاطر به دوباره را خود هندسه دروس تمام کردممی کوشش. آمدمی مسخره نظرم به هندسی

 اشکال شبیه کلش این سطح مساحت بتوان تا برد کار به باید فرمولی چه ببینم آنکه برای بیاورم

 کلش این که سازم مطمئن را خود ترتیب بدین خواستممی من. آورد دست به را بیزانس زمان

 .کند حفظ شدمی عوض امواج میل به که را خودش ثقل مرکز بود خواهد قادر

 سوم درجه دنیای با نزدیکی

. بود سوم درجه یک سوم، درجه یعنی داشت را خود واقعی نام چیزی هر خوب روزهای آن در

 در. گذاشتندنمی توریست درجه امروز مثل را اسمش. هایشراحتی عدم و وسایل عدم همه با

 هم ستبایمی پول که داشتند قبول را حقیقت این بالتردید واقعیت یک عنوان به همه زمان آن

 رجهد جز امزندگی در من اما. بیشتری راحتی هم و کند تامین شخص برای باالتری موقعیت

 آن انزب. بودم کرده عادت آن به من و بود نزدیکتر من به سوم درجه دنیای. بودم نشناخته سوم

 .است آشنا برایم همیشه که است دل زبان این. فهمیدممی را
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 بالفاصله و ومر باال غیرثابت متحرک کوچک پلکان از تا کرد کمک کشتی افسران از یکی باالخره

 .داشت امتداد کشتی هایاطاق و هاکابین طرف به که دیدم کشتی دراز راهرو در را خود بعد

 به رانسهف کشور وجود ترتیب بدین. بود پخش جا همه کرده سرخ زمینی سیب و بیفتک بوی

( ینکاب) اطاق یک سوی به کشتی مهماندار دنبال به دست در چمدان با. شدمی احساس خوبی

 تخت تهش کابین این در. افتادم راه به( بود مانند البیرنت) خم و پیچ پر راه یک انتهای در که

 هک بودم کسی اول من چون. دیگری باالی یکی یعنی هم روی تخت تا چهار بودند، گذاشته

 قسمت در کابین این. کردم انتخاب بود ورودی در کنار در که را خوابتخت یک رسیدم آنجا

 آدم اصلهبالف که است طبیعی و نداشت دریا سوی به ایدریچه بنابراین و بود کشتی پایین

 .کردمی پنجره بدون بسته فضای این در ناراحتی احساس

 تنها در را آن و درآوردم را خودم نو شلوار و کت یگانه فورا من. کندمی عادت زود انسان اما

 را فلق کلید و گذاشتم چمدان در را خود مایملک و اشیاء باقی. کردم آویزان کابین داخل قفسه

 .چرخاندم کاریمحکم و اطمینان مزید برای دوباره

 خراب خانه برادران با همسفری

 در .رسیدند هم من اطاقیهم مسافرین سایر و گذشت ایدقیقه چند. بودم گرفته جا دیگر حاال

 متوسطه مدرسه در را خودشان تحصیالت از قسمتی که بودند ایرانی جوان دو هاآن بین

 قسمت در هاآن از من و بودند داده انجام من با بود معروف فرانسه لیسه نام به که هافرانسوی

 ریدونف. امگفته سخن( دنیا سالنامه دومین و بیست) سالنامه همین صفحات در امکودکی شرح

 شاهکرمان در یکی. رفتند بین از جوانی عنفوان در هاآن دو هر. گویممی را خراب خانه کیومرث و

 هر. فتر دنیا دار از قلبی سکته مرض با تهران همین در دیگری و شد کشته آنجا و بود طبیب

 آخرین در. بودند درخشان خودشان کارهای در و بودند خوانده درس جدی و خوب هاآن دو

 دوستان از مدید هایمدت. دیدم را هاآن عموی پسر و عمو کردم کرمانشاه به که رسمی سفر

 خواست من از و آمد دفترم به هم هاآن خواهران از یکی. کردیم صحبت هاگذشته از و مرحوم

 از یکی در دیگر شغلی به دارد که شغلی از است کارمند دارایی وزارت در که را شوهرش که
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 خواستنمی من از کسی که بود بار اولین برای. دادم انجام برایش را کار این. شود منتقل والیات

 .بماند باقی والیات در داشت تقاضا بلکه بیاید تهران به

 کشتی عرشه در

 دو اب یعنی کردم، حرکت کشتی صحنه طرف به کردم یادداشت را کابین نمره اینکه از پس

 منظره یگرد بار اینکه قصد به افتادیم راه به کشتی فوقانی صحنه طرف به خودم ایرانی دوست

 دست به که زنگی با مهماندار یک و بودند رسیده همه هامسافر. کنیم تماشا را بیروت شهر

 اعالم ودندب آمده کشتی صحنه به مسافرین مشایعت برای که کسانی همه به هم سر پشت داشت

 .داشتمی بر را خود لنگر کشتی دیگر ساعت ربع یک تا زیرا گویند ترک را کشتی که کردمی

 باز وطنشان هب که بودند فرانسویانی مسافرین اکثر. بود مشهود بسیاری حرکت کشتی صحنه در

 زمراک در را تابستان تعطیالت که بود هاآن میان در مصری هم توجهی قابل عده. گشتندمی

 پیاده ما بایستمی اسکندریه در. گشتندمی باز مصر به و بودند گذرانده لبنان هایکوه ییالقی

 مالحان و شدندمی دور نظر از و شده خالی بود آورده خود با را هامسافر که هاییکرجی. شویم

 .کردندمی آماده را حرکت مقدمات ما کشتی

 شد کشیده کشتی لنگر که موقعی

 تیکش صحنه باال که کشتی دیوار از قسمت آن سوی را هانردبان. بود فراوان دیدنی چیزهای

 کشتی و شد کشیده هازنجیر خراشگوش و کننده کر صدای با کشتی لنگر. کشیدند دارد قرار

 ودب حرکت در خداحافظی عالمت به که سفید هایدستمال دور از. گشت خارج بندر از آهسته

 .شدمی کم دقیقه به دقیقه بندر متراکم جمعیت. شدمی دیده

 سوی به بخوریم ناهار اول سرویس در بایستمی ما چون. آمد در صدا به ناهار زنگ سپس

 ودخ منظم و مرتب لباس با سرپیشخدمت نفر یک. کردیم حرکت سوم درجه غذاخوری سالن

 هدایت بودند خوردن غذا مشغول مرد و زن چندین آن اطراف در که میز یک طرف به را ما

 روحیه شبیه کمی ایروحیه و بودند فرانسوی ما میزهایهم. کردیم معرفی را خودمان. کرد
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 دهش کباب هایگوشت و گوناگون هاغذاپیش. بود فراوان و مفصل و غنی غذا. داشتند هاکولی

 .بود مطبوع

 است ممنوع سوم و دوم درجه به عبور

 دو و یک درجه افراد رفت و آمد اما. شوم آشنا آن تشکیالت و کشتی با کردم سعی بعدازظهر

 یک از که پلکان هر در و نبود ممکن دیگر بود پذیرامکان حرکت از قبل که هم با کشتی سه و

 سمت به رعبو کردمی اعالم که بودند گذاشته اینوشته رفتمی دیگر کشتی به کشتی صحنه

 به خود نوبت به هم هااین و مانده جدا هادومی درجه از هاسومی درجه ما. است قدغن دیگر

 جهدر بار از که را موسیقی بریده بریده صدای باد هاشب. بودند شده جدا هااولی درجه از کلی

 تا چند روی فقیر هایسومی درجه ما ستاره پر شب آن در و رساندمی گوش به آمدمی هااولی

. اندیشیدممی بود انتظارم در که آنچه و گذشته چیزهای به من و بودیم نشسته کشتی ضخیم طناب

...« یدآمی باران جاده بر... آیدمی باران جاده بر» رساندمی گوشم به را معروف آواز یک قطعات باد

 .بود مانده متوقف گویی الیتناهی تنهایی آن در زمان

 فراوانی و برکت پر دوران و هاروز آن، یادگار دارم خاطر در فرانسه سفر این از من که یادگاری

 مهه آرام آرام کشیدمی شعله ما درون در که نفرت با آمیخته گاه شادی گرم هایشعله که است

 ظیمع بینذره یک کانون مانند ما شوق و شور که آمدمی نظر به چنین و بلعیدمی خود در را چیز

 .گرداندمی مشتعل را چیز همه

 هایتپه جا همه خود رقصان و سخت امواج با دریا. داشتمی بر میان از را پگاه ابرهای خورشید

 با من روز، ساعات در. بود مطلق سکوت من دورادور. کردمی ایجاد گذران آلودکف مخملی

 زرو که عظیمی اضطراب. کردممی دنبال خودم قلب تپش تند آهنگ با را هاابر حرکت چشم

 نظم زچی همه که آمدمی نظرم به چنین. بود رفته بین از دیگر بود آمده وجود به من در سفر اول

 .شودمی کار به آغاز عجله بدون و یابدمی باز را خود

  یهود و اعراب نبرد آغاز
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 چشمان زیر یهود و اعراب میان نبرد. بود قدغن کشتی از شدن پیاده آنجا. کردیم توقف حیفا در

 بندر این رد توقف. بود شده آغاز فلسطین در بودند ناحیه قیمومیت مسئول که هاانگلیس دقیق

 لکارم کوهستان نورهای هایچشمک دور از. کردیم حرکت شد که شب. نیانجامید طول به زیاد

 مه و است غنی هم. است بو و رنگ از پر که شهری. رسیدیم اسکندریه به بعد. دیدیممی را

 .بازگشتیم کشتی به شهر از سریع دیدار یک از پس. فقیر

 ایبر یک درجه مسافرین که پول هایسکه آوردن دست به برای جمعیدسته شکل به هابچه

 که هاارک چه نان تکه یک آوردن دست به برای. رفتندمی آب زیر به انداختندمی آب به تفریح

 هاییطعمه مامور، محافظ آن در که انداختمی وحش باغ هایفیلم یاد به مرا منظره این! کرد نباید

 از غذا قاپیدن برای ماهی و انداختمی کردندمی زندگی هاماهی آن در که ایحوضچه داخل به

 هاماهی اتحی به بازگشت نبود، مطرح حیوانی حیات به آدمی بازگشت اینجا. پریدمی بیرون آب

 .نیست مقدور من برای آن تحمل که است هاصحنه آنگونه از این بود، مطرح

 الس چند. دیدم کنگهنگ در آورد وجود به برایم تهوع حال که منظره این شبیه دیگر ایصحنه

 دکشمی را آن اسب جای به آدم یک که را هاییدرشکه این و. کردممی گردش شهر این در پیش

 اروق که انسانی. کردمی حمل را سیاح چند یا یک که دیدم است معروف «پوس پوس» نام به و

 نمحزو چه بیستم قرن قلب در آمده در حیوان شکل به و شکسته درهم اشآدمی شخصیت و

 نینچ مقابل در را قلبم فشردگی هیچگاه. کندمی را حیوان کار که بیندمی را آدمی انسان. است

 نجر شیارهای آن در که رنگبی صورت سفید، موهای با انسان این. کنمنمی فراموش ایصحنه

 خوردمی چشم به( واریس مرض نشان) آبی برآمده هایرگ آن بر که هاییساق با بود، باقی

 هاآن از دیگر یکی و نشسته آمریکایی سیاح جفت یک آن داخل در که کشیدمی را ایدرشکه

 عینو را این و. ببرند خود با غنائم مانند خواستندمی هااین را هاعکس این داشت،می بر عکس

 اراحتین من است؟ برده یاد از را انسانی مقام و شان آدمی براستی آیا. کردندمی تلقی محلی رنگ

 من به. گذاشتم میان در بود همراهم که نفر یک با آمدمی نظرم به که آنچه از را خود خشم و

 به که آدمی همان شدنمی درشکه این سوار کس هیچ اگر اما باشد من با حق شاید که گفت
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 از مرگ گفتم او به. مردمی گرسنگی از کشدمی را درشکه االن دیگری حیوان یا اسب جای

 هاییغلش خویش تکنولوژی و علم با که است جامعه وظیفه این و. است بهتر زندگی انواع بعضی

 و شود پست پایه بدین آدمی نگذارد و بگیرد را کار و شغل نوع این جای تا آورد وجود به

 ادمانیش مایه شهر این گفتن ترک جهت همین به. باشد انسان مقام و شان شایسته باید هاشغل

 به رخاط به هابچه باز بگیرد پهلو اسکندریه بندر در کشتی وقت هر دانممی خوب اما. شد من

 ...رفت خواهند آب زیر به سکه چند آوردن دست

 کریستو دومونت کونت کتاب یاد به

 رفته رفته و کنم، استنشاق بهتر را تازه هوای تا امایستاده کشتی جلو قسمت روی بر. است سحر

 زیر رد آن قرمز و سفید هایصخره. شودمی بزرگتر و بزرگ که آیدمی نظرم به فرانسه سواحل

 .رسدمی نظر به سرب رنگ به و غیرمسکون شده سطحهم افق با که آفتاب

 از. دکشانمی جلو به زحمت به را خود صاف و آرام دریای در و شده ترسنگین گویی ما کشتی

 ومونتد کونت کتاب در. داد تشخیص را «ایف» معروف جزیره خوبی به توانمی دوربین با دور

 دومونت کنت هاسال از پس که بود جزیره همین از. است رفته سخن بسیار جزیره این از کریستو

 .داشتم دوست جوانی در من چقدر را داستان این و کرد فرار کریستو

 اروپا دروازه به ورود

 و دش ایجاد هافینیقی وسیله به ما تمدن سحرگاه در که شهری این. ایمشده مارسی نزدیک حال

 ده ساعت حدود. رودمی بشمار آن فضوالت مرکز و محل حال عین در و اروپا دروازه اکنون

 در رفتنگ پهلو برای کوچکتر کشتی یک کمک به ما کشتی مسافرت، روز هفت از بعد است،

 زودی به که زیرا دوستانم، همه و من ایم،آمده هیجان به ما همه. رفتمی پیش ترآهسته ساحل

 .نهاد خواهیم اروپا خاک بر پا بار اولین برای زود

 که هم یمصر و سوریایی لبنانی، چند و شده بزرگتر سفر این طول در ما نفری سه ایرانی گروه

 ملحق ام به بیازمایند اروپا دانش منابع از برداریبهره در را خود اقبال و بخت دارند قصد ما مثل
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 یا لندن پاریس، سوی به اتفاق به تا گذاشت خواهیم هم روی را خود تجربیات همه ما. اندشده

 .کنیم حرکت ژنو

 را وقتم سال یک که اینست من قصد. شوم دانشگاه وارد من تا کشید خواهد طول سال یک

 ما. ردک خواهند حرکت دیگر شهرهای سوی به دیگران. کنم انگلیسی زبان با شدن آشنا صرف

 هاهزار و مببینی را همدیگر تعطیالت دوران در و بنویسیم نامه همدیگر برای که ایمکرده یاد قسم

 مجرد به که کوتاه هایمالقات این. شودمی باد طعمه معموال هاهوعد اینگونه همه. دیگر وعده

 ایمردهک بدل و رد هم با که هایینشانی و آدرس. شودمی فراموش همه آئیم بیرون کشتی از آنکه

 .برد خواهد خود با را آن نسیم اولین قطعا که شده نوشته کاغذهایی قطعه روی

 اروپا دروازه درباره قضاوت

 یک. شوندمی دور هم از و رسندمی هم به غرب و شرق آنجا در. است عجیبی شهر مارسی

 اندازه و سطح در بودم دیده حال به تا من که را آنچه. است حاکم آنجا در شادی و عید حالت

 ها،لاتومبی ها،کوچه: شده بزرگتر و بزرگ که اینست مثل چیز همه اکنون. بود لبنان معیار و

 .بپیماییم باید را طوالنی راهی هااسکله از گمرک محل به رسیدن برای. هاآدم

 هگا و کوچک زیادی گاهی که خودشان عجیب متحدالشکل لباس با فرانسوی هایچیگمرک

 هامدانچ روی عالمتی گچ یک با لب، زیر به خودشان همیشگی سیگار آن با است، بزرگ زیادی

 ازب را هاآن حتی کنندنمی میل که است طوری من هایاسباب مفلوک شکل و هیکل. گذارندمی

 آهناهر ایستگاه نزدیک هتل یک سوی به را امایرانی دوست دو و من تاکسی یک باالخره. کنند

 پیدا دسترسی لهت یک به توانستیم ما تا گذشت مدتی که بگویم باید البته. بردمی «شارل سنت»

 و روشن خطوط با هاهتل بعضی جلوی در. باشد ما جیب توانایی حدود در آن اجاره که کنیم

 در. دهندمی اجاره ساعتی یا و روزانه یا ماهیانه را هااتاق آنجا در که بودند کرده اعالم واضح

 ار اتاقی است ممکن چگونه که کنم درک توانستمنمی خودم معصومیت و طفولیت عالم آن

 .کرد اجاره ساعتی
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 جیب بودجه حدود در اطاق اجاره

 در و معقول نظرمان به اشاجاره که کردیم پیدا کوچک هتل یک فرعی کوچه یک در باالخره

 خارج نمای و قیافه لحاظ از محلی چنین که است طبیعی. است بوده مانجیب بودجه حدود

 اشتد آهنی هایمیله هایشتخت. کمتر هم تمیزی و پاکی لحاظ از و باشد توانستنمی درخشان

 فراموش سیگارهای سوخته داغ جای خوابتخت باالسری میزهای بر. بود سخت هاتشک و

 فکر این به مرا هتل وضع ولی شدمی دیده بود اعتنابی و دقتبی هایمشتری یادگار که شده

 و عمر گذشت اما باشد، بوده این از بهتر هتل این احوال و اوضاع زمانی در باید که انداخت

 پول از پر هایجیب دیگر که بود کرده مشتری از دیگر ایطبقه تسلیم هم را او اکنون پیری

 .نداشتند

 هجهل درک کار آغاز در اما. رفتیم پاریس سوی به ترن حرکت تاریخ از اطالع کسب برای فورا

 بتصح طرز این از حتی و بفهمیم را هاآن لهجه توانستیم باالخره. است مشکل مارسی مردمان

 را «ر» مخصوصا و دارد را خود به مخصوص آوای شهر این مردم لهجه. نیامد بدم من هم هاآن

 .کنندمی ادا خاصی طور به

 تا براینبنا و ایمگرفته رفتمی پاریس سوی به که ترنی در خودمان برای جا صبح فردا برای

 درست را شهر و کرده استفاده توانیممی که داریم پیش در کامل وقت بعدازظهر یک ساعت

 به یراخ جنگ زمان در یعنی هابعد که را آن هایمحله و قدیم بندر بتوان که است محال. ببینیم

 .کرد فراموش شده خراب هاآلمانی دست

 بزرگ شهرهای حالت

 گروهی آن اطراف در و روندمی راه سرعت به مردم همه آن در که بزرگ خیابان یک کانوبیر

 امثال و دهندمی هامشتری به خنک هایآشامیدنی هاآن در و شده ساخته هاروپیاده در که کافه

 معیارهای و هااندازه با را چیز همه که آمدیممی کشورهایی از که دوستانم و من برای ها،چیز این

 کوچک شهرهای در که کسی برای. کردمی جلوه بزرگ چیز همه کردندمی حساب کوچک
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 ویر عمیق اثر یا هاشهر این. شخصیت بدون دارند حالتی بزرگ شهرهای البته کرده، زندگی

 .سازندمی خویش منکوب و مقهور را او یا گذارندمی وارد تازه مسافر

 محلی و ملی غذای یک. کردیم صرف قدیمی بندر کوچک رستوران کافه یک در را ناهار ما

 و گوناگون هایماهی با که دادند ما به است آبگوشت نوع یک که «آبس بوئی» نام به مارسی

 که طوری به است لذیذ بسیار غذا این که کنم اذعان باید. کنندمی درست دریایی هایگوشت

 چطور ببینم خواستم من. بخورد هم را خودش انگشتان کندمی هوس خودمان اصطالح به آدم

 اب هیکل قوی و چاق بود مردی آشپز کردند، هدایتم مطبخ طرف به. کنندمی درست را غذا این

 و ماهی همه این منظره و شکل. کرد بلند را بزرگ دیگ در بالفاصله که آویخته هایسبیل

 عجیب نظرم به داشت ترزننده هایشکل و زننده و مخصوص هایرنگ که دریایی هایگوشت

 طوری هب شد مسلط من به تهوع حال و باشم شده گرفتار متالطم دریای در که بود این مثل. آمد

 هیچ ولی چشید و خورد را غذا باید همیشه که آنست حقیقت. دویدم بیرون سوی به آنجا از که

 .کنندمی حاضر چطور را غذایی که ببیند کند هوس آدم نباید وقت

 پاریس سوی به حرکت

 جای هک داشتم چمدان یک فقط من گفتم که همانطور .رفتیم آهنراه ایستگاه به روز آن فردای

 خود با زیادی هایچمدان هاخراب خانه دیگرم دوستان دو اما بود آسان ترن کوپه در آن دادن

 آهنراه مامور. بگذارند امانات قسمت در پاریس در را هاآن که شدند مجبور و بودند آورده

 اسم هانآ. بنویسد را اسم این باید چطور پرسید مامور...« خراب خانه: »گفتند پرسید را اسمشان

 او لیو بنویسد را آن آسانی به بتواند مامور تا گفتند حرف به حرف و کردند هجی را خودشان

 کنید گوش: »گفت که شد ناراحت قدری به هم باالخره و کرد یادداشت را اسمشان زحمت با

 .«کندنمی مسافرت دارد اسمی چنین آدم وقتی

 که اصطالحی فرانسه زبان در. رفتندمی پاریس طرف به که مارسی اهل مردم از بود پر هاکوپه

 پاریس طرف هب «رفتن باال» گویندمی. است خاصی اصطالح شود،می استفاده پاریس به سفر برای
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 نوع یک همیشه پاریس آنکه برای شاید شوید، سرازیر پاریس جانب به کوه از شما آنکه ولو

 .است فرانسه مردم اذهان در هدف

 کنندمی سفر سوم درجه با که کسانی همه من عقیده به. بودند داشتنیدوست خیلی ما همسفرهای

 رتطبیعی شعله و شور و شوق و پذیرتردوست هایقلب باشند که کشوری هر و نژاد هر از

 ازهت همسفرهای وقتی. ندارند را اغنیا تحقیر و کبر حالت آن و عبوس و تاریک حالت آن. دارند

 کوشش تمام مآییمی فرانسه به تحصیل قصد به بار اولین برای و هستیم ایرانی ما که دانستند ما

 .کنند محبت ما به که «کردند تکه چهار» را خود خودشان اصطالح به یا و کردند را خود هم و

 «اصفهان سرخ هایگل» فرانسوی نویسنده

 بتوانیم که کردند راهنمایی نوع همه ما به و کردند شریک خودشان ناهار در را ما ظهر هنگام به

 وریکش و شب یک و هزار سرزمین ایران هاآن برای. کنیم پیدا ترارزان و ترراحت و بهتر جایی

 را آن هاکتاب دیگر و اصفهان سرخ هایگل مثل لوتی پیر هاینوشته ماورای از که بود رویایی

 .شناختندمی

 کردمی توقف هاآن در ترن که را شهرهایی اسامی من. شد فرانسه دهات وارد سرعت به ما ترن

 ایعوق هاشهر این همه. نبودم ضعیف جغرافیا در که بودم نکرده فراموش. دانستممی خوبی به

 .آوردمی خاطرم به را فرهنگی هاینهضت و هاجنبش یا و هاشورش ها،انقالب ها،جنگ تاریخی،

 اگردش به را فرانسه تاریخ چطور که دانندمی خوب فرانسوی مدارس معلمین که کرد اذعان باید

. نندک جالب رمان یک به مبدل را تاریخ اینکه در دارند استعدادی فرانسوی معلمین. بدهند درس

 جذاب و آسامعجزه وقایع از پر که را کشورمان تاریخ هم ما کشور در که برسد روزی امیدوارم

 هم جهت این در که باشد الزم شاید. بدهند یاد شاید و باید که آنطور ما هایجوان به است

 وجود هب شاگرد در درس این با توام باید که شوری و وقایع تدریس نحوه. بشود بزرگ کوششی

 .است اساسی اهمیت دارای آید
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 نگاه اغلب کندمی تدریس ملک خان که را ایران تاریخ ساعت ربع یک آن من تلویزیون در

 را ما ختاری آنکه برای دارد قدرتی نوع یک مرد این. گیرممی قرار تاثیر تحت راستی و کنممی

 زندمی حرف نادرشاه هایجنگ از که بینیدمی را او و شنویدمی را او صدای شما وقتی. کند زنده

 قبو. کنیدمی احساس را جنگ لرزه. هستید هاجنگ این عینی شاهد خودتان که اینست مثل

... بینیدمی قوتش تمام در را نظام سواره یورش و شنویدمی زنندمی صدا را هاارتش که را هاشیپور

 .ندهم دست از را برنامه این کنممی سعی هایمگرفتاری تمام با من

 شویممی نزدیک پاریس به

 حومه نورهای از پاریس حضور و وجود پیش مدتی از. شدیم پاریس وارد که بود شب حدود

 شب دنرسی فرا با. رسیدمی نظر به کمتر دیگر پیش مدتی از خالی فضاهای. بود محسوس آن

 را گبزر شهر یک به شدن نزدیک غریزه نوعی که بود این مثل ولی. دید درست شدنمی دیگر

 وفب صدای و فوالد و آهن صدای و سر با توام. بود محسوس پاریس تنفس. دهدمی خبر آدم به

 بانیدهچس پنجره هایشیشه روی را هایمچشم تقریبا من. شدیم پاریس وارد ما لکوموتیو بوف

 ظیمع لکوموتیو یک که ما ترن. نگذارم ندیده را چیزی هامنظره این از که کردممی سعی و بودم

 ارنمق هایقدم آخرین در و شودمی اشطویله نزدیک که بود اسبی مانند کشیدمی خود با را آن

 .کشدمی را شیهه آخرین و افزایدمی خود سرعت به دو پایان با

 پاریس گاردولیون ایستگاه به ورود

 در که را افرادی خوبی به. بود روشن کامال دیدیممی طرف دو در ما که هاییخانه و هاخیابان

 وقت آن و بودند حرکت در هاخیابان در هااتومبیل. دادیممی تشخیص بودند خود هایخانه

 هم ماش دانمنمی. بودیم شده پاریس گاردولیون معروف ایستگاه وارد ما. شد متوقف ترن ناگهان

 در یا دایشنیده بسیار مطالب قبال آن درباره که شویدمی شناسنا شهر یک وارد وقتی من مثل

 کنید؟می کردم من که را احساس همان ایدخوانده هاکتاب
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 در طرف به که جمعیت فشار و موج که بگویم باید و آمدم پایین ترن از دست به چمدان

 را همسفرم دوستان دیگر لحظات آن در که طوری به برد خود با هم مرا بردمی هجوم خروجی

 اشزرگیب آن آهنراه ایستگاه که آیدمی بیروت مثل دهاتی نیمه شهر یک از که کسی برای. ندیدم

 نظر به عظیم گاردولیون ایستگاه این است، دستمال یک حدود در دیدممی آنچه با مقایسه با

 .دود و صدا و سر و نور از پر کردمی جلوه جدا دنیایی بگویم بهتر. رسیدمی

 !ترن از خروج از پس بلیط مطالبه

 به داشتم که ایعجله با من و کردندمی اعالم هابلندگو را هاترن رفت و آمد آن هر و لحظه هر

 و خواستمی بلیط من از. کرد متوقف مرا ایستگاه کنترل مامور ناگهان اما زدممی تنه آن و این

 چه نیست میاد درست. امانداخته کجا را بلیطم دانستمنمی بود، غیرمترقبه کامال برایم دیگر این

 و کش از پر حالت یک با کنترل مامور و پرداختم جستجو به هایمجیب در اینکه مثل اما کردم

 باشد؟ باید کجا ملعون بلیط این. کردمی نگاه خیره من به بدگمانی

 با ترتیب بدین و بود هاآن نزد من بلیط. رسیدند سر «هاخراب خانه» دوستانم لحظات این در

. کردیم تحرک( التین محله) التن کارتیه طرف به تاکسی یک با. آمدیم بیرون آنجا از سربلندی

 جادو و حرس مانند که بود ایکلمه التن کارتیه. بگردیم هتل یک دنبال بایستمی که بود آنجا در

 تمام راستی به که بود آشنا گوشم به آنقدر اسم این. انداختمی طنین و کردمی صدا ما گوش در

 ما «لوپرنس موسیو» کوچه در. شناختممی ندیده را آن محله اطراف تمام حتی و آن جزئیات

 دقیقه چند ظرف در. کنیم سکونت آنجا در بود قرار که بودیم هتلی همان مقابل در درست

 صورتی و سر. شدیم مسکن و جا صاحب و گذاشتیم خودشان جای در را هالباس و هاچمدان

 و عظمت خواستمی دلم. دیدم پاریس هایروپیاده در را خود من بعد لحظه یک و شستیم

 دونب هم را شهر این. کنم احساس را آن بگویم بهتر. ببینم ترزود چه هر را شهر این بزرگی

 حرف شما با او به راجع آنقدر اما شناسیدنمی که کسی مثل. داشتممی دوست باشم دیده آنکه

 را آن اسم که واحد یک و شده مخلوط هم با او مورد در فکرتان در مجاز و حقیقت که اندزده

 توصیف و تعریف. بود من وضع این. باشد آمده وجود به گذاشت توانمی دوستی حتی و آشنایی
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 ست،ه هاپاریس فرانسه پایتخت این در حقیقت در که زیرا است مشکل کردن را پاریس یک

 و خود تاریخ خود، جدای شخصیت پاریس محله هر. بخواهد دلتان که هست پاریس آنقدر

 .دارد را خود هایتاریخچه

 هاکوچه و هاخیابان روی مطالعه

 هاآلمانی که شهری آن در بودم محصل پاریس در من 4314-431۳ هایسال در وقتی هابعد

 شده خلوت همه هاخیابان و هاکوچه شد،نمی دیده آن در حرکتی دیگر و بودند کرده اشغال

 .نمک مطالعه را پاریس هایمحله و هاکوچه روی کافی دقت و کافی وقت با توانستم من. بود

 به خودمان سفارتخانه وابسته سمت به 431۳ سال در یعنی پاریس آزادی هنگام در درست

 مطالعات و هاجستجو توانستم کردممی کار پست این در که سالی دو مدت در و آمدم پاریس

 فراغت هایساعت نوع این و) داشتم فراغت که هاساعت آن در توانستم و دهم ادامه را خود

 دارد را خود شخصیت آن محله هر که گفتم. بزنم گشت پاریس در( نیست کم هاسفارتخانه در

 .دهدمی پاریس به را خود تازه رنگ هم سال از فصلی هر که کنم عالوه باید ولی

 پاریس پاییز و بهار

 و زرد ایهرنگ به پاییز هنگام به پاریس با بلوط شاه درختان هایگل با بهار هنگام به پاریس

 این در را خود جذابیت و زیبایی و کشش فصل هر. است متفاوت کلی به شتری پشم و ایقهوه

 نمدوستا ترینعزیز از یکی سال همین در که دارم خاطر به خوب. دهدمی نشان دیگر جوری شهر

 از ودب سرشار من دوست این. کردمی دیدن پاریس از او که بود بار اولین برای. آمد مالقاتم به

 یهامحله در هم هاشب و زدیممی قدم هم با اغلب ما هابعدازظهر پاریس، عاشق و فرانسه ادبیات

 .رفتیممی راه هم با سن رود کنار در یا شهر این گوناگون

 .بود قوی چیز همه در او. بود خوانده درس حسابی بیروت آمریکایی دانشگاه در رهنما حمید

 حثب او با شخص وقتی و است بیدار و مراقب و دقیق بسیار کارش در است، همانطور هم االن

 از تهگذش صفتش، بزرگترین. نمایندمی تعجب دارد مغزش در که اطالعاتی کمیت از کندمی
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 و دادن تشکیالت قدرت و صفت است، عالی که دوستی در صمیمیت و دل و قلب صفات

 .است او مدیریت

 ارک این رسیدیممی که جا هر به و دانستمی و بود خوانده بسیار پاریس درباره هم او من مثل

 قبال یمبرس بدان آنکه بدون را کوچه اسم که بود شده برایمان مشغولیت و بازی بازی، نوع یک

 گاهی یا و آوریم یاد به بود گذشته آنجا در که تاریخی وقایع و کنیم پیشگویی و بزنیم حدس

 .دیگری از رتزود یکی بگوییم بود کرده ایفا را بزرگی نقش آنجا در که را فردی یا شخصیت اسم

 یخیل رهنما حمید زمان آن در. است فرانسه تاریخ تمام نماینده پاریس که است این حقیقت

 گاه هم هنوز را حمید من. بینمنمی او در دیگر پیش مدتی از که خوبی بسیار صفت. بود خجول

 فتهگر خود به من از دور و جدا حالت یک. دارم میل که آنچه از کمتر خیلی ولی بینممی گاه به

 کجایی؟ جوانی. گیریخرده کمی با آمیخته

 جهت در را خود نکنیم سعی و گردیم باز عقب به. نرویم جلو سرعت این با بدهید اجازه اما

 اقدف و گشته پاریس وارد تازه که برویم جوانی آن سراغ به دوباره. بگذاریم زمان حرکت حال

 نم که را روزی دو. نیست او در چیزی کوشش و کار قصد و خیر نیت جز به اما است تجربه

 .گشت سپری سرعت به لندن به حرکت از قبل گذراندم پاریس در

 مراهه سفر این در که ایرانی دوستان. شناختمنمی پاریس در هم را نفر یک حتی من وقت آن در

 یگرد طرف از. بودند گرفته پیش در را سوئیس راه پاریس به ما رسیدن روز فردای بودند من

 ینا حقیقت در اما. باشم تنها پاریس کشف طریق در خودم خیالبی که دادممی ترجیح هم من

 سوار بود «پ دیه» بندر مقصد به که را ترنی. بس و شهر این به بود نگاه یک بلکه نبود کشف

 این از را آدم که خود متناوب حرکات با بعد ساعت چند کوچک کشتی یک آنجا از و شدم

 .کرد پیاده انگلستان ساحل در مرا بردمی طرف آن به طرف

 خواستمی گویی که ترن یک بعد و. زد بهم را حالم دریا تالطم زندگی در دفعه اولین برای

 باز بیرون طرف به هم هایشاتاق درهای و داشت حرکت بس از بدهد را نوح طوفان خبر
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 تاکسی یک. ودب شده شب. کرد پرتاب ویکتوریا ایستگاه سوی به مرا که بگویم توانیممی شد،می

 .باشد من اقامت محل و مسکن تمام ماه نه بایستمی که کرد هدایت پانسیونی به مرا

 انگلیسی با فرانسوی زندگی فرق

 مدرسه یک در تربیت و تعلیم گفتم باال در که همانطور. داشت فرق پاریس با کلی به لندن

 در. است ردیگ چیزی کلی به انگلیسی زندگی اما. بود کرده آشنا فرانسه زندگی با مرا فرانسوی

. بودم گرفته فرا جوانی در که آمدمی عاداتی برخالف و عجیب نظرم به چیز همه اینجا

 .دهد تغییر را اشیاء طبیعت درجه این تا بتواند دریا بازوی یک که است انگیزحیرت

. بودم رفتهگ اول زبان عنوان به من را انگلیسی زبان. نبود درخشان انگلیسی زبان با من شناسایی

 ود بایستمی «مدرن» قسمت در فرانسوی متوسطه مدارس سال آخر امتحانات کردن آماده برای

 بایستیمی را فرانسه جز به دیگر زنده زبان یک و التین زبان وگرنه کرد انتخاب را «زنده» زبان

 بودم، کرده انتخاب را زبان سه بودم کرده انتخاب را «مدرن» قسمت که هم من. گرفت یاد

. آورمنمی حساب به خواندیممی کامال و عمیقا ما که را عربی البته. آلمانی و ایتالیایی انگلیسی،

 عالوه شفاهی امتحان نمرات به هم آن نمرات و اجباری نه و بود اختیاری سومی زبان معموال

 بانز برای باشد کمکی آن از اطالع که فکر این به بودم خوانده هم را التین زبان من اما. شدمی

 .امفرانسه

 فرانسوی لهجه به انگلیسی تکلم

 در اما ودب درست کامال شاید دستوری لحاظ از بودند داده یاد من به که «کتابی» انگلیسی آن اما

 در ینا و خوردمی گوش به کامال صحبت در فرانسوی لهجه انگلیسی، زبان به من تکلم موقع

 وبخ معلم یک کمک با توانستم باالخره تا آورد وجود به برایم بسیاری مشکالت کار اوائل

 تصحب درست برای که گفت من به معلم. کنم آشنا را خود حدی تا انگلیسی لهجه با زبان

 صحبت به شروع آنگاه و بگذارم دهان در باید داغ پخته زمینی سیب قطعه یک انگلیسی کردن

 و شد بهتر من لهجه کوتاهی، زمان در. بود درست و خوب روش این که کنم اذعان باید. کنم
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 کی انگلیسی زبان در خواهندمی که کسانی به کنم توصیه جدا را خوب روش این توانممی من

 کسی که ودب نخواهد احتیاجی دیگر شک بدون مدتی از پس البته. باشند داشته قبول قابل لهجه

 سپ انگلیسی کلمات ادای برای را الزم شکل دهان چون بگذارد دهان در زمینی سیب تکه یک

 هب مربوط خوب نتیجه آیا که دانمنمی هم خودم راستش. آورد خواهد دست به تمرین مدتی از

 العملعکس فرضیه نتیجه این یا بگیرد تواندمی خود به دهان مدتی از پس که است شکلی

 و تکارپش با را انگلیسی زبان کوشیدم من. رودمی پیش کار حال هر به. است پاولوف منتظره

 .شوم آشنا هم انگلیسی زندگی با و بگیرم یاد شدت

 صبحانه برای دینی دستورالعمل

 از. مساز منطبق شرایط این با هم را خود بایستمی اما داشت فرق اینجا در چیز همه که گفتم

 هوهق یا چای فنجان یک عجله به یعنی بخورم مختصر را صبحانه که داشتم عادت جوانی آغاز

 هم بعد و خوردممی ایستاده حال به تقریبا را هااین همه و مربا کمی با قندی نان تکه یک با

 لستانانگ در اما. باشم کالس سر بایستمی زنگ از قبل آنکه برای بود مدرسه سوی به دویدن

 و است هانآ برای دینی دستورالعمل نوع یک تقریبا مفصل صبحانه. کندمی فرق وضع کلی به

 چهی. کرد شودنمی عجله به را کاری هیچ کشور آن در. گذاشت کافی وقت آن برای که باید

 .را هاکار باقی نه و صبحانه صرف نه. کاری

 است دهجوشی گندم یا جو که پوریج بعد کنند،می شروع میوه آب یک با را صبحانه هاانگلیسی

 هامرغ تخم نوبت بعد. خورندمی گود بشقاب یک در و ریزندمی چرب بسیار شیر آن روی و

 و کره و نان سرد، گوشت یک بعد. بندنیم یا نیمرو دارد دوست کس هر که همانطور شود،می

 .کرد تمام میوه یک با را صبحانه توانمی باالخره و( مارمالد) مربا

 به و کندمی مریض مرا خوراکی و غذا همه این دیدن حتی صبح که اینست واقع حقیقت خوب

 پیرزن آن. کنم عادت غذا سبک این به نتوانستم وقت هیچ نیتم حسن همه با من حال هر

 ما راتمقد بر حاکم که( داشت بیشتر سال هفتاد از کمی و بود سوان میس اسمش) صاحبخانه
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 به نسبت فحش نوعی مرا حرکت این بود ما چیز همه و شب هایشام و ما هایصبحانه و

 .کردمی تلقی انگلیس امپراتوری به نسبت حتی و خودش

 غذا میز سر در نشستن تفاوت

 التین کشورهای در است، دیگری جور آنجا در هم ناهارخوری میز سر بر نشستن نحوه حتی

 هاآرنج باید عکس به انگلستان در. بگذارد ناهارخوری میز روی را هاآرنج که هست مجاز آدم

 شخص برای و ترمشکل خیلی البته را خوردن غذا کار این و باشد ناهارخوری میز از خارج

 با ام. شودمی استفاده هادست از صحبت موقع در زمین مشرق و فرانسه در. سازدمی ترناراحت

 حتی و کردن صحبت حالت چون دهیممی حرکت هم را هادست معموال کنیممی ادا که کلماتی

 .دهدمی نشان ایاندازه تا انسان هایدست هم را کردن فکر

 کردن صحبت موقع در دست دادن تکان

 حرف تهآهس بسیار انگلستان در. دهد تکان را هادست نباید زندمی حرف که کسی انگلستان در

 یغج بعضی و بزنیم فریاد که داریم عادت حتی بزنیم حرف بلند که داریم عادت ما اما زنندمی

 دهش ثانوی طبیعت عادات این اگر مخصوصا است مشکل خیلی تازه عادات کسب. کشندمی

 خیلی ایدب سوان خانم بیچاره کنممی فکر. باشد شده موروثی عادت نوع یک بگویم باید و باشد

 .باشد کشیده رنج ما دست از

 ناهار. مبیاموز تا برم کار به را سعی حداکثر کوشیدم و شدم مشغول آموختن کار به هااین همه با

 پوره کمی گوشت، تکه یک به که است همین برای و شودمی آماده زود آنجا در معموال ظهر

 بوی. نندکمی اکتفا( پزآب طور به البته هااین مجموع و) همیشگی کلم آن از کمی و زمینی سیب

 هک هاییلباس بر خانه، دیوارهای بر. گذاردمی اثر چیز همه به آن آورنفرت و زننده بوی کلم

 .خورندمی کلم مردم همه چون. رودمی بو این هم هاکیلومتر تا و کنیدمی تن به شما

 بعدازظهر ۳ ساعت چای
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 که است بعدازظهر پنج ساعت چای موضوع است هاآن ملی عادت که دیگر عادت نوع یک

 چهار ساعت گویندمی که پنج جای به دارند عادت همه حقیقت در ولی است اینگونه اسمش

 اعتس چای که را رنگکم چایی یک و مربا کمی کره، با شیرینی نان دو. کنند صرف را آن نیم و

 به که) انگلیسی چای آشامیممی پررنگ را چای که ما برای. گویندمی( Five o'clock) پنج

 دوست ما که را طعم آن اصال( شودمی حاضر کنند دم را آن اصال آنکه بدون و خودشان سبک

 یلیخ میوه یا شده رنده میوه که مارمالد هم هاصبح که بگویم باید. ندارد پسندیممی و داریممی

 مربا حتما هابعدازظهر که اینست سنت و مربا نه کنندمی مصرف است شده ریز و خورد

 و شده خارج دین از که اینست مثل بکند را کار این عکس کسی اگر و مارمالد نه و خورندمی

 شودمی صرف شام بعدازظهر نیم و هفت ساعت حدود. است ساده خیلی شام. باشد گفته کفر

 عادات پودهای و تار هااین همه حقیقت در. آشامندمی چای فنجان یک هم خواب از قبل و

 .داد عادت بدان را خود شودمی مجاهدت و زحمت کمی با که است قدیمی هایسنت و کهنه

 ایران از بهتر پرشیا

 هالیخی با. گرفتممی فرا را انگلیسی عادات کم کم هاماه این در. ماندم لندن در ژوئیه ماه تا من

. امهداشت نگاه هاآن از بعضی با را تماسم هم هنوز که کردم پیدا بسیاری دوستان و شدم آشنا

 «یاپرش» نام به را آن که دهندمی ترجیح و بخوانند ایران را ما کشور ندارند دوست هاانگلیسی

 یک هاآن تمایل این علت کنندمی تصور هموطنانم از بعضی که آنطور کنمنمی فکر. بخوانند

 دارد خاص زیبایی و کشش یک «پرشیا» کلمه هاآن برای بلکه. باشد داشته سیاسی منع یا و اصل

. دنیستن تنها امر این در هاآن. گیردمی سرچشمه ما ژرف فرهنگ و درخشان و تند هایرنگ از که

 عضو را کشورمان اسم ما چرا که پرسندمی خود از هم ایران از خارج و ایران در دیگری مردمان

 هک را دالیلی کردم کوشش من. کرد من از را سؤال همین آمریکایی یک پیش سال چند. کردیم

 من دالیل هب اینکه از پس. بگویم برایش شد دولت تصمیم به منجر و شد اسم این تغییر موجب

 رایب دالر هامیلیون و هامیلیون که کوکاکوال کنید فرض: »گفت من به سادگی با داد گوش

 را اسمی و کند عوض را خودش اسم بگیرد تصمیم کرده خرج خودش مارک شناساندن
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 ماش که است کاری همان درست این و ندارد کوکاکوال با شباهتی هیچ که کند آن جایگزین

 را میاس شما و شناسدمی و شناخته که است هاسال را پرشیان و پرشیا اسم ما دنیای. ایدکرده

 هشبی و نزدیک دیگر کشور چند و( عراق) «ایراک» با که کنید جانشین هاآن برای خواهیدمی

 «است؟ کاری چه این. شودمی مخلوط و است

 هم اکپ تعطیالت در. رفتم دریا کنار در «برایتون» و «هوو» به من نو سال و نوئل تعطیالت در

 .کردم عزیمت اسکوتالند به

 آفتاب کسر و کم و لندن آلودمه هوای

 مه و است سخت آنجا زمستان. بود آفتاب داشت کسر و کم همیشه انگلستان در که چیزی آن

 اهنپیر شما اگر. فشاردمی و گیردمی را آدم گلوی که است این مثل و پوشاندمی را شهر تمام

 به ستمنتوان هم دنیا نیت حسن تمام با من. شدمی سیاه بعد ساعت چند کردیدمی تن به سفید

 .کنم عادت هوا این

 لندن در ماهو رنه از تعلیم

 و مشد آشنا او با که داشتیم فرانسوی معلم یک خواندممی فلسفه درس من که ایموسسه در

 مدآ تهران به سوادیبی با مبارزه برای او وقتی. بود ماهو رنه اسمش. شدیم دوست هم با بعد

 .است یونسکو مدیرکل امروز او. گفتم آمدخوش او به وزیرنخست سمت به من

 شاو برنارد از دیدار اولین

 مالقات را معروف شاو برنارد آنجا در و بودیم مدعو شام به دوستان از ایعده با من شب یک

 به هک اشگزنده فکر با و خواندندمی «شیطان» یک را او بعضی که عجیب انسان این با. کردم

 .شد سپری خوبی بسیار شب کردمی حمله هم سر پشت آن و این

 فرانسه و ایران روابط قطع
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 هب دانشگاهی تحصیالت ادامه برای که کردممی آماده را خود انگلستان در اقامت پایان در من

 ترتیب دینب. کرد قطع فرانسه با ناگهان را خود سیاسی مناسبات ایران بدبختانه اما. بروم فرانسه

 که دیگر گاهیدانش دنبال به و بروم دیگر کشوری به بایستمی. بود شده بسته برویم پاریس راه

 کرد؟ باید چه حاال. کنم تمام هم را تحصیالتم و دهم ادامه را درس

 شد اشغال و محزون پاریس

 به که کسلبرو به پاریس ترن با را سفرم که بود اکتبر پایان روزهای از یکی وقت دیر بعدازظهر

 باالخره امتوانسته اینکه از بودم راضی طرف یک از. کردم آغاز است معروف آبی پرنده نام

 به اینکه از بودم ناراحت دیگر طرف از دهم ادامه را خودم دروس آن در که کنم پیدا دانشگاهی

 به که دادم وعده خودم به جهت این از و امکرده حذف امبرنامه از را پاریس در زندگی اجبار

 توانستمنمی اما .گردم باز شهر این به یافت بهبود پاریس و تهران بین سیاسی مناسبات اینکه مجرد

 حقیقت به بدل را آرزو این 4314 سال در بروکسل دانشگاه شدن بسته و جنگ که کنم فکر

 آرزویش من که پاریسی آن دیدم که پاریس این. داشتم انتظار من که آنطور نه اما. کرد خواهد

 حصب روز هر آلمان ارتش آن در که بود ایشده اشغال پاریس و محزون پاریس. نبود داشتم را

 .رفتمی رژه لیزهشانزه خیابان در

 گذرنامه شدن مفقود

 و هخورد هم به من مطالعاتی هایبرنامه تمام. رفتمی پیش بروکسل سوی به سرعت با ترن

 هاآن لقو به کرد،می ناراحت مرا البته وضع این و گرفتمی خود به شکل کم کم تازه چیزهایی

 و مرفت رستوران واگن طرف به من کردند، اعالم را ناهار دوم دوره بگویم بهتر یا دوم سرویس

 ترن وارد هاژاندارم و بلژیکی هایچیگمرک. شدیممی مرز نزدیک رفته رفته. خواستم شام

 امر گذرنامه هاژاندارم از یکی. کردندمی نگاه را مسافرین اثاثیه و اسباب و هاگذرنامه شدند،

 دهم ارائه را گذرنامه فورا اینکه فکر به پرداختم هایمجیب در جستجو به بالفاصله من خواست،

 جوجست به باز بود، من متوجه مردم همه چشم. بودم شده سرخ خجالت از. نتیجه بدون البته

 رفتم ودمخ کوپه طرف به ژاندارم با. نبود گذرنامه هیچ که یعنی بود، همان نتیجه باز و پرداختم
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 دم،ش خارج رستوران واگن از ریزانعرق باالخره. کنم پیدا چمدانم در را آن شاید که فکر این به

 ده؟ش چه که بیاورم خاطر به توانستمنمی کردممی فکر چه هر راستی و نبود چمدان در گذرنامه

 به. ومرمی آنجا به تحصیل برای و است بلژیک من مقصد که دهم توضیح هاآن به کردم سعی

 در را خود قبولی مدارک بود شده ژاندارم همراه حاال و گمرک مامور که افسری و ژاندارم

 افرتممس دهند اجازه من به تا کنم رام را هاآن که کشیدم نیرو همه با. دادم نشان بروکسل دانشگاه

 در باید که کردند امر من به باالخره ماند، نتیجهبی و ثمربی هاکوشش این همه دهم، ادامه را

 و بستم را خودم چمدان ناچار. گردم باز پاریس به و شوم پیاده ترن از آهنراه ایستگاه اولین

 .دادم او رضای به رضا

 و شاد ازسرآغ چه با بلژیک در من تحصیالت گفت، جواب تبسم با بد اقبال و بخت به باید

 و حزن با آمدم، پایین ترن از ندارم خاطر در را آن نام که ایستگاه یک در. شدمی آغاز خوشی

 .دهش فراموش و رفته یاد از و بیچاره آدم یک قیافه با و دست به چمدان بسیار غمی و اندوه

 گذرنامه کردن پیدا فکر در

 نخواهد اهایستگ این به شب نیمه از بعد ساعت یک از ترزود بعدی ترن که گفتند من به آنجا در

 یا. دمش کردن فکر مشغول سیاه قهوه یک مقابل در فرتوت صندلی یک روی ناچار من و رسید

 بکنم، وانمتمی چه نشود پیدا امگذرنامه اگر. شدم سیاهم افکار کردن نشخوار مشغول بگویم بهتر

 باقی اگر و است؟ باقی پاریس در ایران کنسولگری آیا شده قطع فرانسه با ما مناسبات که اکنون

 در را خود و خریدم کریستی آگاتا پلیسی رمان یک بدهد؟ گذرنامه من به تواندمی آیا مانده

 وقت ردی خیلی. کردم غرق پلیسی تحقیقات و غیرممکن خیالی جنایی واقعه یک رموز و اسرار

 گفتم خود اب بیافتم خودم برای جا و اتاق تهیه فکر به اینکه از قبل و رسیدم پاریس به که بود

 نظرم به این یراست. شود پیدا آنجا در امگذرنامه شاید بزنم سری ایستگاه شده پیدا اشیاء گیشه به

 نظرم به. کردند مسترد من به سالم و صحیح را آن و بود آنجا در امگذرنامه که آمد ایمعجزه

 مطمئن لبیق با. باشم کرده فراموش خریدم بلیط وقتی آهنراه فروشی بلیط گیشه در را گذرنامه
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 دمکر حرکت بروکسل سوی به ترن با دوباره روز آن فردای. کردم روز را شب آن امید از پر و

 .گشتم شهر این ایستگاه وارد بعد ساعت چند و

 پاریس با مقایسه در بروکسل

 و رجاپاب ولی سرد والیت نوع یک. دهدمی را والیات بوی بروکسل پاریس، با مقایسه مقام در

 تریدهرس دوران به تازه ایقیافه ولی ترندمحکم و ترمطمئن شاید بروکسل هایساختمان. قرص

 یرسختگ دنیای بسیاری و فراوانی این مدیترانه هایشادی نشان گونههیچ و «بورژوا» و دارند

 سالنه و عظمت با رنگ قرمز ترامواهای. کندنمی روش و دهدنمی قرار تاثیر تحت را بلژیک

 سوی هب گرفته هایقیافه با شده رنگ به رنگ مردم. حرکتند در بسیار صدای و سر با و سالنه

 بیشتر جااین مردم که گفت بتوان شاید کند،می فرق هاآدم شکل و تیپ اینجا. روانند تقدیرشان

 مطلب ات بکند خاصی کوشش آدم باید. است محسوس کامال آلمانی لهجه. هستند هاشمالی شبیه

 لبتها. فالماند زبان به و فرانسه زبان به است، زبان دو به هانوشته همه جا همه. کند درک را هاآن

 هنگام همان از اما بود، نرسیده خود امروز شدت به زبان دو این بین جنگ هنوز زمان آن در

 .است نهفته خاکستر زیر آتش که بود محسوس

 آن منا که کردم صبح ایستگاه نزدیک تنگ کوچه یک در واقع کوچک هتل یک در را اول شب

 و ذهن در را شهر نقشه کردم سعی و پرداختم شهر در گردش به را بعدازظهر. ندارم یاد به را

 دمآ که شهر یک نقشه جزئیات مطالعه حوصله و صبر با کنممی فکر. دهم جای خودم ضمیر

 و اریسپ کرد،می فرق برایم وضع کلی به پاریس مورد در. باشد جالبی کار همیشه شناسدنمی

 ودندب کرده وارد کامال ما فکر در بیروت فرانسوی متوسطه مدرسه هاینیمکت روی را فرانسه

 وبیخ به نقشه یک روی من نظر به. بود دیگری طوری موضوع بلژیک و بروکسل مورد در اما

 دیگر هایمحله و هستند مرگ شرف در که را هاییمحله کرد، درک را شهر یک زندگی توانمی

 با هرش کامل تشریح. داد تمیز خوبی به توانمی شهر نقشه روی از کنندمی آغاز را نو زندگی که

 .گیردمی قرار شما اختیار در دهیدمی نقشه یک برای که پشیز چند

 دانشگاه طرف به
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. است هرش این ساکنین برای مطبوع غذای سوسیس و کاهو بیفتک، و کرده سرخ زمینی سیب

 رد دانشگاه بنای که شدم «ناسیون آونووده» خیابان عازم و برخاستم زود صبح روز آن فردای

. دشمی شنیده اینجا در عجیب صدای و سر. کشید طول دقیقه بیست راه این. دارد قرار آنجا

 طرف آن و طرف این و بودند ولو هاراهرو و هاساختمان میان در مدرسه شاگرد هایگروه

 نشانه .آمدمی نظر به مشکل کاری بدهد شما به اطالعی بتواند که کسی کردن پیدا. رفتندمی

 شگاهدان در تحصیلی سال یک هر. بود آن روی هاینوشته و کهنه هایکاسکت قدیمی شاگردهای

 درس اننش هاستاره این که است طبیعی. باشید داشته اضافی ستاره یک که دادمی حق شما به

 چه که آنست نشان فقط هاستاره این نیست، هم عالیه تحصیالت نشان و نیست بهتر خواندن

 .است آمده دانشگاه به ترزود کسی

 ایرانی دوست یک قیافه

 ار دوست یک صورت کردم فکر ناگهان که هستم تنها جمع این میان در کردممی حس داشتم

 انیایرانی از بسیار گروهی اول هایسال آن در بودم، بیروت متوسطه مدرسه در من وقتی. امدیده

 برای بودند دهآم بیروت به فرانسه زبان گرفتن فرا برای بودند گرفته را خود متوسطه دیپلم که

 یاسیس مناسبات قطع اما دهند، ادامه فرانسه هایدانشگاه در را خود تحصیالت بتوانند بعدا آنکه

 ندمان فرانسه اطراف زبان فرانسه کشورهای در هااین که بود شده موجب فرانسه و ایران بین

 ندینچ هاانگجی. بود انگجی آقای این. بودم دیده درست آری. شوند پراکنده سوئیس و بلژیک

 ابتطب تهران در دیگری و تبریز دانشگاه در است طب استاد اکنون هاآن از یکی بودند برادر

 عوض ار خودم رانندگی تصدیق خواستم من وقتی پیش سال ده. است پلیس طبیب و کندمی

 هایخم و پیچ با تشریفات این آنجا. شود تمام ترزود کار تشریفات که کرد کمک من به او کنم

 دکتر همینطور و کردم پیدا هم را هاآن دیگر برادر سفرم آخرین طی در. بود داستانی اداری

 نشگاهدا راهروهای در. است اشطبی کارهای از بیش اشزراعتی گرفتاری االن که را امیرکبیریان

 کمک اب که طوری به کنم تمام را نویسیاسم مراسم توانممی چگونه که کرد راهنمایی مرا انگجی

 فنظرصر شهر در اتاق گرفتن از گرفتم تصمیم. بودم گرفته را الزم مدارک همه ظهر از قبل او
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 در دانشگاه روزیشبانه. کنم اقامت دانشگاه روزیشبانه یعنی «اونیورسیته سیته» بنای در و کرده

 .دارد قرار دانشگاه عمارت قدمی چندین

 

 

 امای دوستان) هویدا امیرعباس و خوجامیریان الکساندر رفیع، ناصر دکتر: راست به چپ از

 (اروپا در تحصیل
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 (روپاا در تحصیل ایام دوستان) هویدا امیرعباس و رفیع دکتر راسخ، نیا،صفی هوشنگ: چپ به راست از

 
 پاریس به عزیمت برای ترن ورود انتظار در آهنراه ایستگاه در دانشجویی اثاثه با هویدا
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 دانشکده اول سال دانشجوی عالمت بود؛ ستاره یک دارای که دانشجویی کاسکت با هویدا
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 کنممی زندگی تاریخ اتفاقات بزرگترین میان در

 

 4- دوم جهانی جنگ از هویدا هاییادداشت

 دنیا سالنامه در خاطراتش که بود نگذشته اشوزیرینخست از روزی چند هویدا امیرعباس

 آن وقایع شاهد نزدیک از وقتی دوم جهانی جنگ زمان هاییادداشت شد؛ منتشر( 4011 نوروز)

 :هاستیادداشت این نخست بخش خوانیدمی آنچه. بود اروپا قلب در

*** 

 در اروپا، قاره در جنگ آتش شدن ورشعله و جنگ آغاز ایام و دوم المللیبین جنگ از قبل»

 از. بودم آلمان قوای وسیله به اروپایی کوچک کشور این اشغال شاهد و داشتم اقامت بلژیک

 کردممی یادداشت را وقایع جریان روزانه مملکت این اشغال و بلژیک در جنگ شروع روز همان

 ممحتر خوانندگان است امید. کنممی درج دنیا گرامی سالنامه در را خاطرات این جزئیات حال و

 ...«کنند پیدا آشنایی دوم جهانی جنگ هایصحنه و اروپا روز آن اوضاع از بیش و کم

 هایشیشه. غرندمی خطر هایتوپ پراند،می خواب از مرا غریبی و عجیب صدای. است سحر

. کنممی باز است سنگین خواب از هنوز که را هایمچشم. شودمی خورد اطاقم پنجره
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 ینا آیا. است کننده کر پیش از صدایش. دوممی پنجره طرف به و پوشممی را دوشامبرمروب

 خود هایهدف دشمن هواپیماهای آیا... هوایی؟ حمله یک یا... است؟ هوایی ضد دفاع تمرین

 صاحب. لرزدمی خانه. کنندمی شلیک بالانقطاع هواپیما ضد هایتوپ اند؟گرفته عوضی را

 اذیت را گوش فریادش. دودمی من اطاق به واردیوانه هستم ساکن آنجا در من که پانسیونی

 عربان نیمه هایزن. اندآمده گرد آنجا پانسیون میهمانان همه دوم،می خانه بام طرف به... کندمی

 عفت .هستند مسخره خودشان رنگ به رنگ هایپیژامه با هامرد. دارند موحشی هایقیافه بزکبی

 .شودمی روز کم کم هست؟ هافکر این در کسی مگر دارد اهمیت چه ولی شده فراموش لباس

 خود به حمله حالت که افکنبمب هاده. آیدمی بیرون هاخانه پشت از آهسته نورانی آفتاب یک

 به یبیآس مختصر اینکه بدون هاتوپ. کنندمی بمباران را شهر آرام و آهسته آسمان در اندگرفته

 رها هتجبی بدینگونه توپ گلوله چقدر داندمی خدا) کنندمی شلیک منظم برسانند هاهواپیما

 صدا را همدیگر مردم. شده پر دهندمی نشان هم به را آسمان که اشخاصی از کوچه( است شده

 ردگ مواقع این در هوایی ضد دفاع قوانین. بدهند گوش دیگران صدای به اینکه بدون کنندمی

 بدون هاهواپیما دهد؟می گوش هاحرف این به کسی ولی کندمی قدغن را هاکوچه در آمدن

 نزلم نزدیکی در هابمب از یکی. دهندمی ادامه خود کار به هوایی ضد هایتوپ شلیک به توجه

 از که اینست مثل هاخانه از یکی. لرزدمی زمین. افتدمی بروکسل لویز خیابان چهارراه در من

 مدادبا در خورشید. کندمی سقوط زمین به غبار و گرد ابر یک میان در بعد و شده کنده زمین

 عالمت دفعه یک. زندمی برق( الژفونه) هاهواپیما جلو و شده بلند کامال 4313 مه 43 جمعه

. یدرسمی خاطر به عجیب افکار آن از یکی. شوممی اتاقم وارد. بینممی آن روی را آلمان جنگی

 گوینده عدب سکوت؛ بالفاصله. نوازدمی نظامی موسیقی بروکسل ایستگاه. کنممی روشن را رادیو

 هحمل لوکزامبورگ و هلند بلژیک، به آلمان نیروهای: گویدمی ایشمرده و بم صدای با رادیو

. کردمنمی باور من ولی شدمی صحبت رفقا با آن به راجع گاهی. است شده شروع جنگ. اندکرده

 .است مشکل راستی بودن آن مخوف هایمنظره شاهد: جنگ
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 ریدسیگف خط پشت در هاآلمان و ماژینو خط پشت متفقین که وقتی 4303-13 زمستان طی در

 هب حاال. نیست مسخره منظره این دیگر حاال ولی. ایمسخره جنگ عجب: گفتندمی همه بودند

 فیلم. مبودی رفته متروپل سینمای به. ف ج دوستم با ظهر از قبل. کنممی فکر دیشب سوآره

! بود دور ما از جنگ چقدر وقت آن. بود «گاریو گرتا» آن ستاره که دادندمی نشان را نینوچکا

 هابلژیکی مخصوص غذای که خوب ناهار آن و رفتیم «سارما» رستوران به غذا خوردن برای بعد

 اینکه برای بعد. خندیدیم چقدر راحت دل با و خوردیم «کرده سرخ زمینیسیب و بیفتک» است

. بود یازدحام چه رقصیدیم، و رفتیم «آبی ساعت» کافه به باشد گذشته خوش ما به سوآره این

 هایجوان بازوی به بازو کردمی توجه جلب که هاییآرایش با زیبا و لباس خوش هایخانم

 را انسان هاآن زدهواکس هایکفش و کشیده اتو هایلباس و زده روغن سرهای که لباس خوش

 «سونیگ» آهنگ با باشند درآورده کاغذ میان از را هاآن تازه که انداختمی فکر این به

 بودم تهرف فرو افکار این در. رقصیدیم زندگی از لذت و خوشحالی با ساعتی چند. رقصیدندمی

 .شد اطاق وارد من لبنانی دوستان از یکی که

 4313 مه 44 شنبه بروکسل،

. ستنده فرانسه عازم که شوندمی دیده ردیف هم سر پشت هااتومبیل. شودمی تخلیه کم کم شهر

! شده داپی برایم خوبی کار. بگیرم را فرانسه ویزای بتوانم تا امکرده اقدامات جور همه دیروز از

 هر نکهآ وجود با ولی. گردممی بر و روممی ایران سفارت به فرانسه قنسولگری از صبح روز هر

 .آیدنمی دستم به اینتیجه کنممی را کار این روز

 که ایتازه هایقیافه. آیندمی گرد آنجا بلژیک در ایرانی دانشجویان همه. شده ما پاتوق سفارت

 ما ایتقاض. شودمی مخلوط بودند بروکسل در که آشنا هایقیافه با اندآمده روالوان شارل لیژ از

 .بفرستند فرانسه به را مانهمه که اینست

 ردبی. ش آقای تاریک روزهای این در خوشبختانه. است منفی شنویممی که هاییجواب تمام

 رد را ما از نفر چند کردمی مشغول را ما قشنگش و خوشمزه هایحرف با همیشه که سفارتمان

www.takbook.com

www.takbook.com



72 

 

 من فرانکی 0۳۳ سرمایه که شدمی باعث او کار این و کردمی دعوت ناهار به «ساعت» رستوران

 .نخورد دست

 4313 مه 4۳ یکشنبه بروکسل،

 عیمد کس هر. بینندمی آلمانی چترباز مردم جا همه! پاراشوت مرض: شد پیدا جدیدی ناخوشی

 تربازچ یک گویدمی آیدمی اطاق کردن منظم برای که من اطاق کلفت. دیده چترباز یک که است

 ازچترب یک همینطور اممحله نانوای. آمد پایین ما خانه باغ درخت روی آسمان از که دیدم آلمانی

 بود دیده ار آلمانی چترباز یک که گفتمی خانه دربان. داشت تن بر کشیش لباس که بود دیده

 .است آمده در کشیش هایزن هایلباس به که

 را ماش کسی خیابان در عبور حین در اتفاقا اگر! شده پیدا که است خطرناکی ناخوشی چه این

 ماش اگر و ریزندمی شما روی و سر به مردم همه...« چترباز» کند فریاد و داده نشان انگشت با

 دنیا آن نرفت برای دیگر اال و خوابیدمی مریضخانه در او فریاد از پس باشید اقبال خوش خیلی

 و سلبروک سپالیئژ مثال هاشهر همه در هاچترباز گویندمی مردم. داشت نخواهید الزم سفر جواز

 .ندیدم را هاآن از کدامهیچ شخصا من ولی اندشده دیده «نامور» دروازه مقابل در حتی

 4313 مه 40 دوشنبه بروکسل،

 .بردمی باد را بادآورده. کنندمی فرار بروکسل از همه مردم. شودمی دیده جا همه عمومی وحشت

 دریافت برای. دانرفته اتومبیل با متمولین. شودنمی دیده کسی لویز خیابان و ملل خیابان ناحیه در

. ی من ایرانی دوست. هستم ناامید خودمان سفارت از کلی به فرانسه ویزای گرفتن اقال یا پول

 کامیونت با که کندمی پیشنهاد من به است حرکت عازم خودش نامزد با بروکسل از که. ن

 به بعدازظهر ۳ ساعت هایطرف. کنممی قبول. است فکری هم این ببرد، همراه مرا خودش

 دست هایماسباب باقی به و برداشته خودم با هست امعالقه طرف که چیز چند. آمد من سراغ

 کتاب این. انداختم دارم دوستشان آنقدر که هایمکتاب به حسرتی نگاه دفعه آخرین برای. نزدم

 تکامیون بوق صدای موقع این در. شد دیر کمی. برداشتم را آن باالخره. است ژید آندره خاطره
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 یک و نامزدش با.... ی من دوست هستیم نفر چهار ما. آمدم پایین عمارت از. بود بلند. ن. ی

 .رویممی( منس) جانب به اتومبیل با. من و. ک دیگر ایرانی رفیق

 یویزا ما که شوند متوجه مبادا ترسیممی لحظه هر و کرده عبور پاسبان و هانظامی مقابل از

 زیبای نامزد کننده قانع منطق و شده شوفر حاال که. ی: ما رفیق مهارت ولی. نداریم خروج

 .دهدمی نجات را ما جا همه در او کانادایی

 سرزمین فرانسه، جانب به که راهی طول در هم سر پشت هااتومبیل!! است مسافرتی عجب

 محزونی و پریده رنگ منظره که شهر حومه از دردسر بدون. اندشده ردیف رودمی دوستمهمان

 .شویممی دور گرفته خود به

 ورد جنگ منطقه از پیاده یا و دوچرخه با اتومبیل با. کنندمی فرار آوریحیرت شکل به مردم

 باعث ونتاکن آنچه و اثاثیه خانه، عکس به و برندمی خودشان با را قیمتی اشیاء تنها و شوندمی

 .گذارندمی جای به شدمی زندگی در هاآن خوشحالی

 یک. زندیم جلو لوکس و زیبا اتومبیل چندین از حتی و رودمی پیش سریع نسبتا ما کامیونت

 گاز است رل پشت که ما دوست. ندارد فایده زنیممی بوق چه هر دهد،نمی راه ما به 13 بیوک

 گیرگل مرتبه یک و کنندمی تصادم هم به هاگلگیر شویممی بیوک نزدیک که همین. دهدمی

 .افتیممی جلو ما حال هر در ولی شودمی خورد هم بیوک گلگیر شده، کنده اصال ما اتومبیل

 آناً مسافرین و ایستدمی بیوک. دهدمی گاز باز ما دوست. کرد توقف شودنمی وضعیت این در

 ایایهس که او سکوت. است محزون. ک. زنیممی جلو رفته ترتند ما. گیرندمی فحش باد به را ما

 وا نامزد. است داده او به خیالی و تفکر خصوص به حالت دهدمی نشان را او تاریک افکار از

 کندمی کرف دقایقی آخرین به خود خیره نگاه با آشوب پر دقیقه این در شاید و مانده بروکسل در

 فقط.. .ندارد ایفایده ولی. بیاورم بیرون خیال دنیای از را او کنممی سعی. است گذرانده او با که

 صالا. غبار و گرد یا بود اشک دانمنمی... کندمی پاک را آن و برده خود عینک به دست بار یک

 .ببرم پی اسیر قلب موزیک بر که نشدم عاشق هنوز که من. چه من به
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 ما هب اتومبیل صدای. بود گرفته قرار بمب هدف که کردیم عبور ایدهکده از پیش ساعت چند

 اعاوض وخامت به که همین ولی بشنویم خوبی به را هوایی ضد نیروی صدای که دادنمی اجازه

 دراز زمین هب باید که دانستیممی. آوردیم پناه صحرا به گذارده جاده میان در را اتومبیل بردیم پی

 خوابیده «ازب طاق» مرتبه یک تماما که بود این. نرساند صدمه ما به بمب انفجار هایتکه تا کشید

 .بردیم پناه الهی رحمت به و

 واپیماه سه مرتبه یک. کردممی نگاه آسمان به دقت با و بودم خوابیده( باز طاق) هاآن مثل هم من

 تهدس یک و کندمی عبور ما سر روی از متری هزار ارتفاع یک در تقریبا و شده پدیدار دور از

 این دنآم پایین و گرفته فرا را ما سراپای وحشت. فرستدمی ما برای آسمانی مائده مثل بمب

 رتزیاد ما برای را زندگی ارزش ثانیه کند،می حفظ خود در را جدایی و مرگ کدام هر که هابمب

 .سازدمی بیشتر و

 جیبع سرعتی به ما طرف به که هاآن تای سه منظره با ترکندمی اطراف در که هاییبمب صدای

 و نموده تبدیل وحشت و اضطراب لمعه یک به را ما وجود تمام اینکه مثل آیدمی واردیوانه و

 قرفی آن حتی و هستیم ساکت سه هر. کنندنمی دقت هایمانگوش و هاچشم قدر به چیز هیچ

 گمان بگوید هم اگر تازه و گفتنمی چیزی گفتمی متلک سخت مواقع در که ایخوشمزه

 ما رس از هابمب که بینممی متری دویست در ولی. کردمی گوش هایشحرف به کسی کنمنمی

. ابیدمخو زمین روی علتی چه به دانمنمی پیش ثانیه چند. رودمی دیگری نقطه به و کرده عبور

 گوش دقت نهایت با و اندکرده خطر به را خود پشت هم رفقایم تمام که دیدم لحظه یک در

 مینز لرزش و رسدمی گوش به دیگری از پس یکی هابمب انفجار صدای مرتبه یک... دهندمی

 وبارهد توانستیممی ما و بود شده رفع خطر الحمداهلل. آوردمی وجود به ما در خصوص به قلقلکی

 .بگیریم پیش را خود راه رفته اتومبیل طرف به سرعت کمال با

. ودندب شده جمع کامیونی دور مردم نموده یکسان خاک با بمب که هاییمنزل از یکی نزدیکی در

 خواستمی است، ترکنجکاو ما همه از که «ن. ی» من رفیق و کردیم توقف سایرین مثل هم ما

 شکل به سوخته نیمه جسد یک. شدیم نزدیک و آمده پایین همه. بفهمد را معرکه علت
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 و وختهس نیمه دهان با تنها و بود رفته او چشم که شدمی دیده اتومبیل گلگیر روی وحشتناکی

 این وانج قیافه و بودم شده روبرو مرگ با که بود بار اولین برای. کردمی نگاه مردم به خود باز

 موجودی این به دردناک نگاهی با همه. کردمی راست را انسان موی مخصوصش ادای آن با مرد

 نوع ختیبدب و پستی به که من و کنندمی نگاه بردمی رنج زندگی راه در پیش دقیقه چند تا که

 دناکدر کلمات و نمودممی حس خود در غریبی گرفتگی و استفراغ حالت کردممی فکر بشر

 .بود دهش مجسم من نظر در مخصوص ابهتی با دیگر بار یک بشر پوسیده جسد درباره بودلر

 به و دبو شده ترزیاد من استفراغ حالت ولی شدیم اتومبیل سوار دوباره نداده دست از را وقت

 هیچ به زیرا بود، عجیب که هم واقعا. کنم بلع را هاساندویچ رفقا مثل توانستمنمی وجه هیچ

 خشو هایحرف و... سازم دور خود نظر از را مرده این روحبی و سوخته قیافه توانستمنمی وجه

 .رسید خواهیم منس به دیگر ساعت نیم تا دادندمی قول همه که شنیدممی زحمت به را رفقا

 رفط به تمام سرعت به نظامی هایکاروان. شدمی ترسخت مرور و عبور رفتیممی ترجلو چه هر

 ودب شده مستتر مختلف سبزیجات و برگ با که رنگ خاکی هایکامیون و رفتندمی شمال

 تکان را خود هایدست و کردندمی سالم هاسرباز راه در. کردمی عبور ما جلو از همینطور

 ندبل مخصوص عالمت به را خود شست آمدندمی فرانسه شمال از که انگلیسی چند. دادندمی

 تریدردناک پرده یک بخشفرح و زیبا هوای و مزارع سبزی با وحشتناک، مناظر این و کردندمی

 .نمودمی مجسم را طبع پستی و دیوانگی از

 به که اهواپیم یک. شودمی بلند هوایی ضد هایمسلسل تاک تیک صدای مرتبه یک میان این در

 و کندمی ول را فرمان ما رفق. آیدمی ما طرف به سرعت با کردمی عبور کمی بسیار ارتفاع

 یبزرگ خطر از راستی ولی. رودمی درخت یک طرف به شده خارج جاده از مرتبه یک اتومبیل

 کشلی مسلسل با بودند جاده در که را دیگر هایاتومبیل همچنان هواپیما چون بودیم جسته

 ما. دانشده میخ جاده وسط در مجسمه مثل هاآن اغلب که بینممی سری پشت آئینه در و کردمی

 چه ره سرعت به هست ایکشته یا و مجروح سر پشت هایاتومبیل در ببینیم اینکه بدون هم

 .کنیممی دنبال را خود راه ترتمام
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 کی دودهای رسیدیم شهر کیلومتری چند به که همین. شدیم «منس» شهر وارد بعدازظهر دیروز

 تیساع چند معلوم قرار از. بود پدیدار دور از آمده وجود به بمباران یک اثر در که کوچک حریق

 زا و شدیم شهر وارد که همین. بودند شده آورحمله شهر به آلمانی هواپیماهای که نبود بیش

 دخو نامزد اقرباء و اقوام منزل طرف به را ما من مزاج عاشق رفیق کردیم عبور خرابه خانه چند

 هانآ نزد را شب که نمودند اصرار و پذیرفته را ما زیاد گرمی با دیدند را ما که همین هااین. برد

 .ماندیم آنجا در و خواسته خدا از را دعوتی چنین هم ما بگذرانیم،

 از حبتمانص تمام. بود برپا نیز مفصلی شام بساط دادند ما به که انگلیسی سیگارهای بر عالوه

 و من. رفتیم خواب اطاق به و شد تمام زودی به نیز این ولی بود اخیر هایآشوب و جنگ

 لقائ من برای احترامی مثال اینکه برای. بودیم خوابیده اطاق یک در( ن) و( ی) ،(ک) رفقایم

 به یول کشیدند، دراز زمین روی دیگر نفر دو آن و دادند من به سربازی تخت یک باشند شده

 هااعتس. بودم تکان در دائما و رفتنمی خوابم حقیقتا که بود سخت و ناراحت تخت این قدری

 ند،کمی اشغال را انسان روح مواقع این در که تاریکی تابلوهای و هاخیال بر عالوه و گذشتمی

 .بود داده قرار غریبی عذاب در مرا عجیب و ناراحت تخت این

 از ایقهدقی چند. دادممی گوش رفقایم خرخر شب، سکوت به بسته نیمه و باز نیمه هایچشم با

. مودن پاره را شب حجاب آژیر صدای که بود نگذشته شب نصف از بعد نیم و یک ساعت زنگ

 زندیم پا و دست مرگ مقابل در که تاریخ ماقبل مجروح حیوان یک شوم فریادهای به صدا این

 و ندشد بلند خود جاهای از سرعت به همه خورده تکان منزل تمام مرتبه یک... نبود شباهتبی

 از سراسیمه کندمی قطع را خود خرخر صدای مرتبه یک که( ک. )دویدند هاپناهگاه طرف به

 یک شبیه او زدهمات هایچشم و ژولیده موهای با شب ساعت این در او قیافه و پرید خواب

 رسیدیم نظر به ناراضی همیشه مثل و زدمی غر خود عادت به بنا( ن. ی. )بود رنگ کبود تابلوی

 .شود بلند خواستنمی و

 هاانبد تاریکی الیالبه در گاه به گاه و بستم را هاچشم گرفته خود به را خواب حالت هم من

 صدای و کردمی پاره را شب سکوت آنجا و اینجا هوایی ضد هایمسلسل صدای. کردممی نگاه
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 دوست که همین. بود آورده وجود به شب در عجیبی وحشت آن سقوط صوت و هابمب انفجار

. مرفت او رختخواب در و کرده استفاده فرصت از پریده خود جای از نیز من شد، خارج در از من

 ارد،د فرق چه. رفتم خواب به خطر فکر بدون که بودم برده لذت خودم حرکت این از قدری به

 همان بیاید وقت هر انسان اجل که معتقدم و هستم ایرانی خودم اعماق در من باشد چه هر

 .باشد کرده مرگ از قبل هم حسابی خواب یک انسان اقال. بردمی وقت

 4313 مه 41 شنبه سه منس،

 و یدنکش طولی هاآن ولی نمود خود متوجه را ما حواس بمباران سه تنها بود، آرام نسبتا دیشب

 نقاط از یتماشای تا رفتیم بیرون منزل از سحر صبح گذشته روز. نشد ما متوجه خطری الحمداهلل

 هاگلیسیان. بودند نظامی همه. بود گرفته خود به دیگری صورت شهر اصال. بکنیم شهر مختلف

 قاطن در بلژیکی سربازان از زیادی عده میان در فرانسوی سربازان و خود کوتاه هایکاسک با

 .شدندمی دیده شهر هایخیابان و مختلف

 یالخ به که بودیم خواسته شاید. بودیم کرده گردش هوس مرتبه یک ما چرا دانمنمی راستی

 ییک رسیدیم خیابان اواسط به که همین. بود قسمتمان حال هر در. دهیم نشان خونسردی خود

 جدیدی هقضی ترسیدیم چون گرفت، وحشتمان ابتدا در ایستاده ما مقابل در شهربانی هایآژان از

. نمود جلب را همه توجه که داشت غریبی چیز چه ما ریخت دانمنمی. بود هم همین و باشد

 را ام بود درست ما چیز همه اینکه وجود با ولی طلبید را ما اوراق شهربانی پاسبان حال هر در

 را ما که بخواهم او از و کنم قانع را پاسبان کردممی سعی چه هر من. نمود جلب کالنتری به

 زا بلژیکی فرمانده یک و کمیسر یک اطاق در را ما دقیقه چند از پس. نداشت فایده کند آزاد

 سایر خرهباال و تحصیلی اوراق و هاشناسنامه ها،گذرنامه بلژیکی فرمانده. بردند احتیاط سرویس

 بار یک و هاکاغذ به دیگر بار یک اینکه از پس و کرد بازرسی تمام دقت به را ما اسناد و اوراق

 هاجاسوس: »داشت اظهار خشن و کلفت صدایی با کرد نگاه ما پز و پک و هاچشم به هم دیگر

 اسم به را ما که داشت مزه حاال. بود گرفتاری چه دیگر این! خدایا.« دارند زیاد اوراق هم

 که مهستی ایبیچاره محصلین هابیچاره ما آخر گفتیممی او به چه هر. کنند توقیف جاسوس
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 حقیقاتت از بعد که داشت اظهار کمیسر و نداشت فایده برسیم فرانسه به ترزود چه هر خواهیممی

 چه جنگ موقع در هاوعده نوع این دانستیممی ما. کرد خواهد معین را ما تکلیف تریمفصل

 دانستممی المللبین حقوق و مدنی حقوق جزا، حقوق در که چه هر من لحاظ این از دارد، معنی

 هااین دید که همین( ن. ی) من رفیق. گفتم او برای خود ممتحن مقابل در شاگرد یک مثل

 هائباس» از زندگی، و بشر حقوق از آزادی، از. راند سخن فلسفی اصول از ندارد ایفایده

 .نچربید هم این گفت فرانسه انقالب علل و اصول از و انگلستان «کورپوس

 در و دانستیممی خوب را هایماندرس ما چقدر ببینند که بود خالی ما هایمعلم جای راستی

 هاپاسبان لجاجت و دادیممی شرح گفتیم،می ما و! دادیممی سخن داد چگونه بخصوص موقع

 .شدمی بیشتر و ترزیاد

 و نیاد به و بگنجم خود پوست در توانستمنمی غضب و خشم و عصبانیت شدت از دیگر من

 ما نگرانی و اضطراب چقدر هر و ،...انداخت گردش فکر به را ما چرا که دادممی فحش کائنات

 یرااخ که کردندمی نقل ما برای را جاسوس چند داستان خونسردی کمال با هاآژان شد،می ترزیاد

 .بودند شده تیرباران بلژیک جنگی قوانین طبق

 و دست طرف آن و طرف این و گیرد جای کبریت قوطی یک در که مگسی مثل ظهر نزدیک تا

. ودب نکرده ایفایده وجه هیچ به ولی بودیم داده انجام رسیدمی فکرمان به که چه هر ما بزند پا

 قدری به ما. شدند پدیدار کالنتری در از( ن. ی) نامزد اقربای که بود موقع همین در ولی

 هب کالنتری معلوم قرار از. کردیم فراموش را خود ساعته چند هایرنج تمام که شدیم خوشحال

 یختوب اندکی را ما حال هر در. کنند معین ترزود را ما تکلیف که بودند آمده و رفته هاآن سراغ

( است «عدالت» حق همیشه مواقع این در که است واضح البته) کردند هایمانر سپس نموده

 به بینیمب برویم درآورده را پیش ساعت چند تالفی خواستیم آمدیم بیرون کالنتری از که همین

 مارتع و دیوار و در به خساراتی. رفتیم آهنراه ایستگاه طرف به اند،آورده چه بیچاره شهر سر

 نای در که دانستیممی چون و شد بلند آژیر صدای که بودیم آنجا اطراف در. بود آمده وارد آن
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 نیز ردیگ پای یک داشتیم، پا دو. گذاشتیم فرار به را پا دارد زیاد خطر آهنراه ایستگاه مواقع

 ...بود منتظرمان خوبی ناهار. دویدیم منزل طرف به کرده قرض

 مرفیق و من ولی بمانند «منس» شهر در چندی تا هم باز که گرفتند تصمیم نامزدش و. ی. ن

 طرف به یادهپ گرفتیم تصمیم داشتیم عالقه «ادبیات و احساسات» از بیش خود زندگی به که( ک)

 ما به روجخ ورقه یک بعد به آنجا از ولی بردند اتومبیل با را ما بلژیک سرحد تا. برویم پاریس

 .افتادیم راه و گرفته را زن و مرد متعدد کاروان یک دنبال هم ما و دادند

 لوتخ جاده. رفتندمی و گذشته ما نزدیک از همینطور بود زیاد مهاجرین حامل که هاییاتومبیل

 کس مهه آن در که خیابانی ولی بود شده شهر یک خیابان شبیه اکنون فرانسه سرحد به «منس»

 جمعیت نای در. رسیدمی نظر به فرسوده و خسته عابرین تمام قیافه. کردمی حرکت جهت یک به

 و ساکت رفتن راه و بودند دیده نیز را 4341 جنگ که شدندمی دیده هاییپیرزن سرگردان

 .نمودمی مجسم آنان قیافه در خوبی به را گذشته هایسال فشار هاآن عجیب

 و شده متوقف خستگی از خود هایبقچه و هاچمدان با گله به گله هااین از بعضی راه بین

 قدری هب هاآن نگاه گذشتیممی فرسوده هایپیرزن این کنار از ما که همین. بودند ایستاده کناری

 .کردیممی خالی را «ردون» جای کردیممی عبور آنجا از که دفعه هر و بود زندگی و حیات از پر

 به زمانه مثل و سایرین مثل هم شما یا کرد خواهید کمک ما به: »پرسیدندمی ما از هاآن نگاه

 «؟!گذریدمی ما کنار از سرعت

 دوباره و بردمی خود با را هاآن و کرده ترحم هاآن حال به سواری گاری یک هم اوقات گاهی

 رفتندمی کشوری مردمان راه برخالف که افرادی تنها. یافتمی ادامه یکنواخت مسافرت

 که ودب هاییشوخی هااین خوشبختی. بودند رهسپار «منس» شهر طرف به که بودند هایینظامی

 انجری در دسته این هااین همه با ولی نمودندمی قشنگ دخترهای با خصوصا مردم با راه بین

 .شدمی محو مهاجرین عبور

www.takbook.com

www.takbook.com



81 

 

 جیبیع زیبایی طبیعت، ما اطراف در. گذشتمی هاساعت. رفتیممی راه هوا به سر همینطور هم ما

 و ودب هوا در مطبوعی عطرهای. بودند پوشانیده گل با تماما را خود درختان. بود گرفته خود به

 چند دمکرمی هوس. بود شده آغشته آن با وزیدمی ما صورت به که کوهستانی بخشفرح نسیم

 در و گذارده دهان گوشه در علفی دانه بکشم، دراز کناری مه ماه مطبوع آفتاب آن در ساعتی

 ت،اس بوده زندگانی آرایش جا همه و همیشه که خیاالتی دنیای. شوم غرق خودم خیاالت دنیای

 لماتیک اوقات گاهی و رسیدمی نظر به خسته( ک... )رفت راه هم باز رفت، راه بایستیمی ولی

 .بزنم حرف او با خواستمنمی موقع آن در چرا دانمنمی ولی کردمی ادا چند

 و قوم و مادر به ـ.پروراندمی من در غریبی و عجیب خیاالت انگیزحزن دفیله این منظره

 اخباری و هستند مضطرب و پریشان ساعت این در هاآن حتما. کردممی فکر خود هایخویش

 نظر در را مادرم. نمود خواهد ترمضطرب را هاآن رساندمی آنان گوش به دنیا رادیوهای از که

 است دور خود پسر از که مادری. است هامادر سایر مثل هم او باشد چه هر نمودم،می مجسم

 گاه وا گرفته و مظلوم قیافۀ. است گرفته را او اطراف آوریوحشت شکل به جنگ که داندمی و

 ودخ پالی و پرت خیاالت و افکار الیالبه از و شدمی مجسم من مقابل در زیاد قوت با گاه به

 .دهدمی تسلیت الهی کلمات با را خود هایرنج شده، متوسل خدا به که دیدممی را او

 ار خودم. شدمی مجسم من نظر در طفولیت مناظر کم کم و نمودمی محو را زمان خیاالت رشته

 است مطبوع عطرهای و سرخ گل از پر که بزرگی باغ در طفولیت معصوم صورت با که دیدممی

 زمین یک که آورممی یاد به را زیبایی روزهای آن. افتممی طرف آن و طرف این خیال بدون

 به. لیتحصی زندگی به. کنممی فکر بعد هایساعت به. بود زندگانی حادثه بزرگترین خوردن

 و اینجا و انگلستان مسافرت به اروپا، به خودم سفر اولین به مدرسه، شور پر و یکنواخت دقایق

 کند،می عبور آن از و خوردمی بر جدیدی چیزهای به دقیقه هر که آبی طغیان مثل من افکار آنجا

 .گرفتمی دنبال را خود دراز رشته

 مردم یلس مرتبه یک اینجا در. رسیدیم فرانسه سرحد به که نگذشت چندی. رفتممی راه هم باز

 که زرگب نسبتا شوکوالت یک. کند تهیه خوراک و غذا تا رفت طرفی به کدام هر و شد متفرق

www.takbook.com

www.takbook.com



81 

 

 اثناء این در. کردم نصف خود رفیق با را آن. بود بزرگ هایخوشبختی از یکی بود من جیب در

 از هاهواپیما این بشوم متوجه اینکه بدون و شد پدیدار دور از دوباره هواپیما چند مرتبه یک

 و دکرمی مخفی جایی را خود کس هر. اندگرفته مسلسل به را یکدیگر که دیدم آیندمی کجا

 تبهمر یک را بزرگ جمعیت این خود جادوگری جاروی با جادویی که رسید نظرم به مرتبه یک

 .برد میان از

 ؟!منفی راه کیلومتر هفتاد

 نگاه هاهواپیما به در الی از و نمودم مخفی را خود سرحد پشت چوبی عمارت در هم من

 اهیگ. بودند پرداخته جنگ به متری هزار در انگلیسی و آلمانی هواپیمای ده قریب کردم،می

. گرفتندمی لمسلس تیرهای باد به را یکدیگر و شده نزدیکتر گاهی رفتند،می ترباال و شدندمی دور

 فتگر پیش را خود راه ایدسته هر که نگذشت چندی و کشید طول دقیقه ده قریب جنگ این

 .بود نکرده سقوط هاآن کدامهیچ و شد ناپدید و

 و شدند پدیدار مرتبه یک مردم شدند، رهسپار جهت یک از کدام هر هاهواپیما که هنگامی

. رفتیمگ پیش را پاریس راه سایرین مثل «ک» رفیقم و من و افتاد راه به انگیزحزن کاروان دوباره

 سردیخون کمال با هم ایشان و بردند ژاندارمری فرمانده نزد را ما رسیدیم فرانسه مرز به که همین

 ماش: نمایید مراجعت «منس» شهر به دوباره باید ندارید فرانسه ویزای چون که دادند امر ما به

 تمام بهمرت یک. نمود ما روحیه در تاثیری چه فرمان این ساعت آن در که کنید تصور توانیدنمی

 این در که هاییرنج همه این و پراکنده مردم منظره راه، خستگی بودیم، آمده که طوالنی راه

 به مکردی سعی چقدر هر. نمود جلوه ما مقابل در وحشتناک کابوسی شکل به بودیم برده مدت

 کردیممی راصرا هم چند هر و نبخشید فایده کنیم تهیه ویزا بودیم نتوانسته چرا که بفهمانیم او

 ترردس و تررحمبی بود شده پوشیده خود سیاه اونیفورم در که افسر این خشک و سرد قیافه

 !شنیدنمی نیز را ما سخنان حتی که رسیدمی نظر به چنان و نمودمی جلوه
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 ام اعتراضات به وجه هیچ به خونسرد مرد این ولی آوردمی فشار ما دیوانه منطق بر گرسنگی

 چقدر تمگفمی او به چه هر. گیردمی خود به تریعصبانی صورت دقیقه به دقیقه و دادنمی گوش

 .نداشت فایده بود خوب فرانسه و ایران دول بین روابط

 ملت و هستم هافرانسوی مدیون را خود تحصیالت و تربیت تمام که بفهمانم او به خواستممی

 بود بازلج قدری به افسر این ولی اندکرده نگاه نظر حسن با هاایرانی به همیشه فرانسه دولت و

 تاس غیرممکن ویزا بدون گفت،می ماشین مثل همینطور و شدنمی سرش اصال هاحرف این که

 یک ـ دندار فایده آقا.. که ما! کنید فکر آخر ـ! مراجعت نباشد، ویزا! عبور باشد، ویزا ـ کرد عبور

 .ندارد فکر حق او دهد، انجام ماشین مثل را خود وظیفه باید پاسبان

 ار ما های پاسپورت مذکور افسر بودیم، مذاکره مشغول او با که همینطوری مدت این در ولی

 زیرا نمود، ترمشکل را ما کار موضوع این و کردمی نگاه آن ماقبل ویزاهای به و زدمی ورق

 آلمان و شوروی ویزای 4303 سپتامبر در بار یک ایران به بازگشت خیال به( ک) رفیقم بدبختانه

 ختس صخره یک مثل دیگر فرانسوی پاسبان که شد باعث همین و داشت خود پاسپورت در را

 .بشنود را ما سخنان از کلمه یک حتی نشد حاضر و شد

 از شتربی را خود جان ولی برسانیم فرانسه خاک به را خود صحرا راه از و کنیم فرار کردیم فکر

 کیی تیر هدف خستگی همه این از پس که نبودیم عالقمند هم آنقدر و داشتیم دوست چیز همه

 را ما قدری به بیچارگی همین و نداشت ایچاره اصال! خیر. بشویم واقع مرزی سربازان از

 .نداشت حد که بود کرده مایوس

 اقااتف... باشم داده تسلیت را خود اندکی اقال تا کنم پا به جنجالی و جار و دعوا خواستممی

 آن نبود وا اگر و بود او تقصیر هااین همه اصال بفهمانم او به خواستم. نبود بد رفیقم «دعواخور»

 به آوریاس و محزون او قیافه قدری به راستی ولی. کنیم عبور سرحد از ما گذاشتمی پاسبان

 یجا خنده اختیاربی که بود نموده بزرگ را او هایچشم قدری به او هایعینک و رسیدمی نظر

 .بودم شده دیوانه من که کرد خیال او شاید و... گرفت را عصبانیت
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 آفتاب این در و! نهات! پیاده! دیگر کیلومتر پنج و سی. بپیمایم دیگر کیلومتر پنج و سی بایستمی

 مقابل در و. است کرده خود متوجه را افکارم و اعضاء تمام گرسنگی که کردممی حس! سوزان

 وبارهد ترزود چه هر بایستمی. نداشت فایده ولی. بود من جیب در شوکوالت تخته یک تنها

 زا پر چمدان یک با نداشت اینتیجه دیگر دیدیم اینکه از پس بالفاصله و... کرد مراجعت

 ...افتادیم راه به عصبانیت و خستگی و تشنگی و گرسنگی

 شبانه بمباران یک

 را ام دو هر او نامزد و( ن. ی) من رفیق و رسیدیم «منس» شهر به که بود گذشته شب از پاسی

 توانستند ات و خندیدند نهایتبی بود داده روی ما برای که اتفاقاتی از و پذیرفتند باز آغوش با

 .کردند مسخره را ما

 ودیمب خونسرد اصطالح به که رفیقم و من و شد بلند آژیر صدای مرتبه یک که بودیم غذا سر

 نگاه را بانهش بمباران یک تا رفتیم و گرفته را بام پشت راه صاحبخانه ممانعت و اصرار وجود با

 وزیدیم دور هایکوهستان از که بخشیفرح نسیم هوا گرمی وجود با و بودـ زیبایی شب. کنیم

 .انداختمی دلیله لیل الف و ایران هایشب یاد به را انسان

 هاهواپیما تعقیب در و آوردند وجود به آسمان در مرموزی خطوط هانورافکن که نگذشت چندی

 واییه ضد هایمسلسل صدای ناگهان. شدمی ترزیاد نیز طیارات موتور صدای. بودند حرکت در

 جرقه با توام که هاصدا این شهر اطراف مختلف نقاط از و شکست را شب اسرارآمیز آرامش

 صدای کمکم زیرا آمدندمی ترپایین هاهواپیما معلوم قرار از... گرفت خود در را چیز همه بود

. شد دیده نزدیکی مسافت در هاآن از یکی مرتبه یک. بود شده وحشتناک و خراشگوش موتور

 .انداختند آسمان در را خود روشن های«فوزه» دیگر تای چند

 به ددار قرار سوزان مانیزیم مقداری آن با که شده ساخته ابریشمی چتر یک از که ها«فوزه» این

 هافزود حمله شدت به آن از پس بالفاصله. است روز گویی که نمایدمی روشن را شب قدری

 و است رسیده جدیدی هواپیماهای شودمی استنباط هاصدا از که طوری به زیرا شودمی
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 و کردمی تهدید را شب جهنمی صدای. افزایندمی خود فعالیت به هواپیما ضد هایمسلسل

 ...شدیم برپا هاییحریق آنجا و اینجا. کردمی سقوط کجا هابمب که شدمی دیده خوبی به کمکم

 ...دست به دست مرگ و زندگی

 به اکنون انداختمی آسیا زیبای هایشب یاد به را انسان پیش دقیقه چند که تابستانی شب این

 آغوش هم گیاه مهر ماده و نر مثل مرگ و زندگی آن در که شده تبدیل وحشتناکی جهنم یک

 .بردمی خود با جا همه را اضطراب و وحشت و بود شده

 ار مرگ زندگی در بار اولین برای. کردممی حس خود پیشانی بر سردی عرق و لرزیدممی من

 ااینج خونسردی کمال با که شنیدممی را او هایبال خوردن بهم صدای و دیدممی خود مقابل در

 بهتی اب و کندمی نگاه ملل بازیفشفشک و چراغانی این به که( ن ـ ی) رفیقم. زدمی سر آنجا و

 کلی هب که اینست مثل بیند،می را هواپیما ضد هایمسلسل نورانی و رنگی هایجرقه مخصوص

 به و گرفته مرا آستین مرتبه یک! افتدمی دام به است داده دست از را خود حواس و شده خیره

 ینا طرف به رنگی هایگلوله. بود افتاده دام در که داد نشان من به را هواپیمایی و کشید خود

 از ار خود کردمی سعی هواپیما. بود مشغول نیز هوایی ضد هایتوپ رهسپار، بیچاره هواپیمای

 و دهش تبدیل قرمز شعله یک به که گذردنمی ثانیه چند نداشت، فایده ولی دهد نجات دام این

 از را ما و آمده باال( ن. ی) نامزد میان همین در. دودمی زخمی مست یک مثل زمین طرف به

 .آورد پایین بام پشت

 !دردناک و فجیع تابلوی یک

 مرا که کردمی سعی( ن. ی) رفیقم. بگیرم فرانسه ویزای تا رفته بروکسل گرفتم تصمیم باالخره

 توانستنمی و داشت شک هم( ک. )افزودممی خود لجبازی بر من ولی دارد باز مسافرت این از

 که ذاشتمگ قرار رفتمی بروکسل طرف به خالی که تاکسی یک با ولی بگیرد قطعی تصمیم

 .کند حفظ من برای جایی
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 هانگاه بدل و رد در ابتدا در. کردیم طوالنی هایخداحافظی نامزدش و( ن.ی) با حرکت موقع

 یک چرا دانمنمی. کرد خواهیم مالقات را همدیگر دوباره وقت چه که ترسیدیممی یکدیگر از

 سعی و نداشت را خود عادی حالت هم( ن. ی) بود داده دست من به مخصوصی تاثر حالت

 .نماید دیگر نکات متوجه را خود حواس مختلف هایشوخی با کردمی

 ار تو شر خواست و کرد مرحمت و لطف اظهار تو به بمب یک اگر خوب! کن گوش راستی ـ

 لگ تا چند تو جنازه تشییع روز تا کن خبر را ما! هانرود یادت بکند، ما سر از همیشه برای

 .بفرستم برایت قشنگ

 من برای سرخ هایمیخک آن از هم تو! کنممی خبر حتما. رفت نخواهد یادم: دادم جواب او به

 !دارم دوست همه از بیش را هاگل این چون بفرست

 رد ام بین بد، هایشوخی اینطور نداشت دوست و بود معتقد خیلی خرافات به که( ن.ی) نامزد

 این دیگر تا زدمی ما صورت بر اوست اسلحه بهترین که بلندش هایناخن آن با بشود بدل و

 .بگذاریم کنار را هاشوخی نوع

 باز را درب( ک) رفقیم مرتبه یک که بود نیافتاده راه به کامال اتومبیل هنوز و شدم تاکسی سوار

 رفط به را خود راه هم اتومبیل و نشست من کنار بکند خداحافظی هاآن از اینکه بدون و کرده

 .گرفت پیش بروکسل

 مانده فکر در همانطور من ولی کردند را خود هایخداحافظی آخرین ما به خود دستمال با رفقا

 این سرارا به توانستمنمی هیچ نمود؟ آمدن به تصمیم( ک) رفیقم که شد چطور باالخره که بودم

 چه... یا و آورد وجود به او در را تصمیم این که بود فرانسه ویزای گرفتن فکر آیا. ببرم پی کار

 طرف به را او رباآهن یک مثل که نامزدش بور موهای و آسمانی هایچشم آن با و... دانم؟می

 هایدرخت که رسیدمی نظر به چنان و افزودمی خود سرعت بر تاکسی... کشانید؟می خود

 ودخ قرمز و سفالی هایبام پشت با هادهکده هایخانه. شتافتندمی ما استقبال به جاده اطراف
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 منحرف خود راه از چندی از پس بالفاصله و آمدندمی ما طرف به شده، کنده خود جای از گویی

 ...رفتندمی بین از نهایتبی طرف به و شده

 طرف در غریب و عجیب بارهای با شکل همه کامیون و گاری و اتومبیل نقلیه، مختلف وسائط

 و دش پدیدار سبز چمنزار یک بین کنت ـ لو ـ برن دهکده دور از. بودند حرکت به ما مخالف

 اسم وقتهیچ من. دادمی تشکیل زیبایی تابلوی طبیعت سبزی میان در دهکده این قرمز هایبام

 آنجا در را خود زندگی ساعات دردناکترین از یکی که چون کرد نخواهم فراموش را دهکده این

 در هم من. ترکید اتومبیل هایالستیک از یکی شدیم مذکور دهکده داخل که همین. گذراندم

 در هک( ک) ولی کنم رویپیاده قدمی صد خواستم کند، عوض را الستیک شوفر اینکه انتظار

 ...نیامد نبیرو اتومبیل از بود، رفته فرو موهوم خیاالت از پر دنیایی در و بود ورغوطه خود افکار

 هم این شاید گفتم خود به. بردمی خود دست با را کوچک گاری یک که آمدمی دور از زنی

 که نیز قیافه شدم، نزدیکتر کمی. رودمی فرانسه طرف به که باشد بدبخت مهاجرین از یکی

 اطو نیز او چیت پیراهن و رسیدمی نظر به شکسته و خسته او جوانی وجود با شدمی نزدیک

 جلو هک کوچکی چرخ در. است برخاسته آشفته خواب یک از که رسیدمی نظر به و بود نشده

 ودب زیبا دخترک. بودند خوابیده آرامی با هم بغل در که شدمی دیده جوان طفل دو برد،می خود

 سیاهی مو ساله ۰ پسرک دیگری و بود ریخته رنگش گلی پشت لباس بر او بلوطی شاه موهای و

 .بود

 بار این که بودم نکرده تکرار را خود سئوال هنوز. است عازم کجا به که پرسیدم زن آن از

 در عجیبی لرزش مرتبه یک و کردم نگاه هم من. دوخت طفل دو طرف به را خود هایچشم

 کردم نگاه هاآن به دوم دفعه برای که همین زیرا بود شده سیخ من موهای. آمد وجود به من

 ...بود شده آغشته خون با کودکان این هایلباس و صورت که دیدم

 «مرگ مقابل در مساوات... بودند مرده»
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 و عبوس قیافه و بود ایستاده دهانشان و گوش نزدیک طفل دو هر هایگونه بر شده دلمه خون

 دهش بسته همیشه برای دیگر که هاییچشم. شدمی دیده هاآن بسته هایچشم در مرگ دردناک

 ضیحاتتو و بگویم چیزی توانستمنمی دیگر که بود کرده غلبه من بر قدری به وحشت. بود

 در را آن که هنگامی خصوصا نیست، دلپذیر چندان مرگ قیافه. بخواهم جوان زن آن از بیشتری

 مثل و ردک نگاه من به دیگر ثانیه چند باز جوان زن ببینید، معصوم طفل دو زیبای و نرم صورت

 باشد ادهد روی او قیافه در تغییری کوچکترین اینکه بدون و خونبی شبح یک و مرده روح یک

 ...گرفت پیش را خود راه دوباره

 جنگ تابلوهای دردناکترین از یکی کشیدمی خود مقابل در که چرخی چهار و زن این منظره

 متجسم ودخ قساوت تمام با دیگر بار یک را! بیستم قرن متمدن دنیای سبعیت و دیوانگی و بود

 ...بشوم دیوانه بود نزدیک. نمودمی

 هب صورتش هایچین در خستگی و بود اولی از ترپیر که دیگری زن که بودم افکار همین در

 من کننده سؤال هایچشم به رسید من نزدیک که همین شد، پدیدار دور از بود هویدا خوبی

 آن مادر گذشت شما پهلوی از اکنون که زنی همین و هستم، زن این شوهر مادر من: داد جواب

 هاآلمان حمله دوم روز و بودیم «آردن» کوهستان نواحی در کوچکی دهکده در ما. بود طفل دو

 آمدیممی یادهپ چون ولی. ببریم پناه خود اقربای منزل در و رفته فرانسه شمال به گرفتیم تصمیم

 رفط به که نظامی هایکامیون از یکی در آنجا از. رسیدیم بروکسل به تا کشید زیادی وقت

 حمله ردمو ما کاروان مرتبه یک بروکسل کیلومتری چهل در ولی گرفتیم جا رفتندمی پاریس

 قرار هاآن هدف مسلسل وسیله به چه و بمب وسیله به چه و گرفت قرار آلمانی هواپیماهای

 ...گفتند ترک را زندگی هابچه این مادر، چشم مقابل در همانجا و گرفتیم

 ولی دهد شرح ما برای را قضیه جزئیات تمام خواستمی. بود بریده بریده زن صدای

 رگم ترک و ضعف. کند بیان تریخالصه طور به را خود مطالب کردمی سعی و توانستنمی

 در اشک قطره چند اینجا. بود کرده محو زن این در کلی به را بشاشیت و زندگی جوهر آن

 ...دادیممی گوش زن سخنان به آرام و ساکت ما و بودند کرده کز او فروغبی هایچشم
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 پیاده جا همان از و بشوند دفن جا همان که نخواست مادر. مردند همانجا هادختر این آری، ـ

 هم هنوز هدف و مقصود بدون و افتاد راه به افتاد، راه به و گذاشت ایعرابه در را هاآن شد،

 ...کشید خواهد کجا به ما سرنوشت ببینم تا روممی او دنبال به هم من و. رودمی

 وا رسید پایان به او کلمات آخرین که همین و دزدیدمی گاه به گاه را بیچاره زن صدای بغض

 ادامه الیتناهی و خشک جاده این در خود رویپیاده به و رفت خود عروس دنبال رفت، هم

 .شدند دور نظر از جاده پیچ یک در دو هر بعد چندی و... داد

 شنیده .نکنم فکر موضوع این اطراف در دیگر کردممی سعی که بود شده خسته قدری به من مغز

 هد و تا هزار روند،می بین از هاسرباز میرند،می هابچه و هازن شود،می بمباران هاشهر که بودم

. ددانمی قرار عذاب و شکنجه در قدر آن مرا روح وقتهیچ اخبار این ولی روندمی بین از تا هزار

 ینب از ثانیه یک در را هازندگی چه و هاعائله چه جنگ این کنم تصور توانستمنمی وقتهیچ

 رنج هاشب و هاروز هاآن تربیت برای که او محبوب هایبچه ببیند که مادری منظره! بردمی

 پس که انیکودک قیافه بشود، مبدل خون دلمه چند و پوسیده گوشت یک به ثانیه یک در کشیده

 منظره چشید،می را دردناک مرگ یک هایسختی مرتبه یک مادر هایبوسه و هانوازش از

 خاک و خاکستر به تبدیل مقدمه بدون که هاخواب ها،آرزو ها،امید ها،لبخند ها،کانون ها،فامیل

 ...شوندمی

 شد نخواهد جبران که چیزهایی

 بتوان هک نیست رفته دست از پول یک یا و کرد بنا را آن تواننمی نو از که قدیمی منزل یک مثل

 در جنگ که را هاییکانون این. آمد نخواهد پس دیگر و رفته باد بر آورد، دست به دوباره را آن

 سخت ساعات این در و شد نخواهد روشن دیگر نمود خاموش همیشه برای اروپا ملل تمام

 دایخ از نحو یک به مرگ مقابل در لهستانی یا آلمانی بلژیکی، فرانسوی، مادرهای این تمام

 اعتس این در. شناختنمی را پولی و طبقاتی اختالفات هاآن هایگریه و... طلبندمی کمک خود

 .آوردمی فشار جا همه بر نحوه یک به رنج و درد و بودند یکسان همه
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 شب ۷ ساعت 4313 مه 4۰ پنجشنبه بروکسل،

 را ودخ سابق هیجان و زندگی تمام شدیم وارد که وقتی آن از بروکسل شهر که رسدمی نظر به

 و لحاف هاآن هایطاق بر و گذشتمی ما جلو از اتومبیل چند گاه به گاه.است داده دست از

 .رفتندمی فرانسه طرف به تماما هااتومبیل. بود شده بسته چمدان و تشک

 و ایستادیم هم ما!« العادهفوق! العادهفوق: »زدمی فریاد فروشروزنامه یک شدیم وارد که همین

 که ام چیست؟ که بدانیم بایستیمی بود چه هر ولی نبود خوب تماما اخبار. خریدیم ایروزنامه

 همین .رفتیم «کاهشار» کوچه در ایران سفارت طرف به تامل بدون. نداشتیم را آن تغییر قدرت

 انسیونپ به هم من و خود نامزد منزل طرف به( ک) نبود کسی و بود بسته سفارت در دیدیم که

 .نداد جوابی کسی زدم زنگ چه هر هم آنجا رفتم، خود سابق

 رانسهف به مسافرین تمام و صاحبخانه که گفت و آورده بیرون پنجره از سر هاهمسایه از یکی

 خوشحال نهایتبی مرا فکر همین. داشتم هنوز را منزل کلید خوشبختانه که آمد یادم ولی. اندرفته

 تدس در صاحبخانه و اجاره هیچ بدون تماما اکنون لوکس و بزرگ منزل یک دیدممی زیرا نمود

 .بود افتاده من

 هیچ ولی بشوم رفقا از تن چند حال جویای خواستم و برده تلفن به دست شدم که منزل داخل

 غبار و ردگ پر و آفتابی هایراه که گرفتممی نظر در را هاآن قیافه و کنم پیدا نتوانستم را کس

 .کنندمی دنبال را خود راه ریزانعرق اکنون و گرفته پیش را فرانسه

 اشتمد که ایعجله وجود با و کنم رفع نرم و گرم حمام یک با ابتدا در را خود خستگی خواستم

 از کمتر خوردم آن از پس که غذایی لذت. نداشت حد که «چسبید» من به حمام این قدری به

 که ودب باز «امپریال اوییل» رستوران تنها و گشتم طرف آن و طرف این مدتی چون. نبود حمام

 اوضاع به راجع که دیدم را رفقا از تن چند جا همان .نداشت چیزی سرد غذای جز هم آن

 ادست افسران تمام از بیش هااین که رسیدمی نظر به چنان و دادندمی من به جدیدی اطالعات

 پشت حاال تا وقت آن از. کند فرار امشب همین داشت قصد هاآن از یکی. بودند مطلع ارتش
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 حتی دیگر ولی آمد شهر فراز بر هواپیمایی چند هم اوقات گاهی. اندداده آژیر هم سر

 .بودند افتاده کار از نیز هوایی ضد هایمسلسل

 رصدد صد اکنون! دیگر هایبازیحقه همه این و پناهگاه و بمباران پدر گور. شدم خسته خیلی

 میمتص هم من. است معنیبی تماما هااحتیاط همه این باشد آمده انسان اجل اگر که امشده معتقد

 راستی. نشوم پا خود جای از شد رو و زیر هم زمین و آسمان اگر و بخوابم بروم که امگرفته

 یلتخ قوه بینذره کنند؟می فکر چه شب ساعت این در هااین کجاست؟ برادرم کجاست؟ مادر

. امرفته فکر به خودبی دوباره باز! کرد خواهد بزرگ هاآن برای را رادیویی اخبار چقدر هاآن

 دانمیم ولی امفرستاده هاآن برای تلگرام چند حال به تا است، کرده ناراحتم هاآن خیال ناراحتی

 .کرد خواهد ترپرت را حواسشان هااین که

 یابم رهایی هاآن چنگال از کنممی سعی چه هر. هستند غریبی عوامل واقعا هم سکوت و شب

 قدان. خواب هم باز. رفت خواب به و بست را دفترچه این باید. نیست چاره ولی ندارد فایده

 .خداحافظ

 4313 مه 4۷ بروکسل،

 وتوریزهم قوای و انگلیسی سربازان از زیادی عده به راه در. رفتم ایران سفارت طرف به زود صبح

 هایپنجره همه. رفتندمی «لوون» شهر طرف به ترتمام چه هر سرعت با که برخوردم متفقین

 نظر به وتخل و آرام قدری به بود شلوغ نهایتبی همیشه که لویز خیابان. بود شده بسته چوبی

 به اینک و شده خسته خود همیشگی فعالیت از خیابان این گویی و نداشت حد که رسیدمی

 لمقاب از خود مخصوص صداهای با خالی تراموای چند اوقات گاهی. بود رفته فرو آرامی خواب

 .است کرده تغییر چیز همه چقدر کم مدت یک در کردممی فکر. گذشتندمی انسان

 از را خود عادی حالت درجه، منتهی به همه مردم و بود شلوغ اندازهبی هاکوچه جنگ اول روز

 هاابلوت تمام کردندمی سعی عابرین و بود شده فراموش تماما شخصی اغراض. بودند داده دست

 و هاازهمغ مختلف هایپالک پشت که بود گفته رادیو اخبار زیرا بکنند، را خیابان هایپالک و
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 اعاوض هم جنگ و نبود عادی وضعیت باالخره خوب بود، شده ترسیم جنگی هاینقشه هادکان

. رسیدندمی نظر به ساکت همه. بود آرام چیز همه دیگر حاال ولی. آوردمی وجود به جدیدی

 هانآ کسی کنندمی سعی که بودند دزدهایی شکل شدندمی خارج خود هایمنزل از که اشخاصی

. کند گردش هاکوچه در کردنمی جرات کس هیچ. شدندمی پنهان مردم نظر از زود و نبیند را

 به و گفتندمی یکدیگر گوش به را روز اخبار آخرین پیشخدمت چند آنجا و اینجا اوقات گاهی

 و «بگیرید» بزند؛ فریاد نفر یک که بود کافی. کردندمی نگاه سوءظن از پر هاییچشم با سایرین

 نوع نای اثر بار چندین تاکنون. برود محبس به راست یک دیگری شخص هر یا و شما و بنده

 مه وقت هر و گرفته خود به ایمعصومانه حالت. بودم چشیده مواقع این در را هااحتیاطیبی

 و از و رفته او طرف به راست یک دیدممی را شهربانی افسر یا پلیس صورت و سر دور از که

... تمهس ایرانی که کردممی حالی او به سپس و «کجاست؟ ایران سفارت آژان آقای: »پرسیدممی

 .الخ و... هستم فالن

 و کردند علیک سالم من با نیز( م. ا) دوستش و.( ا. ع) برخوردم ایرانی رفیق چند به راه در

 را هگذشت روزه چند وقایع راه در. بودم نشناخته وقت آن تا که دیدم را دیگر ایرانی چند ضمنا

 کرده حالی سفارت کاردار به تماما را مطالب که گرفتیم تصمیم وقت آن. کردم نقل هاآن برای

 به ار ما مسافرت وسایل یا و کند فراهم ایران به را ما حرکت وسایل یا که کنیم تقاضا او از و

 .سازند آماده فرانسه

 دخول اجازه ما به هم پیشخدمت و بود نیامده کس هیچ هنوز رسیدیم سفارت به که وقتی

 ارتسف به دادنمی اجازه ما به که دربانی موضوع چون. بیافتد راه دعوایی بود نزدیک. دادنمی

 نشیم( ش) آقای کله و سر اثنا این در. بود کرده عصبانی چیز همه از بیش را ما برویم خودمان

 یادز مذاکرات از پس باالخره. خواست معذرت اخیر آمدپیش از و آمده جلو که شد پیدا سفارت

 .شود پیدا مسئله برای حلی راه تا برگردیم دوباره فردا که شد گرفته تصمیم

 نداده نشان خود از انسانیت و رفتاریخوش قدر آن( ش) آقای اگر! فردا هم باز! فردا هم باز

 «دایفر» این... بود کرده عصبانی حد از بیش را ما فردا مسئله زیرا بود، شده دعوا مسلما بود
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 یستن ممکن و! است شده بافته فردا نخ با «امروز» پارچه هاایرانی ما برای اصال! جاودان و ابدی

 .دهیم انجام امروز همین به را امروز کار که

 باالخره .بودم پشیمان نهایتبی بودم کرده حرکت منس از اصال اینکه از و شده مایوس کلی به

 رفته ردونامو پورت کافه به کردمی تحصیل طب دانشکده در که( ا. ح) ایرانی رفقای از یکی با

 یک پرداختم، را آن قیمت که همین خورده را نوشیدنی. کنیم آرام را خود عطش کدام هر تا

 نیز نم رفیق. بود شده سانتیم پنجاه و فرانک چهار به محدود من دارایی که شدم متوجه مرتبه

 برای ایارهچ اینکه بدون و نداشتیم نیز ظهرانه صرف برای پول حتی. بود گرفتار بال همین به

 .رفتیم طرفی به کدام هر و شده جدا یکدیگر از کنیم پیدا خود پولیبی

 پیدا پول. یمببر پناه توانستیممی اینقطه کدام در وقتی چنین یک در و بکنیم توانستیممی چه

 ردمک فکر مرج؟ و هرج و شلوغی وقت این در برسد چه تا نبود آسانی کار صلح موقع در کردن

. ودب نخورده ما دماغ به آنجا از خوشی نسیم وقت هیچ که آمد یادم ولی شوم متوسل سفارت به

 .داشتند مرا وضعیت مسلما موقع این در هم رفقا

 ارت که بگذاریم جیب در دست ماه هر آخر در داشتیم عادت بودیم محصل که وقتی دانید،می

 هب شدمی که ماه آخر هااین همه با. داشتیم کردن خرج پول مرض زیرا نشوند جمع هاعنکبوت

 لوص یکدیگر به را بودجه سر دو شده طور هر کردیممی سعی و کرده دراز دست راست و چپ

 آن عنیی «مشکالت حالل» دیگر ماه ابتدای در تا باشیم پولبی و مفلس کامال نگذاریم و کنیم

 راحت کردمی حس انسان آمدمی جیب در چک هم وقتی و برسد ماهیانه حقوق و عزیز چک

 .است آزاد دیگر و شده

 فکر و داشت وجود چک همین در سعادت و راحتی و آسایش مفهوم که بود این مثل اصال

 پاره ورق چند مقابل در را آن توانستیممی. کردمی آسوده ناراحت خیال گونه هر از را انسان

 .بدهیم انجام توانستیممی را کار همه هاپاره ورق همین با وقت آن ولی کنیم عوض اسکناس

 .بود خوابیده مندرس و پاره ورق چند همین در تفریحات تمام
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. تنددانسمی مریض شفای را آن! بودند آورده وجود به پاره اوراق همین درباره هاییفلسفه رفقا

 یالتتحص حاشیه و دیدندمی آن در را متمول قدرت و راحتی. دانستندمی فقیر پوشاک و خوراک

 .بود شده پر اوراق همین با تماما سازدمی آشنا اجتماعی زندگی به را او که محصل یک

 هایاساسکن همین از را خود توانستندنمی وقتهیچ خود فلسفی عقاید وجود با که هابدبین آن

 ها،جنایت تمام که داشتندمی اظهار شور پر و بلیغ هاینطق در معهذا کنند، جدا چرکین

 آیدمی وجود به اوراق همین از تمام شده خفه آرزوهای و هاتجاوز و هاظلم ها،رنج ها،بدبختی

 دگی،زن آرزوهای و تفریحات پرستی،نوع و صدقه اصل که گفتندمی هاآن جواب در دیگر عده و

 ...بوده چرکین هایپاره ورق همین زاده فردا و امروز امیدهای

 زا و است بانک هایاسکناس همانا مشکالت حالل تنها جا همه در بیستم قرن در راستی ولی

 پولیبی و فقر موقع آن در! شودمی دیده آن در شعر و زیبایی سرچشمه یک بنگری که کجا هر

 اشت،ند فایده وجه هیچ به ولی نمودمی خود متوجه مرا فکر دیگری سر پشت یکی افکار این

 کی: بود روشن من وضعیت. شدنمی زیاد من جیب موجودی به هم شاهی یک شکل بدین زیرا

 موقعیت این... خارجی شهر یک در و جیب در نیم و فرانک چهار با ساله، دو و بیست جوان

 زودی به بود توانسته موقعیتی چنین در فقیر جوان یک آن در که انداخت کتابی یاد به مرا

 .نداشتم جوان آن به شباهتی من وجه هیچ به که دیدممی ولی شود، زیاد پول صاحب

 خیابان از. روممی دانشگاه طرف به شدم متوجه مرتبه یک که بودم ورغوطه افکار همین در

 هر. تمگرف پیش رفتمی جنگل باطالق طرف به که را باریکی جاده یک و کرده عبور «ناسیون»

 پس و ردهک برخورد تصادفا هاآن از یکی با. شدممی روبرو انگلیسی سربازان با رفتممی که کجا

 دوجو هوایی ضد نیروی برای مهمات بزرگ انبار یک جنگل این در که فهمیدم سؤالی چند از

 پیش را دیگری باریک جاده یک راندم سخن مذکور سرباز با ایدقیقه چند اینکه از پس. داشت

 .رفتم باطالق طرف آن از و گرفته

 خلوت جا همه بود، رسیده آسمان اوج به خورشید و بودند سبز تماما درختان بود، خواب هوا

 دراز زاریعلف یک در رفتم، قدمی چند. شدنمی دیده اطراف آن در هم نفر یک حتی و بود
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. دشمی داخل من بدن مسامات از طراوت رسیدمی نظر به که بود مطبوع قدری به هوا... کشیدم

 ندچ بفهمم اینکه بدون و بودم کرده فراموش بخشفرح هوای این در را پولیبی و گرسنگی

 ار انسان روح عمیق کنه که غریب و عجیب احساسات و افکار دنیای در و زدم چرت ایدقیقه

 ...شدم ورغوطه دهدمی تشکیل

 طرف هب و گفته ترک را زیبا و سرسبز طبیعت دامان تاسف کمال با که گذشت ساعت یک

 «ونیورسیترا سیته. »بود رفته فرو عمیقی خواب در گویی نیز «دانشگاه شهر» تمام. رفتم دانشگاه

 به هک است بزرگی عمارت واقع در و است گرفته قرار علوم دانشکده مقابل در( دانشگاه شهر)

 از آنکه راست قسمت و است هادختر مخصوص آن چپ دست. است شده تقسیم قسمت دو

 تاالر ها،سالون آن میان در و است هاپسر به منحصر است بزرگتر اندازه و مکان و جا حیث

 انمید «شهر» طرف آن. کندمی متصل یکدیگر به را عمارت جناح دو دانشگاه رستوران و هاعید

 رایب واقعی بهشت یک بهار در که دارد قرار بزرگ باغ یک و ژیمناستیک انستیتوی ورزش،

 .بود دلباخته محصلین

 طرف هب بودم گرسنه طرفی از و دانستمنمی خلوتی جای را دانشگاه رستوران همیشه مثل چون

 هم یقتاحق! داشت خود در غریبی فعالیت و بود شلوغ همیشه دانشگاه رستوران اصال. رفتم آن

 رفط آن و طرف این زن خدمتگزاران. نبود لطف و زیبایی از خالی وجه هیچ به فعالیت این که

 گفتگو هاآن با خودمانی خیلی طور به و نمودمی صدا را هاآن اسم به کس هر و دویدندمی

 سر ههمیش هاپسر و دادندمی تشکیل «ژ زیبای کلکسیون یک» ،«ژاکلین» ،«ژان» ،«ژولی: »کردمی

 .گذاردندمی سرشان به

 به را کوچک میز دو. خوردیممی غذا بزرگ میز یک اطراف در که بودیم نفر ده هاایرانی ما

 را کار مینه خواستندمی که دیگر محصلین. نشستیممی راحتی به و کردیممی متصل یکدیگر

 علم. »کردندنمی نداشتند را کاری چنین جرات وقتهیچ رستوران مدیر خانم ترس از و بکنند

 .کردندمی برپا همیشه عجیبی «شنگه
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 اتاوق گاهی. کردندمی دعوا همیشه رفقا از دیگر یکی با او جدانشدنی نامزد و( ن. ی) من رفیق

 قدری به اوقات گاهی. بیافتیم غذا از که کردندمی نقل ما برای کثیفی خیلی کوچک هایحکایت

 در انگیزوحشت هایقصه این از کدام هیچ که بود خوشمزه قدری به هم غذا و بودیم گرسنه

 نومیدی و یاس روی از وقت آن. آوردمی در پای از مرا هم اوقات بعضی ولی نداشت اثری من

 ردیخونس کمال با هم «رندان. »رفتیممی و گرفتممی دست در را بشقابم شده بلند میز سر از

 .کردندمی تقسیم خود بین مرا دسر

 لژیکیب دختر دو هالندی، دختر دو رستوران مدیر خانم تنها شدم، رستوران وارد بار این که وقتی

 یکی (ا. ن) و نداشت ملیتی اصال خود و داشت فرانسوی مادر و روسی پدر که رفقایی از یکی

 من نمودند دعوت غذا صرف به مرا دادم، سالم که هنگامی. بودند آنجا خوب هایایرانی آن از

 راندم سخن اوضاع از کمی که هنگامی. پذیرفتم را هاآن دعوت تعارف بدون و میل کمال با هم

 فتعار بدون نیز بار این و کنم زندگی سیته خود در وقتی چند که خواست من از مدیر خانم

 ...پذیرفتم را... ب مادام دعوت

 رد که نگرانی و نشد مطرح جنگ جز به موضوعی که است مسلم و بودیم هم با بعدازظهر تا

 و ردهک قرض پیژامایی رفقا از یکی از شد که شب! بود دیدنی واقعا شدمی دیده هاصورت تمام

 زا توپ صدای. کردیم وراجی به شروع و نشسته علف روی آنجا در و رفته ورزش میدان به

 نگینس توپخانه صدای یا بود هوایی ضد هاتوپ صدای این نبود معلوم ولی شدمی شنیده دور

 بود؟ شده نزدیک قدراین ما به جنگ آیا... هاآلمان

 شفافی آسمان. بود برپا جنگ آتش زیبایی شب چنین در که بود تاسف جای حقیقتا حال هر در

 بعضی. ودب آورده پایین ما سر بر ضخیمی حجاب شکل به را شب بود شده مرصع ستارگان با که

 ذشتنگ چندی و کردم منصرفشان فکر آن از من ولی بخوابند زیرزمین در خواستندمی رفقا از

 .رفتیم خود هایتختخواب به کدام هر که

 4313 مه 40 بروکسل،
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 راحتی هب را روز آمدهایپیش و هاسختی بتوانم اینکه برای. برخاستم خواب از سحر صبح امروز

 سفارت طرف به خوردم مختصری چاشت اینکه از پس و گرفته سرد دوش یک کنم تحمل

 با لیو بودند مشاجره مشغول زیاد عصبانیت با رفقا از زیادی عده سفارت نزدیک. شدم رهسپار

 جلب را همه توجه و رسیدمی گوش به هاتوپ غرش صدای گاه به گاه مذاکرات حرارت وجود

 کاردار به( م. ا) زیرا بود داده روی تلخی مذاکرات( م. ا) آقای و سفارت کاردار بین. نمودمی

 ثلم کنیدنمی سعی و دهیدنمی خرج به عمل ابتکار و فکر اندکی چرا که گفتمی سفارت

 رعتس با. نمایید معین را خود میهنانهم از عده یک تکلیف اقال و کنید عمل دیگر هایسفارت

 غیره و برزیل و هلند و سوئیس اهالی تمام کنید نگاه: گفتمی و کردمی ادا را خود کلمات زیاد

 و مانیمب باید هاایرانی ما ولی بگیرند خروج ویزای خود هایسفارتخانه توسط به اندتوانسته

. شد اهدخو درست کار فردا بیایید، فردا کنید، مراجعه فردا آقایان گویدمی ما به مرتبا سفارت

 !فردا؟ به برسد چه بود دیر امروز و گرددمی آغاز جدی هایتصمیم فردا

 النهس سالنه اقدامات و معنیبی روش شدت به همه. شدمی ترزیاد ترتیب به محصلین جمعیت

 میمتص اجبار روی از کاردار باالخره تا گفتند قدرآن و کردندمی انتقاد را آن اعضای و سفارت

 .بگیرد ویزا ما برای و رفته فرانسه کنسولگری به گرفت

 هایبختیبد و هامصیبت تمام که بود معتقد کردمی شیمی در را خود عالیه تحصیالت که( ف. ج)

. کردممی دفاع قوت و انرژی کمال با من و است دنیا سیاسی مردان هایتبهکاری نتیجه در امروز

 گرفتن هاآن وظیفه تنها که کنی دفاع اشخاصی از توانیمی تو چگونه: گفتمی( ف. ج)

 اشخاصی است؟ جنگ ایجاد راه در کوشش و وزیر و سفیر هایپست داشتن گزاف، هایحقوق

 هاشیمیست ما ولی! هستند فرد هامیلیون غارت و قتل سبب و آورندمی وجود به را جنگ که

 شفک ستمدیده و ناخوش افراد برای دوایی واکسنی، دارویی، کنیممی سعی مدت این تمام در

 طرخ به را معصوم و گناهبی هاهزار جان تصمیم یک با سیاسی مردان آن که صورتی در کنیم

 !اندازندمی
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 زا کاری است ممکن که کنیمی خیال تو! ببخشید خیلی: دادممی جواب تمام شدت با من و

 حبس زرو و شب البراتوار یک در که هستید خوب این برای فقط شما برآید؟ هاشیمیست شما

 از تماما که دنیایی یک کنیمی خیال! نیست ساخته شما از کاری نتیجه در هم وقت آن و بشوید

 هب شما آخر کنیم؟ زندگی آن در ما که دارد را این ارزش باشد شده ساخته شیمیست عده یک

. ستا کرده تربیچاره و تربدبخت را بشر ایدکرده که کاری هر کنید؟می خدمت اشخاصی چه

 دونب را بدبخت و گناهبی همه این و کردید اختراع کننده خفه گاز که نبودید هاشما همین مگر

 که نیستید شما مگر ساخت؟ را وحشتناک هایبمب این شما از غیر کسی مگر نمودید؟ خانمان

 هاشیمیست این اگر آخ، آورید؟می وجود به جدیدی خطرهای خود عملیات با روز و شب

 دنبودن هاآن اگر. بیامرزد را سیاسی مردان پدر خدا هم باز... بود خوب چیز همه نداشتند، وجود

 مردان دسمق وظیفه زیرا بود شده تبدیل وحشتناک ایویرانه به اکنون هاتبهکاری آتش در دنیا

 !ایندنم جلوگیری زشت اعمال از توانندمی تا و کنند هدایت را تبهکاران روح که است سیاسی

 مقابل در بزرگی سدهای تا باشند نداشته وجود حقوقی بزرگان و قضات آن در که دنیایی یک

 افراد راحتی وسایل تا باشد نداشته ادارات و روساء که دنیایی بدهند، قرار افراد تجاوز و تعدی

 تهنداش مجلس وکیل که دنیایی نشود، فراهم هستید آن جزو هم هاشیمیست شما که مختلف

 سفیر و ماتدیپل بدون دنیایی باالخره و نماید ضبط قانون شکل به را ملل عقاید و افکار تا باشد

 گونهچ دنیایی چنین نشود، حل وجه هیچ به المللیبین مختلف مسائل آن در که مختار وزیر و

 نشود؟ مشکالت دچار دقیقه هر تواندمی چگونه مختلف افراد منافع و شود اداره است ممکن

 دیگر ادهم یک شدند جمع هم با کجا هر معین قوانین طبق همیشه که نیستند شیمیایی مواد مردم

 قوانین .کندمی تغییر مکان و زمان در همیشه و است متغیر بشر جانم، آورند، وجود به شیمیایی

 ولی تداش رواج فرانسه در بردگی پیش قرن چند که باشد یادت. باشد متغیر آن مثل باید هم

 مامت هااین. شد برقرار ساعته چهل کار قانون «ملی جبهه» حزب آمدن کار به با بیستم قرن در

 .نیست آسانی و یکسان کار شیمی مثل دنیاداری و سیاست که دهدمی نشان
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 همانا اندرسانیده خدمت مردم به و کرده کار بشریت برای تاکنون که افرادی بزرگترین

 گیرند،می دست به را امور زمام و آیندمی کار به مردان این که وقتی. هستند بزرگ سیاستمداران

 ملل سعادت و ترقی راه در و بگذارند عمل مورد را خود عقاید و افکار توانندمی وقت آن

 .ندساز ممکن را ملل ترقی مختلف وسایل به که است سیاستمداران بر. بکوشند مختلف

 اعماق در ولی زدیممی هاییحرف کدام هر افزود،می خود حرارت به دقیقه به دقیقه ما مباحثه

 مباحثه رایب مباحثه. کنیم مباحثه خواستیممی تنها بلکه نداشتیم ایعقیده اختالف هیچ خود دل

 ترهمم را خود تحصیلی رشته کردمی سعی کسی هر. بود شده عادت یک دیگر این... مشاجره و

 لفمخت هایرشته این تمام کشور، یک برای که دانستیممی خوبی به همه. دهد جلوه ترخوب و

 سهم و خود راه در ما از کدام هر که بایستمی تنها داشت را لزوم نهایت کدام هر و بود مهم

 و هرز هایعلف و هاسنگ توانیممی تا و بکوشیم شکوه و ترقی شاهراه ساختمان برای خود

 .برداریم میان از را خودبی

 ودخ منزل طرف به و شد جدا من از.( ف. ج) رفیقم رسیدیم «لویز پورت» مقابل در که وقتی

 ،جا یک در. رفتیممی کوچه آن به کوچه این از معین هدف بدون طورهمین ظهر موقع تا. رفت

 را گبزر دکان و مغازه چند گذشته شب گفتمی که برخوردم آشنا و دوست رفقای از یکی به

 رفتهن فرانسه به و مانده بروکسل در که شهربانی و پلیس کارمندان تعداد و. بودند نموده غارت

 هرش مختلف نقاط تمام به زودی به و شده ترزیاد چپاول و غارت بود ممکن نبود، زیاد بودند

 .ببینم را وارده خسارت که رفتم او اتفاق به. نماید سرایت

 در پاسبان چند. بودند کرده خرد کلی به را هامغازه اغلب شیشه بورس جنوب هایکوچه در

 معتبر هایمغازه. نماید جلوگیری مردم ازدحام از تا بود ایستاده شده چپاول هایمغازه مقابل

 تعاقب همین به نیز «گاردونور» شمالی ایستگاه و «رونو» جدید کوچه در «پری اونی» و «سرما»

 و اوراق دیگر هاپاسبان. شدمی دیده کمی جمعیت رفته هم روی ولی بودند، شده گرفتار

 روساء از یبعض. بود رفته بیرون بروکسل از نیز بلژیک دولت. خواستندنمی را ما هایشناسنامه

 .بودند گذارده سرپرستبی را مردم و کرده عزیمت قصد نیز شهر بخشدارهای و
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 از که دندشمی دیده انگلیسی هایگشتی تنها. رسیدمی نظر به خسته کس همه بود، سنگین هوا

 پذیرایی هاآن از هورا و شادی با مه ده روز که اشخاصی همان .رفتندمی کوچه آن به کوچه این

 هاآن به سیگارت و آبجو تا بودند گرفته را هایشانتانک جلو نیز مواقع بعضی در و بودند کرده

 یدهشن دور از پیوسته دیگر توپ صدای. کردندمی نگاه هابدان آرام چشمانی با اکنون بدهند،

 .بود جریان در بروکسل نواحی در اکنون بزرگ جنگ یک قطع طور به. شدمی

 هامغازه و برقرار آرامش و سکوت نیز آنجا در. رفتم «لویز» میدان طرف به «نامور» کوچه از

 انگلیسی نظامی کامیون چند. نشستم «فلورا» کافه تراس در که بود ظهر نزدیک. بود بسته تماما

. رفتندمی شهر، از شدن خارج برای شاید ،«حال« دروازه طرف به مهمات و سرباز از پر

 هاینکامیو دنبال به بودند شده مزین سرخ صلیب بزرگ عالمات با که نظامی «هایآمبوالنس»

 قوای رشدا افسران آن در که ارتش ستاد رنگ خاکی سواری هایاتومبیل. بودند رهسپار انگلیسی

 .کردندمی عبور هااتومبیل سایر میان در شدمی دیده متفقین

 ودب میان آن در و بود آورده وجود به من در غریبی و عجیب افکار هاکامیون این دفیله منظره

 خواهندیم هااین: »گفت گوشم در آهسته بود آورده نوشیدنی من برای که گارسونی مرتبه یک که

 .«اندشکافته را «لوون» نزدیک جبهه هاآلمان معلوم قرار از. کنند تخلیه را شهر

 .هستند عجیبی بالهای هارستوران هایگارسون بروکسل، شهر در خصوصا و اروپا در اصال

 نیست مربوط هابدان که هاییموضوع درباره و کنندمی آشی هر نخود را خود همیشه

 شما از کنند شروع را خود هاینطق اینکه از قبل. کنندمی مبسوط و مفصل هایسخنرانی

 شما جواب منتظر اینکه بدون وقت آن و «بگویم؟ را خود شخصی عقیده خواهیدمی: »پرسندمی

 .دهندمی شرح شما برای را روز اخبار ترینجدید و ترینعجیب بشوند،

 اوقات اغلب زیرا هستند، عالقمند رستوران هوچی دسته این به همه از بیش هانویسروزنامه

 که دانندمی مثال شود،نمی شنیده و دیده محفلی و روزنامه هیچ در که دارند خبرهایی هااین

 و تهگف چه انگلستان مختار وزیر گوش در روزولت. کندمی فکر چه واقعه فالن درباره هیتلر

 خورد؟ خواهد چه موسولینی صبح فردا

www.takbook.com

www.takbook.com



111 

 

 و هاکامیون دفیله به که حالی در هم من و کرد خود هایگفته به شروع گارسون آن نیز بار این

 او از خستگی روی از آخر در ولی دادممی گوش او هایسخن تمام به کردممی نگاه هااتومبیل

 امانج مرا کار گارسون که همین. بخرد سیگارت و ساندویچ چند من برای و برود که خواستم

 اگر: »تگفمی تاب و آب پر کلماتی با بار این و گرفت سر از را خود نطق دوباره برگشت و داد

 ...«کردممی چنان و چنین بودم قوا فرمانده من

.. .آمدمی باال طرف به «لویز» خیابان از سوارموتورسیکلت یک دیدم که بود اثنا همین در

 تفنگ د،بو آمده پایین هایشگوش تا که او آهنی کاسک بر عالوه و برداشت در سبزی اونیوفورم

 فتوق مدتی رسید کافه نزدیک که همین... نداشت عادی شکل. بود آویزان دوشش بر نیز او

 این قیافه تدااب در. کرد نگاه گذشتندمی که انگلیسی هایاتومبیل و سربازان به زیاد دقت با و کرد

 وا اونیوفورم که کردم حس بالفاصله من ولی نمودنمی جلب خود به را اشخاص توجه سرباز

 .نیست فرانسوی یا و بلژیکی انگلیسی، اونیفورم مسلما و است جدید

 کن، نگاه: »گفت مرتبه یک بود، پریده صورتش از رنگ و ایستاده من نزدیکی در که گارسونی

 من مرتبه یک که آمد وجود به من در عجیبی حس چه دانمنمی!« است آلمانی سرباز یک این

 «؟!آلمانی سرباز یک: »گفتم زیاد تعجب با نیز

 این خود رفتند، و شده بلند خود جای از آهسته آهسته همه دیدم. کردم نگاه خود اطراف به

 دانمنمی. گذاشتند فرار به را پا همه. بود آورده وجود به عجیبی( Panic) پانیک آلمانی سرباز

 چند که شدم متوجه مرتبه یک صورت هر در نه، یا بودند شده خبردار قضیه این از هاانگلیس

 مدت هم من. دادند ادامه شهر خارج طرف به را خود راه زیاد سرعت به هاآن سواری اتومبیل

 او ماونیفور خوبی به دیگر حاال. کردممی نگاه وارد تازه سرباز به مبهوت و مات ایدقیقه چند

 آلمانی سرباز. دیدیممی کالهش بر را او کوچک شکسته صلیب خوبی به و دادممی تشخیص را

 دست از اییقهدق اینکه بدون سپس و کرد نگاه انگلیسی هایکامیون و هااتومبیل دفیله به دقت به

 .برگشت گرفته پس را خود راه دوباره دهد
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 رساندم پایان به را خود غذای فوریت به که همین و بود شده ترزیاد من ترس هااین همه با

 هاارسونگ هایپچپچ به اینکه بدون آشامیدم، نیز آب لیوان یک کرده تمام را خود ساندویچ یعنی

 اثر در و باشند رسید شهر به اکنون هم هاآلمان که ترسیدم. گرفتم پیش را فرار راه بدهم گوش

 .سازد جدا تن از مرا سر گمشده تیر یک طرف دو سربازان بین مختصر جنگ یک

 راه در. فتمر دانشگاه «سیته» طرف به و گرفته پیش را «لویز» خیابان راه ترتمام چه هر سرعت با

 قفتو اندکی شدم مجبور «کنگو» میدان نزدیکی در که بودم شده خسته قدری به و دویدممی

 شش مدید رسیدم «شناسینبات انستیتوی» نزدیکی در ناسیون خیابان به که هنگامی. کنم

 به هآهست( فلدگراو اونیفورم) خود رنگ خاکی به متمایل سبز اونیفورم در آلمانی سواراسب

 .روندمی شهر مرکز طرف

 یمخصوص تعجب آلمانی سربازان این دیدن از بودند هاخیابان در موقع آن در که کمی اشخاص

 نهات نه پس. رفتنمی آن انتظار را کس هیچ که بود ناگهانی قدری به هاآن دیدن زیرا داشتند،

 دقیقه دچن تا کس هیچ. کردندمی اشغال نیز را شهر بلکه بودند شکافته را آلبرت کانال هاآلمان

 وجه هیچ به شخصا که من. بگیرد نظر در را آمدیپیش چنین احتمال توانستنمی پیش

 .باشند آمده بروکسل شهر در هاآلمانی مرتبه یک که کنم تصور توانستمنمی

 را اهآن خوبی به خود مقابل در و بودیم گرفته قرار شده انجام عمل یک مقابل در هااین همه با

 نم خرامیدند،می خیابان در آرامش کمال با نیز خونسرد هاینظام سواره این. دادممی تشخیص

 زا کمی که همین. شدم رهسپار «سیته» طرف به و گذشته «هژه پل» خیابان از سرعت به هم

 از ییک از که دیدم را زنی بین این در برگرداندم، را خود سر پیچ سر شدم دور آلمانی سربازان

 رد چیزی و رفت آلمانی سربازهای از یکی طرف به و آمد بیرون «ناسیون» خیابان هایمنزل

 به ار خود تفنگ شده، پیاده اسب از هاسرباز تمام کوچک فرمان یک با ناگهان. گفت او گوش

 از که ودب پیش چندی که آمد یادم. رفتند کردم ذکر که جنگلی طرف به یکراست و گرفته دوش

 ینهم در هوایی ضد نیروی مهمات بزرگ انبار یک که شنیدم انگلیسی سربازان از یکی دهان

 اکنون هم کردم خیال خود پهلوی چون داد دست من به مخصوص وحشت. داشت قرار جنگل
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 فرن چند به و گرفتم پیش را خود راه فورا. آمد خواهد وجود به متخاصم سربازان بین جنگی

 هایحرف توانستنمی عکس هیچ و بود پریده همه صورت از رنگ. دادم اطالع را واقعه جریان

 .کند باور درستی به مرا

 اشغال هرش چگونه که ببینم رفته شهر به گرفتم تصمیم مرتبه یک رفتم راه چندی که همین

 مرهن تراموای. دمیدمی مختلف ابنیه و عمارت هایبام پشت بر خورشید بود، گرم هوا. شودمی

 مختلف عقاید دیدم تراموا در که اشخاصی. رفتم «نامور» دروازه طرف به و شده سوار را 4۰

 مالش در که بودند معتقد متفقا و شدمی دیده همه صورت بر مخصوصی فرمان ولی داشتند

 که «برال کانال» چگونه که پرسیدندمی خود از. شد خواهد گرفته هاآلمان پیشرفت جلو فرانسه

 .کند پایداری بود نتوانسته است ثانوی ماژینوی خط یک واقع در

 جنگیده قوا امتم با جبهه پشت در پنجم ستون و بوده کار در خیانتی قطع طور به گفتندمی ایعده

 فتهگ ترک را شهر هاانگلیس معلوم قرار از. دیدم انگلیسی یک نه و آلمانی یک نه راه سر. است

 .بودند کرده خراب را هاپل تمام و

 نداده روی شهر حالت در تغییری دیدم چون هم من. بودند نکرده اشغال را شهر هنوز هاآلمانی

 پرسیحوالا او از و رفته «جنوب گار» نزدیک خود بلژیکی رفقای از یکی منزل به گرفتم تصمیم

 او هایهنال و سخنان به بودم ایستاده راننده پهلوی که حالی در و شدم دیگر ترن یک سوار. کنم

 همه که داد اجازه و نسوخت مردم برای دلش هیچ حکومت اصال: گفتمی که دادممی گوش

... اندبرس بدبخت مردم اطالع به را اوضاع وخامت قبال توانستنمی مگر. گیرند پیش فرار راه

 بزرگ جنگ یک در چگونه که داد شرح و راند سخن یک نمره جهانگیر جنگ از وقت آن

 و سالم را خود خطوط مدیدی مدت هاانگلیس ها،فرانسوی کمک بدون بلژیکی سربازان

 .داشتند نگه نخوردهدست

 تمام. دش وقایع از سخن بالفاصله و کرده پذیرایی باز آغوش با من از رسیدم که رفقایم منزل به

 را اطراف هایپل که هنگامی هاانگلیسی معلوم قرار از. بود شده خورده منزلشان هایشیشه

 به گردی طرف از. شود خورد منزلشان هایشیشه تمام که بود شده باعث هاانفجار بودند ترکانده
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 یقتاحق رساندم آنان اطالع به را قضیه که هنگامی و نداشتند خبر بروکسل اشغال از وجه هیچ

 .شدند زدهوحشت

 جبهه هب پیش چندی از که افتاد پسرش فکر به مرتبه یک و نمود گریستن به شروع مادرشان

 عیس که دخترش با مادر این منظره. بود نرسیده او از خبری هیچ تاکنون ولی شده فرستاده

 دخو قلب بر را اضطراب هایچنگال حساسی شکل به نیز خود و بدهد تسلیت را او کردمی

 کانت را حساس نویسنده یک قلب که زیبایی. نبود تاریکی و زیبایی از خالی کردمی حس

 به هآغشت که زیبایی. آیدمی وجود به دنیا اجتماعی تابلوهای دردناکترین از یکی از و دهدمی

 ...کنندمی بازی انسان اعصاب با و است درد

 کننده خشپ هایپست تمام از. شویم مطلع اخبار از بتوانیم رادیو وسیله به شاید که کردیم سعی

 ،آوریم دست به جنگ وقایع از خبری شاید کردیم چه هر و شنیدیم موسیقی صدای هارادیو

 مدهآ دستم به جدیدی اطالع اینکه بدون ولی ماندم، دوستان پیش مدتی هم باز. نداشت امکان

 .بود شده دیر خیلی چون بروم کرده خداحافظی هاآن از شدم مجبور باشد

 حرکت تراموا. برسم «دونامور پورت» به که بود این مقصودم. شدم سوار را 4۳ نمره تراموای

 منتوانست من که هواپیما یک موقع همین در. بودیم شده دور «جنوب گار» از کمی ما و بود کرده

 وحشت و ستر مرتبه یک. کرد تیرباران به شروع مسلسل با است مملکت کدام به متعلق بفهمم

 .است افتاده فرار فکر به کس هر که دیدم و گرفت فرا را همه

 زدرا تراموا کف روی و برخاسته خود جاهای از دفعه یک بودند تراموا سوار که دختران و زنان

 یابانخ نزدیک هایکوچه از یکی وارد و پریده پایین آن راننده و کرد توقف فورا تراموا. کشیدند

 پیش را خود راه زد دوری آنکه از پس هواپیما. شدم کوچه وارد و گرفته را او دنبال هم من. شد

 شهر نکهآ از قبل بود بروکسل شهر از من خاطره آخرین این. شد ناپدید نگذشت چیزی و گرفته

 .باشد کرده سقوط رسما

 4313 مه 43 بروکسل،
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 اصال. شودمی یافت کمتر بروکسل در روشنی این به روزی. است خوب اندازهبی و آفتابی هوا

 از. است بوده خوب و آفتابی مرتب هوا هاآلمان عمومی حمله روز اولین از که گفت توانمی

 این مگر بخوانم؟ درس چرا اصال. امنکرده باز هم را درس کتاب یک الی حتی مه دهم روز

 خودم که تنیس این مگر. کنممی زندگی تاریخ اتفاقات و وقایع بزرگترین میان در من که نیست

 ددهنمی دست از یکباره را خود رنگ و حیات تمام هاکتاب در که هستم وقایعی شاهد شخصا

 ندنخواه وجه هیچ به آتیه هاینسل جوانان و اطفال قطعا. شوندمی درس جانبی مواد به مبدل و

 یباق جوانان ما از یک هر فکر بر را منحوسش اثر که را طوفانی این و تراژدی این توانست

 من که ار امیدی پر و اضطراب پر دقایق توانست نخواهند قطعا. کنند مجسم خود پیش گذاشته

 مه 43 روز. بخوانند تاریخ ماده چند تنها شاید هاآن. کنند تصور خود پیش امکرده زندگی آن در

 40۷3 سپتامبر 1 تاریخ که بود خواهد اثر بدون قدر همان و روحبی قدر همان هاآن برای 4313

 .بود خاطر زحمت مایه بودیم ایرانی که ما برای

 و وسیله هیچ که امشده مطمئن باالخره چون. است همیشه از ترراحت من فکر صبح امروز

 دور جنگ جبهه از اکنون که دانممی هم طرفی از و. نیست موجود ایران به رفتن برای راهی

 مانده هافتاد دور و تنها هاایرانی ما. است مانده تنها بیگانه شهر این در ما ایرانی کولونی و. امشده

 و تندبفرس پول ما برای ایران از که نیست هم امیدی هیچ دیگر که دانستیممی خوب و. بودیم

 البته. دنباش کار در سفارتی اصال که بود این مثل درست. نزنیم حرفی دیگر آن از سفارت؟ اما

 سفارتی ردیگ گفت توانمی نداشت سفارت از کمکی انتظار انسان وقتی ولی بود موجود سفارت

 .نبود کار در

 مالیم بس از هوا. دادمی کرختی حالت انسان به بهاری هوای. افتادم خودم تخت روی باالخره

 که بود این مثل. بگذارد آن جریان میان در حرکتبی را خود که کردمی میل انسان بود خوب و

 حکایت طبیعت خوشی و خوشحالی از که بهاری آواز. است داده سر را بهاری آواز طبیعت

 .بود هم جنگ اما کرد،می حلول انسان وجود تمام در بهاری هوای مثل حیات لذت. کندمی
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 ودش خاموش گلوله یک با ثانیه هر بود ممکن که کنجکاو هایچشم با هاسنگر در بشر افراد

 ت،اس بشر زندگی و حیات نماینده که خرم هایدشت میان در دیگر هایدسته. بودند هم منتظر

 توجهی هاسرب آن تیر دردهای به اینکه بدون آورندمی در پا از سرب هایتکه با را همدیگر

 .کنند

 بشر بهار طرف آن از. کردندمی له را جوانان اجساد الله، و گل عطر و امواج میان در ها،تانک

 تکه تکه و همدیگر کشتن به و بودند کر بشر افراد اما. کردمی دعوت شادمانی و خوشی به را

 هنوز مدرسه شاگرد اصال. خیاالت هم باز. بودند مشغول خود همنوعان هایگوشت کردن

. داردمی مشغول را خودش تلخ یا شیرین رویاهای خیاالت به و است پر شعرا اشعار از گوشش

 ربزهخ راستی ولی.« است آب خربزه که کن نان فکر: »که آمد یادم به ایرانی مثل این دفعه یک

! ودب نعمتی چه من برای هستند تشنه خود خون به که افرادی این میان در اروپا نقطه این در

 .کرد پیدا انن و رفت کار پی باید! کرد باید چه گرسنگی با ولی باشد. بود حیف ما بچگی چقدر

 من قدرچ است، پستی فکر چه این کردم فکر کشیدم، خجالت خودم فکر این از دفعه یک ولی

 فطر به باالخره! کنممی فکر خودم به تنها من و شوندمی کشته جبهه در مردم. خودپرستم

 ازهایسرب جا همه راه میان در. است آمده چه من هایاسباب سر بر ببینم تا رفتم خودم پانسیون

 اهالی به که تعجبی هنوز. کردندمی نگاه هاآن به احتیاط و ترس با مردم. دیدممی را آلمانی

 به هاآلمان از را خود ترس احساس که بود این از مانع بود داده دست هاآلمان ورود از بروکسل

 .دهند نمایش آشکارا طور

 4313 و 4341 ـ بود شده اشغال آلمانی سربازهای وسیله به دوباره هاآن شهر سال ۳۳ مدت در

. دیدندمی آتش همان زیر در را خود دیگر بار یک بودند، دیده را 4341 آتش که هاییجوان ـ

 است ممکن که بودند گفته من به. کردندمی گردش شهر تمام در آلمانی هایسوارموتورسیکلت

 با هانآلما که گفتند من به رفقا دفیله از پس. دهند دفیله «رویال پالس» در آلمانی سربازهای

 .دهند جلوه باابهت و جالب را خود دفیله بودند کرده سعی قوا تمام
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 .آمدندمی بیرون خود هایخانه از کمکم مردم. رفتم تفریح و گردش برای روز همان بعدازظهر

 به عراج و آمده گرد هامشتری نیز هاکافه در و شدمی بیشتر هاخیابان در رفته رفته شد و آمد

 گردش حال در هاخیابان در توک و تک هم آلمانی سربازان. داشتندمی صحبت جنگی مسائل

 هک شدم متوجه اونیورسیته طرف به مراجعت هنگام در شهر، در گردش از پس. شدندمی دیده

 اشغال سکونت برای بود خالی ناسیون خیابان در دانشگاه اطراف در که را هاییخانه هاآلمان

 .کردندمی

 خراب اهآلمان ورود از قبل شهر تلفن سرویس. )بودند تلفنی خطوط نصب مشغول هم هاسرباز

 آن روی بر که هاآلمان بیرق هاخانه بالکون از بعضی روی در که نگذشت چیزی( بود شده

. دیدم را( ک) آقای آنجا در و آمده دانشگاه عمارت داخل به بعد. شد دیده بود شکسته صلیب

 من ناییآش البته. شناختممی را او پیش از من و بود بلژیک سرخ صلیب اداره معاون شخص این

 هک کنم پیشنهاد او به شدم مجبور که بود طوری من زندگی مادی وضع ولی نبود زیاد او با

 فترشد به فردا گفت من به و. کرد قبول فورا. شوم مشغول کار به سرخ صلیب اداره در حاضرم

 داشت عائدی من برای که کاری هر یافتن چون کرد خوشحال اندازهبی مرا او وعده این. بروم

 .شدمی محسوب من برای موقع آن در بزرگی هدیه

 هچ «کنیم فردا فکر شود فردا چو» شد؟ خواهد چه فردا اما و بود شده تامین من زندگی اکنون

 حیات به امروز بیاندازد؟ زحمت به فردا برای را خودش حد این تا انسان که است اصراری

 .است کریم خدا فردا. بدهیم ادامه خود

 4313 مه ۳3 بروکسل،

 بودند کرده فرار فرانسه طرف به آن صاحبان که را هاییخانه تمام هاآلمان که داشت شهرت

 فتهر فرانسه طرف به صاحبانش بودم ساکن آن در من که پانسیونی چون و. کرد خواهند اشغال

 آن ویر که دادند ورقه یک من به آنجا در. کنم معلوم را خودم تکلیف تا رفتم سفارت به بودند

 دهش نوشته عبارت این آن روی آلمانی و فرانسه زبان به و بود شده چاپ ایران بیرق هایرنگ
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 بود خدمتی تنها این هامدت از پس البته ولی.« است ایران سفارت حمایت تحت خانه این: »بود

 .شد ما تشکر نهایت باعث این و کردمی ما به ایران سفارت که

 یگراند برای ما پانسیون بدینگونه و چسباندم خانه درب به را ورقه این رسیدم منزل به وقتی

 زچی و شود نزدیک آن به یا و بزند آن به دست نداشت حق کس هیچ. بود شده قدغن و حرام

 خانه زج شد اشغال هاآلمان وسیله به بود ما پانسیون محله در که هاییخانه تمام که بود غریبی

 معاون. رفتم سرخ صلیب دفتر به بعد. بود ورقه آن خاطر برای آن اشغال عدم هم شاید. من

 من از او زیردست مدیر. پذیرفت مرا خودش اداره مدیرهای از یکی وسیله به سرخ صلیب اداره

 .چیز همه و چیز هیچ: گفتم آید؟می بر من دست از کار چه که پرسید

 مناسب اریک اداره آن در توانستمنمی البته. بود قضایی و تاریخی علوم به راجع بیشتر من دروس

 انجام مه من دهند انجام توانندمی اغلب که را کاری اقال توانستممی ولی. بیایم خودم تحصیالت

 کار لهبالفاص. دادم مثبت جواب او به. نه یا دانممی اتومبیلرانی آیا: پرسید من از دایره مدیر. دهم

 دفعه یک تنها روز آن. ماندم آنجا را روز باقی. شدم آمبوالنس دایره مامور و شده معین من

 .خود خانه به نفر یک رساندن برای هم آن و راندم اتومبیل

 کی روز آن شب. گذشت بیهوده و طوالنی مذاکرات به ما وقت باقی شخص آن رساندن از بعد

 شروع هبالفاصل آلمانی هواپیمایی ضد هایتوپ. کرد پرواز بروکسل باالی انگلیسی هواپیمای

 .شد ناپدید و ریخت بمب چند و نکرد اعتناء هواپیما. کرد تیراندازی به

 مه ۳۷ و ۳۰ ،۳۳ ،۳1 ،۳0 بروکسل

 عمارت هم بعد روز چند. بود شده عوض هم من کار. بودم مشغول خیلی من هفته این در

 بلژیک سرخ صلیب بعد. شد اشغال گذشتندمی بروکسل از که آلمانی سربازان طرف از دانشگاه

 شمال زا که هاییفراری به کمک اداره به را بروکسل دانشگاه( سیته) عمارت که گرفت تصمیم

 رانسهف شمال از که شد مردمی مسکن و ماوی بروکسل دانشگاه بنابراین. کند تبدیل آمدندمی

www.takbook.com

www.takbook.com



118 

 

 شتنددا پول نه چون. برگردند خود هایخانه و دهات به توانستندنمی جنگ علت به و بودند آمده

 .بود موجود اینقلیه وسائط اینکه نه و

 در. کردم مشاهده رنج مقابل در بدبخت و عاجز درجه آخرین تا را بشریت که بود اینجا در

 وقیح و راضی خود از و گستاخ قدر آن عادی مواقع در که افرادی همان دیدم که بود جا همین

 منظره این که حال عین در که کردم فکر وقت آن. هستند بیچاره چقدر هاهمان گاهی شوندمی

 ا،ر بشر شخص آنکه برای است خوبی مکتب چه. است خوبی مکتب چه ولی است آوررقت

 خلوقاتم اشرف را خود که موجودی آن که ببرد پی وقت آن ببیند، وقایع مقابل در عریان و لخت

 آن مکد،می را خود همنوع خون که تاجری آن. شودمی کوچک و پست حد چه تا گاه داندمی

 و ترعاجز مواقع این در داندمی خود زیردستان و کارگران فرمانده و آقا را خود که داریسرمایه

 لمقاب در و دارد، شخصی خانه نه دارد، اتومبیل نه دارد، پول نه که است کس آن از ترضعیف

 رد حقیقی مساوات که است نادر مواقع اینگونه در. دارد بسته پینه دست یک تنها هااین همه

 مساوات که اینست مثل ولی است آوررحم و آوررقت مساوات این. شود دیده بشر افراد میان

 ولتح سال هزار هاصد یا و هزاران از قبل اولیه بشر افراد میان که مساواتی همان .است حقیقی

 اما «دارم دوست را بشری هایرنج عظمت من: »گویدمی معروفش قطعه در «وینی. »بود موجود

 ناتوانی و عجز حال عین در و شفقت و ترحم حس جز دیدممی که افرادی هایرنج مقابل در من

 نآ از فرانسوی شاعر که عظمتی این شاید کردم فکر که بود جا همین و ندیدم، دیگری چیز

 ونمیلی یک شاید و نفر هزار هاصد که ایکلمه همان یعنی باشد مساوات همین کندمی صحبت

 هک دیدم را مادرهایی آنجا در. گذاشتند آن سر به را خود جان بشریت تاریخ اعصار طی در نفر

 چگونه هک گفتندمی من به و. بخورند چیزی اینکه بدون بودند رفته راه متوالی هایشب و هاروز

 .اندرفته جنگ میدان به وطنشان خاک از دفاع برای ایمان و عالقه و عشق با هاآن پسران

 زنده هنوز آیا و امدیده را هاآن شناختم،می را هاآن آیا که پرسیدندمی من از جسته جسته بعد

 هانآ به نباید دیدم را هاآن پسر اگر که گفتندمی من جواب به توجه بدون وقت آن هستند؟

. است هشد متورم رفتن راه شدت از هایشانپا چطور و دیده گرسنگی چگونه مادرشان که بگویم
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 را او انیپیش گلوله که جوانی مواقع اینگونه در غالبا. بداند هاآن پسر را هاچیز این خواستندنمی

 چشم پیش است افتاده بود داده سر جوانی آواز که طبیعت هایچمن میان در و کرده سوراخ

 .شدمی مجسم من

 بود نای مثل که بود افتاده گود و پریده رنگ قدری به پیر، مردان این و پیر زنان این هایچشم

 هب. است مشغول جستجو به مرگ تاریکی میان در هاآن چشمان. اندپیموده را مرگ راه از نیمی

 زیر شاید ایگوشه یک در.... امروز و کرده سفید را هاآن موهای که هاییجگرگوشه جستجوی

 رروه کارخانه دارانسرمایه فوالدهای تحویل را زندگی فریاد آخرین آلمانی تانک یک هایچرخ

 اب نورانی هایجاده روی رسید خواهند کجا به بدانند آنکه بدون کوچک اطفال این. باشد داده

 که یافراد این. برسند اینجا به که بود خواسته خدا. بودند آمده و افتاده راه به فرانسه طراوت

 و اندگرفته پیش را راه این چه برای اند،آمده چه برای دانستندنمی هم خودشان بدبخت عائله

 باعث 4341-4340 جنگ گذشته، جنگ محزون یادگارهای شاید. اندنگرفته پیش را دیگر راه آن

 که موقع این در کر و کور هایبمب را هاآن منزل و خانه هم شاید. باشد شده هاآن حرکت این

 جوانی هنگام در شاید و اندکرده خراب اندشده نزدیک مرگ آستان به پیر مردان و زنان این

 هاآن آرزوی سال هاده بمب یک و بودند داده ترتیب خود حیات موقع این برای راحتی کاشانه

 است کرده نابود ضربت یک به را
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 شوممی کشته باشد من قسمت اگر

 

 ۳- دوم جهانی جنگ از هویدا هاییادداشت

 دنیا سالنامه در خاطراتش که بود نگذشته اشوزیرینخست از روزی چند هویدا امیرعباس

 آن وقایع شاهد نزدیک از وقتی دوم جهانی جنگ زمان هاییادداشت شد؛ منتشر( 4011 نوروز)

 :هاستیادداشت این دوم بخش خوانیدمی آنچه. بود اروپا قلب در

*** 

 شودمی تسلیم بلژیک ارتش

 4313 مه ۳0 بروکسل،

 مسر که است قدری به روزانه خستگی. امکرده باز را یادداشت دفترچه هامدت از پس امشب

 چه ولی شود بسته خواهدمی خواب شدت از لحظه هر چشمم هایپلک. کندمی سنگینی

 راه گجن مدت این تمام در و گذشته هاروز. بنویسم یادداشت دفترچه این در باید که چیزهایی

 هامانآل که اینست بر مبنی همه دهندمی جبهه از که اطالعاتی. است پیموده را خودش کورکورانه

 .روندمی پیش
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 بلژیک در متفقین نیروهای. اندشکافته سدان ناحیه در را ماژینو خط منتهاالیه هاآلمان گویندمی

 کس هر. است شده بندیجیره غذا شده اشغال بلژیک در. اندشده محاصره فرانسه شمال در و

 کرده عیینت دولت که قیمتی مقابل در و بدهد را خود بندیجیره بلیط باید بخورد چیزی بخواهد

 .بگیرد خواروبار معینی مقدار

 را بلژیک ارتش تسلیم خبر خودشان العادهفوق شماره در پایتخت هایروزنامه امروز بعدازظهر

 که فعهد اول. است مانده خودش سربازان با پادشاه تنها و اندرفته بلژیک وزرای. اندکرده منتشر

 مدیگره به را خبر این زدهبهت و تعجب حالت با اهالی. نکرد باور کس هیچ رسید ما به خبر این

 .«است غیرممکن است، غیرممکن نه» دادندمی تسلیت را خود کلمه این با. گفتندمی

 جنگ روز 4۷

 توانستنمی کس هیچ که آساییبرق و عجیب جنگ روز 4۷. بود کشیده طول روز 4۷ جنگ این

 گمر فرانسه شمال و بلژیک نواحی تمام در هاهواپیما کوتاه مدت همین در. بکند را آن تصور

 هنوز که بلژیک سرزمین در آساییغول و عظیم نیروهای. بودند کرده پخش باران و ملخ مثل را

 اند،تهتوانس که آنجا تا و کرده برخورد هم با است نیافته التیام وی 4340 و 4341 جنگ هایزخم

 .اندکرده نابود و کشته کرده، خراب

 شده وارد تمملک این بر طوفان مثل جنگ. است بوده او جغرافیایی موقعیت بلژیک تقصیر تنها

 امتم هابلژیک برای جنگ تاریخ این از. است گذاشته جای به خود از ناامیدی و مرگ جا همه و

 هاییکانون چه مدت این در ولی بود، هاخرابی مرمت بعد به این از هاآن وظیفه تنها. بود شده

 ارهز چند و صد چند و شده پدربی عائله صد چند. اندشده نابود زمین روی از همیشه برای که

 .اندکرده گریه خود هایچشم نور رفتن دست از برای مادر

 بزس و آرام زندگی به باز و بلعیده را نفر هزار هاصد خون زالوان مثل هم بهار همین و زیبا زمین

 بودند جنگیده 4341-4340 در که پدرانی که بود جنگی همان این. است داده ادامه خود خرم
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 از سال نجپ و بیست هنوز. نبینند را جنگ دیگر ما اطفال تا کنیممی فدا را خودمان ما: گفتندمی

 .شدندمی تریخونین جنگ شاهد هاآن اطفال دوباره که بود نگذشته هاآن فکر

 تاس ضحاک مارهای همان مثل یا. است خوره منزل به بشر برای جنگ این که کردممی فکر من

 فداکاری باید بودند گفته. است زمین روی جوانان آن غذای و باشند داشته غذایی باید همیشه که

 تمام شب آن. بود کرده جنگ فداکاری و شهامت کمال با بلژیک ارتش خوب بسیار کرد،

 ارز زار دادند هاآن به را خبر این آنکه از پس مرد و زن. گریستند شناختممی من که اشخاصی

. بود شده تمام جنگ این. است بزرگ هایبدبختی حین در بشر تسلیت تنها گریه. کردند گریه

 .بود شده تسلیم شرطی و قید هیچ بدون بلژیک ارتش

 4313 مه ۳3 بروکسل،

 کم کم ولی. است متعجب و زدهبهت کس همه صبح امروز. است شده اسیر شاه! رودنمی شاه

 روزام. فهمندمی «است شده تسلیم بلژیک ارتش» که را جمله این معنی مردم که اینست مثل

. سیدر مردم گوش به بلژیک تسلیم مخصوصا و جنگ اوضاع به راجع بیشتری اخبار صبح

 تسلیم اب بنابراین و اندبوده مخالف بلژیک ارتش شدن تسلیم با وزراء که دادند اطالع هاروزنامه

 را ودخ بدبختی این در بود مایل شاه. اندکرده مخالفت جدا است بوده موافق فکر این با که شاه

 انسرباز رنج در و شود اسیر دشمن نیروهای دست به هاآن مثل و کرده خودش سربازان شریک

 .باشد کرده شرکت وسیله بدین

 لئوپولد. است بوده بسیاری شجاعت بر متضمن او طرف از تصمیمی چنین گرفتن من عقیده به

 تمام رانگ او برای سربازان تسلیم امر چقدر که فهمیدمی آسودگی به کس هر و بود مملکت شاه

 کنزدی از را بلژیک پادشاه خودم من دفعه چندین. کرد قبول را مسئولیت این او ولی! شدمی

 حال در را او دیگر بار یک. دیدم خودمان دانشگاه اعیاد از یکی در را او بار یک. بودم دیده

 .بودم دیده فرانسه جنوب در پیاده گردش
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. کردممی مجسم خود پیش را او براق هایچشم و کرده کار عضالت و کشیده قد بلند، پیشانی

 ردهک خم قد مسئولیت همه این فشار زیر در چگونه اکنون شخص این که اندیشیدممی وقت آن

 !است شده چین از پر صافش و بلند پیشانی و

 هستند ذالکمع. باشد شده پیر باید سال چند اندازه به روز 40 مدت این در کردممی فکر

 مخصوص هایاعالمیه هنگام، همین در. دانندمی خائن را او و دهندمی فحش او به که اشخاصی

 لحظه و آن هر. داشتمی اعالم را جدیدی فتوحات دیگری از بعد یکی هیتلر ارتش ستاد

 چیزی و کردمی صحبت تصوری غیرقابل فتوحات از رادیو در آلمان مخصوص هایاعالمیه

 .پوشیدندمی حقیقت لباس هااعالمیه این که گذشتنمی

 4313 ژوئن 41

 «پاریس سقوط»

 النامهس خوانندگان برای چیزی قبل سطور در من و افتاده اتفاق جدیدی وقایع مدت این تمام در

 اهالی مک کم. اندکرده پیشرفت هم سر پشت هاآلمان و... یافته ادامه جنگ... امننوشته دنیا گرامی

 روش زندگی. اندنموده عادت خودشان خاک و شهر در آلمانی سربازان دیدن به هم بروکسل

 ودشخ عقیده نیز عمومی افکار. است شده یکنواخت سابق مثل و گرفته پیش در را خود عادی

 و ردهک تعریف او تصمیم از اکنون مردم بیشتر. است کرده عوض بلژیک پادشاه به نسبت را

 بینندمی عمال مردم کم کم زیرا. است داده نجات مرگ از را زیادی عده وسیله بدین گویندمی

 .نیست جدی قدرهاآن هم فرانسوی سربازان مقاومت که

 پاریس .رفتند رژه پاریس نصرت طاق زیر در آلمانی سربازان!« کرد سقوط پاریس صبح امروز»

 به مهاجمین مقابل در همیشه که پاریسی همان! 4313 پاریس! 40۷3 پاریس! انقالب روزهای

 اریسپ فرانسه، دولت. نکرد هم دفاع خود از حتی دفعه این بود کرده ایستادگی عجیبی سختی

 کرده بنص ایفل برج باالی را شکسته صلیب و شده اشغال پاریس. بود کرده اعالم آزاد شهر را

 .بودند
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 چیزی نهات اگر و است مشکل اوضاع که بود گفته فرانسه سنای مجلس در رنو پل پیش روز چند

 رفتگ خواهد انجام آسمانی معجزه این باشد، آسمانی معجزه یابد نجات وسیله بدان فرانسه که

 به لعم صورت کمتر هامعجزه بیستم قرن در که کرده فراموش ولی. دارد ایمان فرانسه به چون

 کرده فراموش. است الزم معجزه جز به دیگری چیزهای فرانسه نجات برای و گیرندمی خود

 ...است الزم فداکار افراد و هواپیما تانک، فرانسه، نجات برای که بود

 امیدوار هافرانسوی امروز. بود داده نجات را فرانسه و آمده پیش مارن رودخانه جنگ 4341 در

 .دهد نجات را هاآن لوآر رودخانه جنگ شاید که بودند

*** 

 سرلوحه در را خبر این هاروزنامه مخصوص و العادهفوق شماره. است شده اشغال پاریس شهر

 رودف همه مغز بر که محکمی ضربت یک مثل دیگر بار یک تعجب. اندداده نشر خود صفحات

 قوطس پاریس که اکنون و بود فرانسه قلب پاریس. دارند حق مردم! است کرده گیج را مردم آید

 !کشید خواهد جنگ از دست قطعا فرانسه است کرده

 4313 ژوئن ۳3

. آیندمی رنظ به دیوانه کمی که اینست مثل مردم کرده سقوط هاآلمان دست به پاریس که وقتی از

 دهع کنند، شرکت جنگ در خود نوبه به نیز هازن و یافته ادامه جنگ خواهندمی عده یک یعنی

 عینم چیز یک به ایعده. داد خاتمه قصابی این به باید گویندمی و هستند صلح طالب دیگر

 .کنندمی دفاع چیز آن از مخالفت برای فقط دیگر عدۀ و دهندمی فحش

 هرش چند این. کردم سفر بلژیک جنوب شهر چند به اتفاق حسب بر که بود پیش روز چند

 هایگجن نیز هاآن بیشتر در و کرده تحمل را هاآلمان پی در پی هایبمباران که هستند هاییهمان

 .بود داده روی موقتی

 یاربس هایخانه نماینده سنگ هایتل. شدمی دیده هاشهر این نقاط اغلب در بدبختی و سکوت

 راه از دور که هم محله چند. خندیدندمی آسمان به خود غرور با پیش ماه یک که بود زیبایی
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 این. ودب شده قبرستان یک به مبدل هاآن دیگر هایمحله ولی رسیدمی نظر به سالم بود هاتانک

 شرح آن در که افتادممی ولز ج ـ ح هایکتاب یاد به دیدممی که را بدبختی و خرابی مناظر

 .بود داده را آتیه هایجنگ

 یگرد چیز جدی یا متبسم هایقیافه و فریاد خنده، زندگی، فعالیت جز شما که نقاطی همان در

 ...است شده جایگزین جغد مانند مرگ سکوت و حزن خرابه، اکنون دیدید،نمی

 4313 ژوئن 40

 خبر ینا نه. کنم باور کنمنمی جرات کنم،نمی باور دیگر را خبر این. نه. شودمی تسلیم فرانسه

 عائله یک میان در. بودند کرده دعوت مرا فرانسوی دوستان از عده یک. است باورنکردنی

 قایعیو چه منتظر باید آیا. بود جنگ به راجع ما مذاکرات تمام البته. بودم باصفت و محبوب

 رد که بود کسانی از عائله پدر راند؟ خواهد عقب را هاآلمانی باالخره فرانسه ارتش کجا بود؟

 گاز از همچنین و شده زخمی جنگ در دفعه چندین. بود کرده شرکت 4341-4340 جنگ

 بود گرفته فرانسه دولت از خود جنگی خدمات پاس به که هاییروبان. بود دیده آسیب هاآلمان

 یک شخص این. بود او کارهای از یکی نماینده کدام هر هاروبان این. دادمی زینت را اشسینه

 ایمان با. اشتد فرانسه بخت و آتیه به عجیبی ایمان و بود یافته شفا بعد و شده کور جبهه در بار

 نشان 4341 نسل الیق و شایسته را خود جنگ این در 4313 نسل که گفتمی کامل اعتقاد و

 و محزون اندازهبی خانواده این دختر و مادر. گرفت خواهد را دشمن جلو باالخره و داد خواهد

 این از اعدف برای دختر نامزد و عائله پسر که بود اراضی آن متوجه هاآن فکر تمام. بودند گرفته

 .جنگیدندمی داشت نام فرانسه و بود آزادی سرچشمه که زیبا اراضی

 بخو من ولی داشت ایمان آن به بلکه بود مطمئن تنها نه بود، مطمئن فرانسه فتح از پدر

 جرات وا ایمان مقابل در من. فرانسه برای بد. است بد خیلی است، بد جبهه اخبار که دانستممی

 شد تمام ناهار آنکه از پس. بود نشسته ساکت. کنم اظهار ایعقیده یا و بزنم حرفی کردمنمی

 بردو داد،می خبر( بردو) صدا پخش دستگاه رفت، رادیو طرف به اخبار آخرین شنیدن برای پدر

 نگفتم اشم به! کرد من به رو عائله پدر. است شده فرانسه الوزراءرئیس پتن مارشال که داد اطالع
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 این. گرفت او را هاآلمان جلو وردن در. کرد باید چکار داندمی خوب که است کسی همان این

 رادیو گوینده که بود نشده تمام فامیل پدر این حرف هنوز. راند خواهد عقب را هاآن هم دفعه

 خبر یک مارشال صدای آنگاه. شد آن شنیدن از مانع پارازیت که گفت چیزی گرفته صدای با

 تصحب دشمن با من... کشید جنگ از دست باید... فرانسه ملت: »داشت اعالم را باورنکردنی

 .«امکرده

 رادیو امواج البته. ایمکرده گم را خودمان پای و دست ما همه! شد حکمفرما وحشت لحظه یک

 گجن از دست فرانسه. بود کرده پخش دنیا جای همه در را تصور غیرقابل و عجیب خبر این

 ودندب شناخته کتاب صفحات میان در حتی را فرانسه که کسانی دنیا نقاط همه در و کشیدمی

 .کردندمی گریه آهسته

 که بود مردی اینجا در. باشم منظره این شاهد نتوانستم این از بیش. بود داشتنیدوست فرانسه

 یایستادگ هاآلمان مقابل در جنگ جبهه در تمام سال چهار. بود جنگیده زندگانیش دوره تمام در

 موج جلو توانستنمی وجه هیچ به دیگر اکنون و کرده سوراخ گلوله را بدنش بود، کرده

 دونب بالفاصله من. کردمی گریه مقابل در بچه یک مانند و بگیرد را خودش دردناک احساسات

 .آمدم بیرون آنجا از خداحافظی

 4313 ژوئن ۳۳

 .رسید درجه اعال به وی بدبختی و است کرده اعالم را جنگ متارکه فرانسه

 4340 نوامبر 44 رتوند،

 از ییک( ارزبرژ) به را جنگ متارکه شرایط متفقین قوا کل فرمانده فوش ژنرال واگن، یک در

 که است جنگی خاتمه اعالم نوامبر 44 روز. کندمی دیکته آلمان ریشتاخ نمایندگان ترینمهم

 .داشت دوام سال چهار

 4313 ژوئن ۳4 رتوند،
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 خاتمه شرایط هاآلمان تمام پیشوای و آلمان قوای عالی فرمانده هیتلر آدولف واگن، همین در

 اختیار صاحب و نماینده هوتتزیژر ژنرال به بود شده تمام روزه 1۳ حمله از پس که را جنگی

 عوض را خود جای تقدیر گاهگاه و است ابدی تغییرات یک از عبارت تاریخ. کرد دیکته فرانسه

 .کندمی

 پناهنده و آزادی خاک! فرانسه. کردند پخش دنیا تمام در را خبر این امواج دیگر بار یک باز

 ویفرانس دوستان تمام با شب همان ؟!داریمی بر جنگ از دست! شوی؟می تسلیم تو! هافراری

 به من رفک عزیز فرانسه. امداشته دوست همیشه ترا من، زیرا. کردم گریه تو بدبختی به خودم

 و رمناظ ترینزیبا با من فکر در تو نام هنوز ولی درآمدی زانو به تو. کندمی پرواز تو جانب

 .است آغوشهم هاشهر ترینقشنگ

 گریه تو با امشب بود دنیا فرهنگ و آزادی برای تو جنگ و جهاد نماینده که آثار همه این

 اشقع هنوز ولی اندنبوده فرانسوی که کسانی اندداشته دوست و دیده ترا که هاییآن. کنندمی

 .کنندمی گریه امشب هستند، تو فکر و تو

 و نویسندگان. دادی نشان دادندمی جان زور مهمیز زیر در که مللی به را آزادی راه تو! فرانسه

 !ژدست سنت! روبسپیر! ولتر! روسو! کردند باز ملل برای را آزادی جاده تو 4۷03 انقالبیون

 فرمان ما، هفرانس با شما فرانسه زیرا... کنید گریه خود، قبرهای درون از کنید گریه! گامبتا! هوگو

 وزر یک باالخره ولی... هستی مجروح تو. شدی مجروح تو! فرانسه. نمود امضاء را خود سقوط

 .کرد خواهند مرهم را تو هایزخم تو، دوستداران پاک هایاشک

 من... من... نگرندمی تو سوی به ناامیدی و یاس روی از تو فرزندان از بعضی امروز اگر! فرانسه

 ...ستیه پایدار و جاودان تو زیرا... شد نخواهم مایوس تو از هرگز هستم، تو دوستدار نفر یک که

 4313 سپتامبر ـ اوت ـ ژوئیه

 راربرق دوباره آرامش. گذرندمی و آیندمی هم سر پشت یکی لنگان لنگان آهسته، آهسته هاماه

 دسته دسته و موج موج هافراری. یابدمی باز را خود عادی و طبیعی رنگ چیز همه. شودمی
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 هاشب و هاروز آنکه از پس گرفته، و محزون بودند کرده مشایعت را مرده که مردمی دسته مانند

 .گردندمی باز اندگذرانده زجر از ایامی فرانسه خاک پر هایجاده میان در متوالی

 کردندمی زندگی لذیذی و راحت خواب در آرامی به که را هاپیرمرد و زنان دختران، این جنگ

 سرگردان هاجاده این روی در را هاآن اضطراب و وحشت و کشیده بیرون خود هایخانه از

 و ودب کرده پراکنده جایی به را هاآن از یک هر بود شده پیدا وحشت از که دیوانگی. است کرده

 جای هب خونین و کشته جاده کنار یا هاجاده میان در را قومی یا دختر شاید که هاعائله این اکنون

 .گردندمی بر خود هایخانه طرف به آرام آرام اندگذاشته

 هک اینست مثل هاآن هایچشم. است کرده رسم هاآن قیافه بر را خود شیار اضطراب و وحشت

 اطفال هایقیافه. است باقی هنوز هراس و هول از رنگی آن در و شده کبود حزن شدت از

 پارک در پیرشان مادر و پدر با که نبودند هابچه همین مگر. آیدمی نظر به پیر و شده منقبض

 طرف آن و طرف این هاگنجشک مانند خرم و سبز هایدرخت زیر «محصلین سیته» دانشگاه

 ایهس که اینست مثل. هستند ساکت اکنون هابچه این. انداختندمی راه صدا و سر و پریدندمی

 پر و محزون خاطرات چه هاآن قلب در داندمی خدا ولی. باشد کرده الل را هاآن جنگ مرگبار

 در را هاآن کوچک و ظریف هایچشم خونی پر مناظر چه. است مانده باقی جنگ از قساوتی

 راه در جسدهایی چه بودند ندیده را مرغابی بریدن سر گاههیچ که هاآن! است دیده مدت این

 کجیدهن آخرین که اندآورده نظر به را هاییجوان چه و کرده سوراخ سوراخ چگونه که انددیده

 .بود کرده انگیزنفرت را هاآن جوان قیافه هاآن الشه تعفن بوی و مرگ

 هایماهواپ توپ و مسلسل صداهای بود کرده عادت پیانو آهنگ به که اطفال این لطیف هایگوش

 سلن جوانان این هاصد همین و مناظر همین تاثیر تحت در هم هنوز که بود این مثل و شنیده را

 و مناظر آن مبادا. بزنند حرف ندارند جرات و کنندمی نگاه شما به زدهبهت و زدهوحشت آینده

 .شود تکرار دوباره هاصدا آن

 رفط به را یک هر و گردآورده را هابیچاره این بلژیک سرخ صلیب کمک با بروکسل دانشگاه

 یافت؟ خواهند چگونه دوباره را خود هایخانه اشخاص این آیا اما. فرستدمی خود شهر و خانه
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 نآ جنگ هایبمب یا دارد وجود اکنون بود، پذیرفته خود در را هاآن هاسال که نقاطی اصال آیا

 است؟ کرده خرابه یک به مبدل را

 طال به را مس خود دانش و علم کمک به است شده موفق بشر گفتندمی که بود پیش سال چند

 خرابه به مبدل دانش و علم کمک به ثانیه چند مدت در را افراد هایخانه اکنون! کند تبدیل

 درهایپ این ها،عائله این. است تحول قانون این رودمی جلو به دنیا و بشر است راست. کنندمی

 در همیشه برای جوانان این یا یافت؟ خواهند دوباره را خود جوانان آیا فرسوده مادرهای و پیر

 جا همان و مانده خود خون دلمه میان در نفر چند یا یک هایهوس خاطر به جنگ هایمیدان

 شود؟می فاسد و گنددمی هاآن الشه حیوانات مانند

 عمارت بام روی هایصحبت

 است تیخوشبخ باعث بیشتر مطلب این و رسیده پایان به کم کم سرخ صلیب در من کار دوران

 بر را خود داغ زخم و رنج که افرادی این قیافه به که بینمنمی خود در جرات این از پیش زیرا

 .کنم نگاه نهاده آن

 خودم اطاق که امشده مجبور من و شده اشغال آلمانی سربازان طرف از دانشگاه از قسمت یک

 نم دوست امشب. شوممی نزدیک آسمان به دارم کم کم. ببرم پنجم طبقه به اول طبقه از را

 در: گفت اینطور من برای اخیر معرکه این در را خودش زندگی قصه. آمد من نزد. ا. ع مهندس

 پاریس طرف به عجله به من کردند آغاز بلژیک مرز علیه بر را خود حمله هاآلمان که هنگامی

 وانستمت دردسر هزار با باالخره و گرفتند گلوله زیر را ما آلمانی هواپیماهای راه وسط. کردم فرار

 طرف به اآنج از شنیدم پاریس طرف به را هاآلمان پیشروی خبر وقتی. برسانم پاریس به را خود

 ... رفتم اسپانی حدود

 آن مامت نقل بنابراین و بود جنگ این حین در کس همه قصه شبیه بیش و کم او زندگی قصه»

. است رسیده بلژیک به که است روز پانزده تقریبا که داشت اظهار سپس.« ندارد مورد اینجا در

. است ارگرفت پولیبی درد به هاایرانی تمام مثل هم ما رفیق این که فهمیدم او هایصحبت از بعد
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 درست انیایر چایی دوستم برای آنجا. رفتیم سیته عمارت پنجم طبقه به هم با مهندس و من بعد

 صلمت خودمان وطن به را ما ساعت این در که بود ارتباطی وسیله و زنجیر تنها چای این کردم،

 .نوشیدیم هم با را الهیجان لذیذ چای این و کردمی

 ترس از که تاریکی علت به شهر. وزدمی خنکی باد یک. است آرام هوا و روشن اندازهبی شب

. ودشنمی دیده روشنایی گونههیچ. آیدمی نظر به مرده است حکمفرما جا هر بر هوایی بمباران

 و شرقی محیط یک و اندبخشیده مخصوصی نور و رنگ آسمان به ستاره هزار هزاران تنها

 مانند را چایی و ایستاده دانشگاه عمارت این باالی هم او و من. اندآورده وجود به سحرآسایی

 .کنیممی نگاه پرستاره آسمان به و نوشیدیممی دیشلمه خودمان مملکت

 را او رنج و درد دیگری بخواهد اینکه بدون ما از کدام هر. است متوجه ایران به ما دو هر فکر

 گیهم که کنممی فکر خواهرانی و برادران اقوام، که بیاورد دیگری روی به آنکه بدون و بداند

 .کنندمی فکر ما زندگی و ما به تمام اضطراب با و ندارند خبری ما از است هاماه هاآن

 در را خود اسم تا رفت که آورد فشار. ا. ع مهندس من دوست به قدری به پولیبی باالخره

 کمک ایرهد که اوائل در. کند قناعت هم فرانک ده روزی با بتواند شاید کند ثبت هابیکار لیست

 سفارت به که بودند گفته او به و نبود بلژیک اهل چون دادنمی نویسیاسم اجازه او به هابیکار به

 در هم ایران سفارت که کردندمی خیال چون داشتند حق هاآن. کند مراجعه خود متبوعه دولت

 به ککم دایره و ما دوست میان که بسیاری مذاکرات از پس. است هاسفارتخانه سایر مانند آنجا

 از ورقه یک باید که داشت اظهار او به هابیکار به کمک دایره گرفت انجام بلژیک مردم بیکاری

 .کند کمک ایرانی محصل این به تواندنمی سفارت اینکه بر مبنی بیاورد ایران سفارت

 بیچاره. شد ترمشکل قضیه اینجا ولی بگیرد را ورقه این بلکه تا رفت ایران سفارت به جوان این

! کردن قبول سفارت. بدهند او به را ورقه این تا کرد هازاری حتی و کرد هاخواهش کرد، هاتقاضا

 باز عدب. نیست هم پول بودند گفته او به. بدهد قرض پول او به سفارت کرد تقاضا وقت آن

 ایران سفارت بودند داده جواب. بدهند او به را ورقه آن اقال پس نیست پول اگر بود کرده تقاضا

 .کند قبول تواندنمی را مسئولیتی چنین
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 حلراه هر از ترمنطقی حلراه این و بود مانده باقی او برای چاره راه یک تنها مذاکرات از پس

 یهاجوان که بود این آن و داشت را موافقت کمال آن با هم سفارت و رسیدمی نظر به دیگری

 .بمیرند گرسنگی از ایرانی پولبی

 بروکسل بمباران

 از فرانک ده روزی و گرفته سفارت از را ورقه خواهش هزاران دوندگی، هزاران از پس باالخره

 که مکردیمی صحبت آنجا و اینجا از هم با ما. کردمی دریافت بلژیک هایبیکار به کمک دایره

 هواپیماهای شد، اندازطنین خطر سوت صدای وقت آن. شنیدیم را هاهواپیما موتور صدای

 ایینپ هاییطبقه در. بودند تا چهار یا سه شاید نبود زیاد هاآن عده. بود انگلیس هوایی نیروی

 زدندمی فریاد که رسیدمی گوش به آلمانی افسران صدای. بود برپا غریبی شد و آمد عمارت

 از عجله به گاز ضد هایماسک و آهن کاسک با آلمانی سربازهای!« کنید خاموش را هاچراغ»

 .بود شده شروع بمباران. دویدندمی پناهگاه طرف به و آمده پایین هاپله

 بمباران شاهد مدرسه عمارت بام پشت روی جا همان و نکردیم حرکت جایمان از رفیقم و من

 جستجوی در آسمان در شب عظمت میان در هانورافکن. آمدندمی نزدیک هاهواپیما. شدیم شهر

 و رسیده شهر فراز بر هاهواپیما کردند، تیراندازی به شروع هوایی ضد هایتوپ. بودند هاآن

 همه هاچراغ این. کردند روشن شهر باالی کردندمی روشن جا همه که را خودشان هایچراغ

 .نمود روشن را نقاط

 قیقهد چند مدت و شده بسته مانیزیوم مقداری آن منتهاالیه به که چیزهاییست همان هاچراغ این

 رحش لیله و الف کتاب در که هاییبازیآتش آن از یکی. کندمی روشن را جا همه مانیزیوم نور

 دض هایتوپ صدای با کردمی اصابت زمین به که هابمب مهیب صدای! است شده نوشته آن

 .بودند رفته هاهواپیما. شد برقرار آرامش که نگذشت چیزی... بود شده مخلوط هوایی

 تهآهس کرده روشن را جا همه کردندمی پرتاب فضا در انگلیسی هواپیماهای که نورانی چترهای

 تا هفت اتقریب که شده بسته مانیزیوم مقداری هاچتر این به. آمدمی پایین زمین طرف به آهسته
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 شهر تمام هاچتر این سفید بسیار و زننده نور. کردندمی روشن را فضا عجیبی نور با دقیقه هشت

 نور این میان در که را هاییجنگل و هاخانه توانمی سهولت کمال با االن. است کرده روشن را

... شوندمی دور و نزدیک هاهواپیما موتور صدای. داد تشخیص اندکرده استراحت مصنوعی

 ضد هایتوپ. برندمی حمله خویش هایطعمه طرف به که هستند خشمگین هایعقاب گویی

 آن انمی از نتواند هواپیمایی هیچ تا آورند وجود به آتشی سد و کنندمی شلیک هم با هواپیما

 آن هایشعاع که اینست مثل. هستند هاهواپیما جستجوی در آسمان میان در هانورافکن. بگذرد

 هوایی ضد هایتوپ نورانی، هایگلوله. روندمی طرف آن و طرف این چون هستند دیوانه

 کس هیچ کجا؟. باردمی شهر روی هابمب طرف آن از. دهدمی نشان آسمان در را هاهواپیما

 ببم صدای شودمی فهمیده بمباران این در که چیزی تنها. دهد جواب سؤال این به تواندنمی

 هایتوپ شلیک باشد افتاده اتفاقی اینکه مثل دفعه یک وقت آن رسدمی گوش به انفجار. است

 .شودمی برقرار دوباره آرامش و سکوت. شودمی دور هاهواپیما صدای شود،می آغاز هوایی ضد

 راه نیم تا را. ا. ع من بعد. بود 43 حدود در ساعت. است برخاسته بلند خطر پایان سوت صدای

 .کردم مشایعت

*** 

 دنخوان حوصله من اگرچه. گرددمی آغاز نیز امتحانات دوره و شودمی افتتاح زودی به دانشگاه

 صحبت صلح مذاکرات و ملل حقوق المللی،بین حقوق از آن در که را خشک هایکتاب این

 در ستهپیو که ایکلمه همین صلح اما. شد قبول و کرد کار باید کرد، باید چه ولی. ندارم شودمی

 .است گرفته خود به دیگری قیافه ما برای مدت این در شودمی صحبت آن از ما هایکتاب

 بارانبم خرابی، توپ، گلوله، بمب، از عبارت که صلح ضد واکسن زیادی مقدار ماهه چند این در

 حاضر درس مشغول جدیت با من که هاییشب غالب. است شده تزریق ما به بود آن نظایر و

 به هک انگلیسی هواپیماهای همه. کندمی قطع مرا درس رشته بمباران و آژیر صدای هستم کردن

 ... شودمی داده آژیر وقت آن گذرند،می بروکسل فراز از روندمی بمباران برای آلمان طرف
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 هااهواپیم این خلبانان از یکی اتفاقا اگر و شودمی تکرار واقعه این دفعه چهار یا سه شب هر

 هاسلسلم شلیک صدای هواپیما، ضد هایتوپ صدای بریزد شهر بر بمب چند یا یک که کند میل

 رد شخص اگر. آورندمی وجود به مخصوصی کنسرت و شده مخلوط هابمب انفجار صدای با

 استراحت مشغول خواب حال در شخص اگر ولی ندارد اهمیت باشد بیدار اتفاقات این موقع

 ماش. رسدمی درجه منتها به انسان غضب شود بلند کنسرت این جهنمی صدای و باشد بوده

 برود؟ پناهگاه طرف به و شده بلند رختخواب از دارد حوصله کسی که کنیدمی خیال

 جبری انسان و کندمی عادت کم کم ولی کندمی متابعت دیگران از انسان دوم و اول هایشب

 شوممی کشته باشد من قسمت اگر کردممی فکر بودم کرده عادت که وقتی خودم من. شودمی

 متکا زیر را سرم شدمی بلند که خطر سوت صدای. بدهم خود به که است زحمتی چه اال و

 نبود، بد .ببینم را شیرینم خواب دنبال کردممی سعی و کشیدممی سرم هم را لحاف و گذاشتممی

 !بود خواندن درس جوریک هم این

*** 

 هشد دیکتاتور نیمه یک پتن مارشال و کرده دور خود از را جمهوری فرانسه! شده وارونه دنیا

 مردمانی. است داده خود به هاتازگی به که است هاییعنوان... و... و دولت هیات رئیس. است

 و لعن مورد امروز دانستمی ستایش قابل و حقیقی پرستوطن کس هر پیش ماه چند که را

 به. اندکرده حبس گونهبدین هم را ایعده و کنندمی خطاب خائن هاآن به. هستند طعن

 ...دهدمی فحش امروز گذاشتمی احترام کسی پیش ماه چند که هاییهمان

 نبرادرا به هافرانسوی. کندمی تغییر زود عجب هم بشر احساست! است عبرتی درس خوب

 ردنک نو» را کار این اسم و کندمی توقیف و حبس را فرانسوی فرانسوی،. دهندمی فحش خود

 !سوزدمی تو حال به دلم فرانسه، بیچاره. اندگذاشته «فرانسه تجدید و

*** 
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 هب راجع تصمیمی هنوز هاآلمان کرد؟ خواهند چه دانشگاه با. امشده قبول و شده تمام امتحاناتم

. ندهست مضطرب هاشاگرد همه بندند؟می را دانشگاه درب ساده و سهل واقعا آیا اند،نگرفته هاآن

 این هب راجع بیشتر باشدمی واقع دانشگاه نزدیک که «التورول» کافه در دانشجویان صحبت

 .است شده فراموش بیش و کم و شده تاریخ داخل اینکه مثل جنگ. است موضوع

 «شده بندیجیره هم رقص»

 یبندجیره هم رقص. رقصید تواننمی دفعه دو از بیش هفته در آلمانی مقامات امر حسب بر

 مشاس و است بروکسل اطراف جنگل در که هاییکافه از یکی به که بود پیش روز چند! شد

 از ما و دبو تابستان اول. رقصیدندمی خوشحال زن و مرد. بود رقص. بودیم رفته است «بلبل»

 تانانگلس طرف به که آلمانی هواپیماهای از آسمان ما سر باالی و رقصیدیممی. بودیم دور جنگ

 .بود شده سیاه رفتمی

 ار ارکستر صدای هاآن موتور صدای گاهگاه و کردندمی پرواز زمین به نزدیک خیلی هاهواپیما

 «سونیک» رقص. رقصیدیممی «سونیک» هم ما همه داشت؟ اهمیتی چه ولی. کردمی خاموش

 آن افراد و کردندمی خراب را انگلستان شهرهای آلمانی هواپیماهای حین همان در. بود شده مد

 کند؟ در به مردم قلب از را خوشحالی بایستمی بمباران و جنگ آیا. کشتندمی را

 !ایران پست

 ارسال برایم ایاحضاریه ورقه ما محله پست دیروز. داد روی برایم تازه آمدپیش یک امروز

 همه ثلم هم من. بود شلوغ اندازهبی انتظار اطاق. رفتم پست دفتر به صبح امروز. بود داشته

! بود آن روی یایران تمبرهای که مکتوبی. دادند من به مکتوبی باالخره. برسد نوبتم تا شدم منتظر

 .شدمی استشمام آن از وطنم عطر بوی و بود رسیده امخانه از که مکتوبی

. بودم خبربی ایران از که بود هاماه. نداشتم آن دریافت به امیدی هیچ و رسیده مادرم از مکتوبی

 از سپ ورقی چند مکتوب یک اکنون. بود شده عادت نوع یک من برای تقریبا خبریبی این

 ره و کرده سانسور و کرده باز را مکتوب این مملکت چندین. است رسیده من دست به هاروز
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 هاهدیه بزرگترین منزله به من برای کاغذ. بودند زده آن روی به را خودشان دولت مهر کدام

 .بود

 هک اینست مثل کردم باز را آن باالخره که هم بعد. نکردم باز را کاغذ این مدتی هااین همه با اما

 هک بود پیدا. باریدمی آن از مادر تاثر و حزن. بود مادرم خط به کاغذ. بخوانم را آن ندارم جرات

 از اگر شاید شدم، متاثر. است کرده محزون حد این تا را مادرم خط اضطراب و انتظار هاماه

. کردممی گریه ذوق از پیش سال پانزده ده، مثل کشیدم،نمی خجالت بودند اطرافم که کسانی

 مملکت آن و اقوام دوستان،. آوردم نظر به را او اشک پر هایچشم و محزون قیافه دفعه یک

 در کردممی حاضر آن به خدمت برای را خودم و کشیده خاطرش به رنج همه آن که را زیبایی

 نآ بار دو بار، یک راحت خیال با تا آمدم خانه به و بستم را کاغذ. شد مجسم نظرم در آن یک

 .بخوانم را

*** 

 دور رفقا همه. بود ما پاتوق رفقا اصطالح به اینجا. رفتم «فلورا» کافه به روز همان بعدازظهر

 خواندن مشغول اغلب. بودند جمع رفقا هم باز. شدیممی جمع کافه آن میزهای از یکی

 خواند همه برای را خودش شخصی کاغذ ما از کدام هر که نگذشت چیزی. بودند هایشانکاغذ

 .ودیمب خوش اروپا گوشه این در آن اخبار با عزیز ایران محیط در ما را ساعتی ترتیب بدین و

 دیده هاآن همه در عالقه یک و لطف یک است، جور یک همه هاکاغذ این که بود این مثل

 گوش به هامکتوب این همه از «بیایید بیایید» فریادهای و اضطراب حال عین در و شدمی

 یهآت به راجع... کردیم صحبت ایران به راجع ما شد تمام هاکاغذ خواندن آنکه از بعد. رسیدمی

 حرف داشتیم خودمان خاک و آب به نسبت که شیرینی رویاهای و احالم به راجع و خودمان

 مملکت آتیه برنامه به راجع. کردیم طرح مملکت آتیه برنامه به راجع خودمان پیش هانقشه. زدیم

 یاد هب هم با را حیاتمان روزهای ترینلذیذ و ترینزیبا از یکی گونهبدین و کردیم هاصحبت

 رویاهای کردیم،می زندگی جوانی رویاهای و خواب میان در ما است راست... گذرانیدیم وطن

 .بود دور هافرسنگ تلخ حقیقت از که شیرینی
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 شد بسته سفارت

 نمایندگی گونههیچ دارای ایران دولت بعد به این از! رودمی بیرون بلژیک از ایران سفارت

 یقتحق در. است هاآلمان اخیر و جدید تصمیم این بود؟ نخواهد بلژیک در قنسولی یا سیاسی

 ودب موجود که وقت آن سفارت. است نداده هاایرانی ما زندگی در تغییری جدید تصمیم این

 ککوچ هتل. است ما غصه اسباب باشد چه هر باز ولی ندارد، وجود که بود اکنون مثل ما برای

 ما رغرو محرک تنها که ایران رنگ سه بیرق دیگر و شد خواهد بسته «کاشار» کوچه در سفارت

 .بود نخواهد اهتزاز در آن باالی بود

 نوکرهای هایبداخالقی همه ها،دعوا و هانزاع تمام. جمعند هم دور آهنراه کار در هاایرانی همه

 یک مثل. بود شده فراموش لحظه آن در همه بودیم دیده هاآن از که تحقیرهایی همه و دولت

 خودش خوب هایحرف با را ما و است حاضر هم ایران دافر شارژ. بودیم جمع هم دور عائله

 را ما خودش کوتاه و خوشمزه هایقصه با و است آنجا. ش آقای سفارت دبیر. دهدمی تسلی

 از و اندایستاده او پهلوی که ایرانی هایمدرسه شاگرد کراوات از هم گاهگاهی. داردمی مشغول

 ترن. کندمی صحبت روندمی طرف آن و طرف این تردور کمی که بلژیک هایزن دامن و کت

 چیزهایی همه وجود با. بردمی خود با هم را سفارت کارکنان و سفارت و رودمی برلن طرف به

 یکمک هیچ ما به و نبود خوب ما با سفارت بابا آنکه وجود با ایمدیده سفارت این از ما که

 ...ایمشده پشتیبانبی و پدربی مرتبه یک که اینست مثل کردنمی

 هک هاآن و روندمی طرفی به یک هر خودشان نوبه به هم ما ایرانی دوستان که گذردنمی چیزی

 رایب کوچک هدیه یا مکتوب یک اغلب و... کنندمی مشایعت آهن گار تا را رفقا مانندمی باقی

 به را هاامانت که دهندمی وعده روییخوش کمال با هاآن همه. فرستیممی خود دوستان و اقوام

 .گردندیم بر ایران به رفقا از نفر چند و شودمی کمتر ما عده هفته هر. رسانید خواهند صاحبانشان

 است؟ چطور شده اشغال پاریس
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 قبیر. گفت باید چه هاآلمان اشغال تحت پاریس از جنگ، زمان پاریس از ،4313 سال پاریس از

 دو. است گرانن دنیا شهر ترینزیبا به تکبر با گونهبدین و است اهتزاز در ایفل برج باالی آلمان

 همین برای و بود شده تحمل غیرقابل من برای دیگر بروکسل شهر. امآمده پاریس به است روز

 .آوردم پناه پاریس به که بود

 در مسافرت برای اغلب هاآلمان. آمد پیش برایم بسیاری اشکاالت پاریس به مسافرت برای

 همه اینکه شهرت مخصوصا و من ایرانی ملیت ولی دادندنمی عبور جواز شده اشغال اراضی

 .شود رفع اشکاالت این بیشتر که شد باعث هستند آرین هاایرانی

 ختیس و ذلت این با و  وضع این با گفت توانمی که گذشت بد من به مسافرت این قدری به

 جایی ترن در دادند من به را مرور و عبور اجازه آنکه از پس. بود نکرده اذیت مرا سفری هیچ

 تازه و بروم راه ترن راهروهای در شدم مجبور صبح 0 تا شب 44 ساعت از و نبود نشستن برای

 طور به ترن هایچراغ هوایی حمالت از ترس علت به زیرا بود مشکل هم رفتن راه آنجا در

 .بود خاموش کلی

 کهآن وجود با و دارد را خود سابق روش و راه زندگی پاریس در کلی طور به که گفت توانمی

. است نکرده تغییر زیاد زندگی هستند خودشان نوبت منتظر مردم خواروبارفروشی هایمغازه در

 عادت بر ناب آلمانی سربازان گروهان یک دیدم که بود ظهر تقریبا. رفتم لیزهشانزه به ظهر از پیش

 به زااسته و تمسخر از پر حال عین در و عصبانی حالت با پاریس اهالی. رفتند رژه همیشگی

 سبا سوار آلمانی دختر یک. کردندمی نگاه بودند کرده اشغال را فرانسه خاک که سربازان این

 وارد و گذشته نصرت طاق از گردان. رفتمی راه نظامی مارش با آلمانی گردان و دادمی فرمان

 سپاری اهالی از یکی. بود آورتعجب حدی تا منظره این دیدن من برای. شد لیزهشانزه خیابان

 اسباب رکا این کنندمی خیال. روندمی دفیله اینجا روز هر هااین: گفت بود ایستاده من نزدیک که

 !است ما اذیت

 است قدغن رقص
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 تندهس آلمانی افسران یا سربازان همه هانظامی این شده، پیدا نظامی افراد زیادی عده پاریس در

 بلکه سابق طرز همان با پاریس شبانه زندگی. گذرانندمی پاریس در را خودشان تعطیل ایام که

 یدیجد هایکاباره. شده باز دوباره شب هایرستوران و هاکاباره همه. دارد ادامه ترجالب و بیشتر

 رژیم ندوستدارا و آلمانی افسران و سربازان پذیرایی برای و شده عالوه سابق هایکاباره بر نیز

 نندکمی خرج پول حساب بدون و برده هنگفت هایاستفاده سیاه بازار از که تجاری و هیتلر

 ار رقص پتن مارشال دولت. شودمی دیده شامپانی بطری تا ده تا ده میز هر روی. اندشده آماده

 رقص مانع دارد جرات کسی ولی است، کرده ممنوع و قدغن فرانسه تمام در و پاریس در

 بشود؟ هاپاریسی

 قصیدرمی کاباره یک در شما. است کرده پیدا دولت امر مقابل در خوبی حلراه پاریس هایکاباره

. اردفشمی است او نزدیک که را ایدکمه فورا دربان شد، وارد بازدید برای پلیس آینه هر اگر و

 و نشیندمی خود جای بر کس همه کاباره گارسون اشاره با و شودمی قطع رقص موزیک فورا

 گرددمی باز خود سابق حال به چیز همه شوند رقص سالن وارد راهرو از هابازرس آنکه از قبل

 ...نوازدمی ندارد کاری کسی به که را کالسیک هایآهنگ از یکی هم ارکستر. شودمی منظم و

 تنرف از بعد بالفاصله رقص موزیک... گردندمی بر دوباره شوند متوجه آنکه بدون هابازرس

 پیست روی باز و داده هم دست به دست هامرد و هازن ها،پسر و هادختر. شودمی شروع هاآن

 هب هاپسر و هادختر. اندندیده چیزی هابازرس. است کرده استفاده کس همه... کوبندمی پای

 پاریس در. است زده جیب به هنگفتی پول هم رستوران صاحب و دهندمی ادامه خود رقص

 مثل دبای رسدمی سفر اسباب و چمدان با دور راه از مسافر که وقتی. ندارد وجود تاکسی دیگر

 تاس مجبور دهد خرج به ابتکار خودش از خیلی بخواهد کسی اگر و شود مترو سوار مردم همه

 !(هست تاکسی ولو) بشود «تاکسی ولو» یک سوار

 ندهران دو یا یک که پایی دوچرخه دو یا یک وسیله به که است گاری نوع یک «تاکسی ولو»

 کنید خیال شاید. است جدیدی نقل و حمل وسیله جور یک این هم واقعا. کندمی حرکت دارد
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 خوشمزه حال عین در و تلخ حقایق از. است جنگ مختصات از هم این نه ولی کنم،می شوخی

 .است اخیر جنگ

 نبنزی چون. است حرکت در گاز وسیله به شود دیده توک و تک اگر و نیست هم اتوبوس

 در که فرانسوی افراد بعضی به و آلمان ارتش سیاسی هیات به بنزین فقط و شده بندیجیره

 به رفتندگمی بنزین بندیجیره که کسانی بعالوه و. شودمی داده داشتند شرکت هاآلمان عملیات

 همه برای قانون این. کنند حرکت خودشان اتومبیل با یکشنبه روزهای نداشتند حق وجه هیچ

. بروند یرونب اتومبیل با یکشنبه روز نداشتند حق پاریس در آلمان سفارت اعضای حتی بود، کس

 .شدمی ضبط بالفاصله شود دیده حرکت حال در یکشنبه روز اتومبیلی اگر

 آن رایب قانون این. بنشینند اتومبیل در نداشتند حق وجه هیچ به هازن. بود هم دیگر قانون یک

 ومبیلات هیچ هااین همه بعالوه. نشود هاخانم خرید یا و تفنن یا تفریح صرف اتومبیل که بود

 دکن مسافرت خواستمی کس هر فرانسه دولت اوامر طبق بر و شود خارج شهر از نداشت حق

 آلمانی هایاتومبیل توک و تک. است کم خیلی نقلیه وسائط شد و آمد. باشد ترن با بایستمی

 از واندتمی انسان راحتی کمال با. شدمی دیده بود شلوغ جنگ از قبل که پاریس هایخیابان در

 .بگیرد زیر را انسان که نیست اتومبیلی چون برود، راه لیزهشانزه خیابان وسط

 است چگونه خواروبار وضع

 یاهس بازار چند دهدمی کم غذای که دولتی بازار پهلوی ولی...  است شده سخت خواروبار وضع

. آورد دست به سیاه بازار از تواندمی بخواهد که چیزی هر کند خرج انسان اگر و است موجود

 یدهنرس ایران اجناس کنونی قیمت به هم باز ولی است گران «سیاه بازار» اجناس قیمت اگرچه

 .بود

 قیمت ثالم. است تهران در اجناس قیمت نصف بود دولتی قیمت برابر سه دو که آنجا سیاه بازار

 دادندنمی ماه در گرم 133 از بیش زیرا داشت طالب چیز هر از بیش آنجا در که بگیریم را کره

 .کردندمی مصرف ایران در روغن جای به را کره اهالی و
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 سیاه بازار

 عادلم فرانک یکصد هر که قدیم فرانک البته) بود فرانسه فرانک 13 کیلویی کره دولتی نرخ به

 نزد هب وقتی. خریدیدمی دولتی نرخ برابر دو به شما سیاه بازار در را کره همین و( بود ریال 4۳

 و همینطور کره. دهدمی شما به سیاه بازار قیمت به بخواهید گوشت چقدر هر رویدمی قصاب

 موجود خوراک جور دو. است موجود وضعیت همین هارستوران در حتی بخواهید که چیزی هر

 زا قبل نرخ از ترگران کمی آن نرخ و کرده معین دولت را آن قیمت که هاییخوراک یکی. است

 صاحب که است قیمتی به آن و است «سیاه بازار» هایخوراک دیگر طرف از و... است جنگ

 داده سیاه بازار به هم جدیدی اسم. است راضی کس همه ترتیب این با. خواهدمی رستوران

 .است ملی بازار آن و شده

 راضی کس همه فروشندمی را خوراک این که تجار خورند،می را سیاه بازار خوراک که هم مردم

 واروبارخ این از استفاده حق هاآلمان استثناء به کس همه زیرا شده ملی بازار بازار، این اسم. است

 :نیست موجود چیز دو تنها. فروشندمی هاآن به و دادند اطمینان اهالی همه به تجار چون دارد را

 یخیل خیلی بیاورد دست به را جنس دو این سیاه بازار در بخواهد کسی اگر و. چایی قهوه،

 .شودمی تمام گران برایش

 شده باز هاسینما

 همه باتقری. دهندنمی نشان آمریکایی فیلم دیگر ولی شده باز دوباره هاسینما که است درست

 .روندمی شمار به خوبی بازار آلمانی هایفیلم برای هاسینما و است آلمانی هافیلم

 است پر هاتئاتر

 ترئات طرف به دسته دسته مردم. خوبست خیلی هم هانمایش و است پر پاریس تئاترهای همه

 جنگ زمان. خواهندمی چه. است شده گرفته هاجای نمایش شب از قبل روز چندین و آیندمی

 .گذراند را وقت شده طور هر باید و است

 ظلمت شهر ـ نور شهر پاریس
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 هوایی بمباران ترس از. است خاموش( نور) شهر. است شده غیرممکن شب هنگام در زندگی

 هاکوچه. است پوشیده و تاریک همه هاکوچه. است پوشیده و تاریک شب هنگام در جا همه

 نغیرممک شهر در رفت و آمد نیاید شما کمک به پاریسی گاوروش یک اگر و است تاریک همه

 .است

 گردممی باز بلژیک به

 در تنها اوقات اغلب آن مدت تمام در که ماهی دو کشید، طول ماه دو پاریس در من اقامت

 گردش دارد وجود شاعرانه زیبایی یک آن چیز همه در که شهر این هایکوچه و هاخیابان

 از پس ازیر برگردم بلژیک به دوباره که کرد وادار مرا بروکسل دانشگاه شدن باز خبر. کردممی

 ودش افتتاح... شود افتتاح دوباره دانشگاه که بودند داده اجازه هاآلمان باالخره زیاد مشاجرات

 یک دانشگاه، بلژیکی رئیس بر عالوه که بود این یکی جمله آن از... قیودی و شرایط با ولی

 نازی دض احساسات به معروف که استادانی بعالوه. باشند نیز آلمانی مراقب نفر چند و رئیس

. شد ازب انگیزیغم طور به. شد باز دانشگاه. شد طورهمین و شوند برکنار کار از باید همه بودند

 واهدخ فرود تسلیم سر زور مقابل در آیا. بود آزادیخواهی تربیت به معروف که دانشگاهی یک

 آورد؟

 عید 4340 سال متفق کشورهای جمیع که را روز این! بود تجربه اولین 4313 نوامبر 44

 به و آمد در زانو به متفقین مقابل در آلمان سال چهار از پس 4340 در که روزی این گرفتند،می

 تند،گرفمی جشن متفقین همیشه داد،می خاتمه را خونریزی و جنگ سال چهار که روز آن یادبود

 !بود تجربه اولین 4313 در

 نیم و 3 ساعت

 احساسات بروز از تواندنمی چیز هیچ ولی بودند، کرده قدغن را تظاهرات تمام هاآلمان امسال

 نفر چند با من که بود نیم و 3 ساعت نزدیک. کند جلوگیری پرستمیهن دانشجویان و جوانان

. دیمبو رهسپار قهوه آشامیدن برای فلورا کافه سمت به لویز خیابان از خود ایرانی رفقای از
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 جنگ یبلژیک و انگلیسی شدگانکشته یادبود بنای روبروی فلورا کافه. بود شلوغ خیابان

 .است اول المللیبین

 علیرغم سال هر عادت به بنا بلژیکیم رفقای گذشته شب که آمد یادم دفعه یک. بود شلوغ خیابان

 منگذاشت وقعی هاآن گفته به موقع آن در من. بدهند نمایشی خواستندمی هاآلمانی دستورات

 یآمدپیش یک که کردم حس دیدم را جمعیت از پر خیابان فلورا کافه از که لحظه آن در ولی

 یخوب به آنجا از که بود طوری داشتیم قرار کافه در ما که جایی. است یافتن انجام شرف در

 و خوردن مشغول راحت خیال با که بود آلمانی سربازان از پر کافه. شدمی دیده لویز میدان

 کیبلژی رفقای دیدممی بودم مذاکره مشغول خود ایرانی رفقای با که همانطور. بودند آشامیدن

 .اندداده تشکیل را عظیمی توده یک و شده جمع میدان وسط در اطراف از دسته دسته

 آلمانی ضد نمایشات

 بور، هایمو و زیبا هایصورت با دانشجو دخترهای خودشان، کاسکت با مدارس، دانشجویان

 وایق علیه بر نمایش به شروع هم با همه مرد و پیرزن و زن و ابتدایی و متوسط مدارس هایبچه

 ماریشبی هایگل بود آزادیخواه ملت این شایان که وصفی قابل شجاعت یک با. کردند مهاجم

 برای آلمان دولت طرف از که پاسبانان و دژبانان. ریختند انگلیسی و بلژیکی سربازان آرامگاه بر

 هم طرفی زا. گردند بلژیکی پرستانوطن عملیات مانع نتوانستند بود شده فرستاده جلوگیری

 لحن اب دانشجویان با که[ بود] دلیل همین به دهندگان،نمایش هم و بودند بلژیکی هاپاسبان

 .کردندمی رفتار ایدوستانه

 !باشید ما با هاپاسبان

 نسربازا از و مهاجم از معلوم قرار از هم بلژیکی هایپاسبان زیرا کرد غریبی اثر هافریاد این

 انبج به هایشانپنجره که عماراتی. داشتند تنفر بودند کرده تعرض هاآن خاک به که آلمانی

 و ظامین چه هاآلمانی. بود سیاه آدم از شدمی باز انگلیسی و بلژیکی شدگانکشته آرامگاه محل
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 به ساعت که عده این به متعجب هایچشم با خوردندمی آبجو هاکافه در که غیرنظامی چه

 .کردندمی نگاه شدندمی بیشتر دقیقه به دقیقه ساعت،

 وتس صدای و خشم از پر فریادهای صدای گذشتمی آلمانی نظامی اتومبیل یک که مجردی به

 و داد ههم این میان از هافریاد این دفعه یک. بود ایخفته شیر نارضایتی مانند که شدمی بلند

 هاپاسبان بلژیکی عظیم توده این میان در و. بلژیک باد زنده!« باد مرده! باد مرده: »شد شنیده فریاد

 وراف بعد و رسیدمی نظر به میان آن در هاآن از یکی آهنی کاسک برق گاهگاه و بودند شده گم

 کردندمی متوقف را آلمانی هایاتومبیل مردم. بودند شده متوقف هاتراموا. شدمی گم توده میان در

 کردندمی حس همه. شدمی نزاع به مبدل نمایش این کم کم. کشیدندمی خصمانه فریادهای و

 در دشمنی و کینه حس... شد خواهد آغاز آلمانی سربازان حمله که گذشت نخواهد دیری که

 احساسات از را خودش توانستمی زحمت به هم خارجی نفر یک حتی زد،می موج هادل تمام

 .دارد نگاه دور مردم

 ظهور میان آن در داریخنده و مسخره چیز...آمد میدان به ایمسخره چیز دفعه یک میان این در

 ودندب کرده شرکت لندن به حمله در موقع آن در که ایتالیا هوایی قوای افسران و سربازان. کرد

 !هابیچاره... کردند ظهور جمع میان در

 هپار را هایشانلباس گرفته، کتک و مشت زیر را هاآن و شدند ورحمله هاآن به واردیوانه مردم

 افهک در که هاآلمان و بودند لخت تقریبا هابیچاره باالخره که زدند را هاآن قدری به. کردند پاره

. بود سخرهم واقعا زیرا خندیدندمی قاه قاه و بگیرند را خودشان جلو توانستندنمی بودند نشسته

 ندنل خرابی در خودشان نوبه به نیز هاآن بودند مدعی که سربازانی و افسران این کنید فکر

 هاربانیق میان در زیرپیراهنی و هازیرشلوار با ابهت با نظامی لباس آن جای به داشتند شرکت

 .کردندمی فرار زدهوحشت هاآلمانی خنده از و اهالی خنده از. موش مثل طرف آن و طرف این

( است یستفاش اونیفورم مقصود) «ماکارونی» اونیفورم اهالی قول به که ایتالیایی افراد از نفر چند

 تحمل زنی هاآن بودند کرده تحمل نظامیشان رفقای که را بدبختی شدند مجبور داشتند تن به

 دنبال هابچه. کردند فرار کافه از یکی طرف به پاره پاره هایلباس با ناچار به باالخره و. کنند

www.takbook.com

www.takbook.com



134 

 

! نیماکارو آقای! اوه» کرد فریاد هابلژیکی از یکی... کردندمی مسخره را هاآن و بودند افتاده هاآن

 یقو افراد اینجا! دارند دوست را لذیذ و نرم هایگوشت آفریقا شیرهای... کنیمی چکار اینجا

 .«است الزم

 دو شدتی با هازن. بود ترسخت هازن فریادهای... کردند تکرار دوباره مردم همه را فریاد این

 با و .داشتند موحشی هایقیافه خودشان چترهای با هازن و... کشیدندمی نعره هامرد فریاد برابر

 همین مگر و اندگذاشته ضعیف جنس را اسمشان که نیستند هاهمین مگر گفتممی خود

... نوندشمی عشقی اشعار و کنندمی زندگی هامرد قوی بازوان میان در اغلب که نیستند موجودات

 نگاه هانآ صورت به ترسدمی انسان راستی. بودند آورترس خودشان غضبناک هایقیافه با اینجا

 صبانیع شوهرشان به نسبت اگر هستند وحشی و قسی حد این تا که هااین کردممی فکر. کند

 !ساخت خواهند شوهرهایی چه بشقاب و کنداغ روغن با شوند

 را عیفض جنس این اینجا بیایند بگویید کنید، عروسی کنندمی نصیحت شما به که هاآن به

 به ودشانخ کامیون سوار هاآلمان بعد. بودند عصبانی و شده تحریک پیش از بیش مردم... ببینند

 و دندش متفرق مردم دفعه یک و بودند مسلح دندانشان تا هابلژیکی قول به ولی رسیدند میدان

 .بود شده خالی کشتگان میدان دقیقه چند در. آمدند گرد همدیگر دور دوباره تردور کمی

 ندانشجویا آلمانی ضد تظاهرات و هانمایش نتیجه که بود معلوم دانشجویان تظاهرات از پس

 که شد متذکر آن طی و کرد منتشر دانشجویان میان ایاعالمیه مدرسه بلژیکی مدیر. چیست

 کاه هک است ممکن آیا ولی. باشد داشته همه برای ناگواری نتایج است ممکن نمایشات اینگونه

 نگردد؟ مشهود آن از العملیعکس بالفاصله اینکه بدون باشند هم پهلوی آتش و

 تقلید

 مدرسه انکنندگاشغال و کلی طور به کنندگاناشغال به نسبت مخصوصا دانشجویان تظاهرات این

 و داشتند حمایل کوچکی شمشیرهای همیشه آلمانی افسران. داشت ادامه خصوصی طور به

 .کردمی صدا نیز رفتن راه حین در هاآن هایکفش
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 هاآلمانی مانند را خودشان تحصیلی هایکاسکت کرده، تن بر را خود هایبارانی دانشجویان

 هایفشک مثل آنکه برای کوبیدندمی میخ خودشان هایکفش ته در و بردندمی فرو سر در کامال

 افسران شمشیرهای مانند درست هم را خودشان دوچرخه هایتلمبه وقت آن و کند صدا هاآلمان

 لمانیآ یک اتفاقا اگر و کوبیدندمی قدم دانشگاه عمارت راهروهای در و بستندمی حمایل آلمانی

 گونهنبدی و زدندمی حرف آلمانی لهجه با و بلند صدای به هم با دانشجویان کردمی عبور آنجا از

 .خندیدندمی بلند بلند و کردندمی بدل و رد آلمانی به نسبت ایزننده کلمات

 است خوش آخرش شاهنامه

 فمعرو مثل آن روی که کردند نصب حلبی تکه یک خودشان کاسکت روی دانشجویان هابعد

 معروف مثل با و «بخندد کار آخر که کرد خواهد کس آن را حقیقی خنده: »گویدمی فرانسوی

 به دانشجویان حرکت این. بودند نوشته دهد،می وفق «است خوش آخرش شاهنامه» ایرانی

 صادر امری بودند کرده اشغال را بلژیک که نیروهایی به بالفاصله که برخورد هاآلمان به قدری

 .دارندبر خودشان کاله روی از را جمالت این بالفاصله باید دانشجویان اینکه بر مبنی کردند

 ...قشنگ دختر سه

 نصب جایی یا و باشند داشته خود با را بلژیک بیرق ندارند حق اهالی که بودند کرده امر هاآلمان

. ندکردمی اجرا متخلفین درباره سختی هایمجازات هاآلمان شدمی تخلف امر این از اگر و کنند

 گردش داده هم دست در دست قشنگ دختر سه شهر وسط در دیدم بود ظهر هایطرف روز یک

 با مردم و دبو بلژیک بیرق یعنی قرمز و زرد سیاه، رنگ به هایشانپیراهن ترتیب به و کردندمی

 .کردندمی نگاه را دختر سه این فاتحانه لبخند

. روندب راه خیابان در جدا جدا باید دختر سه که داد امر و کند دخالت شد مجبور پلیس باالخره

 .شدمی دیده زیاد بود کنندهاشغال نیروهای از اهالی رضایت عدم دلیل که هاآمدپیش اینگونه از

 ...کنندنمی مخفی
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 السک سر دهند استعفا اندنشده مجبور و دهندمی ادامه خود استادی شغل به هنوز که استادانی

 کنندمی فکر که آنچه و کنندنمی مخفی کنندهاشغال نیروهای به نسبت را خودشان احساسات

 به تنسب را دانشجویان احساسات که است هامدت استادان این که گفت باید اگرچه. گویندمی

 .دانندمی هاآلمان

 خواند نباید را هاکتاب این

 هاآن به را هاکتاب همه خواهندمی کتاب کرده رجوع دانشگاه کتابخانه به دانشجویان که وقتی

 ندهست یهودی هاآن مولفین و شده نوشته هاآلمان علیه بر که هاییکتاب همه خواندن. دهندنمی

 هنوز آلمان و روسیه جنگ زیرا نیست قدغن هنوز مارکسیست هایکتاب ولی... است قدغن

 .است نشده ممنوع لنین و مارکس هایکتاب خواندن هنوز و است نیافتاده اتفاق

 هک مارکسیست هایکتاب با اغلب خودشان آلمانی ضد احساسات دادن نشان برای دانشجویان

 آلمانی افسران و سربازان چشم مقابل در طرف آن و طرف این دارد برجسته و قرمز هایعنوان

 ساساتاح دانشجویان نباشد شایسته هاآنقدر آن ذکر شاید که دیگر جای یک در. کنندمی گردش

 نهشجاعا حرکت این شاید. است مستراح دیوار روی آن و کنندمی بیان صراحت با را خودشان

 گونهبدین. ندارند خودشان احساسات ابراز برای دیگری وسیله موقتا دانشجویان ولی نباشد

 .گذشتمی هم مثل و یکنواخت هم سر پشت آهسته آهسته هاماه و هاهفته ها،روز

 !خواب! خواب

 شدت از و آوردمی هجوم مغزم به مختلف افکار قرائت، و درس ساعات از بعد هاشب بعضی

 توانمب خواستمی دلم. امشده خسته اندازهبی کنممی حس. کندمی پر را چشمانم خواب خستگی

 هواپیماهای شدن نزدیک موقع در که را خطر سوت نعره این دیگر و بیافتم مرده آدم یک مثل

 ...نشنوم شهر روی را هابمب انفجار صدای و رسدمی گوش به شهر به انگلیسی

 ممکن آن به دسترسی که است شده نعمتی مثل من برای راحت خواب یک... خواب... خواب

 خودم لیسانس رساله کردن حاضر برای روز پنج مدت. بودم رفته آلمان به پیش هفته... نیست
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 ولونیک که راین رود هایآب. بود بهار نزدیک و گرفته عید طبیعت. ماندم( کولونی) کلن شهر در

 .است شده آبی رنگ به شده واقع آن ساحل در

 که دبو کولونی مشهور «کاتدرال» دیدن کردم که کاری اولین شهر به ورود از پس نکنید خیال

 کی دیدن به کار هر از قبل. نکردم را کار این نه. است وسطی قرون صنعت شاهکارهای از یکی

 هامدت از پس و... شدمی ساخته جنگ از قبل هایشیرینی آن در که رفتم کولونی فروششیرینی

 .خوردم شیرینی کافی اندازه به

 است آرام زندگی

 زیادی عده اغلب هاخیابان در. کندمی طی را خود طبیعی جریان آرام و عادی طور به زندگی

 خوشحال و زیبا همه که آلمانی خوشگل و جوان دخترهای بازوی به بازو آلمانی هاینظامی

 شراب و مونیخ مشهور آبجوی هامرد و هازن ها،رستوران و هاکافه در... شوندمی دیده هستند

 اغلب هاسرباز و شده آرام هاجبهه است دور خیلی جنگ. رقصندمی و نوشندمی را راین معروف

 .اندکرده مراجعت خودشان هایخانه به

 روی به ایپرده مانند سرما و تاریکی. شودمی عوض اوضاع این تمام شب هنگام در! شب اما

 که رودمی انتظار لحظه هر... شودمی پیدا مردم دل در اضطراب آنگاه و افتدمی شهر

 .برند حمله شهر به انگلیسی هایافکنبمب

 طرافا نواحی) آلمان ناحیه این زیرا آیند،می شهر به بازدید برای انگلیسی هایافکنبمب اغلب

. است نزدیک بسیار انگلیس سواحل به هم طرفی از و است آلمان صنعتی مرکز ترینمهم( راین

 لندن. دندبرمی حمله ناحیه این به انگلیس هایافکنبمب هاآلمان وسیله به لندن بمباران حین در

 .گرفتندمی قرار هوایی حمالت مورد بیشتر که بودند شهرهایی( کولونی) کلن و

 مرگ هایمرغ بال زیر رقص

www.takbook.com

www.takbook.com



138 

 

 اطالع ار مرگ هایپرنده شدن نزدیک که خطر سوت صدای وقتی داشتم مسکن که پانسیونی در

 هساخت هوایی ضد پناهگاه برای که زیرزمینی طرف به منزل اهل همه رسیدمی گوش به دادمی

 .رفتیممی بود شده

 فرو شهر بر هابمب که موقعی آن در و شدمی شنیده بود آنجا در که رادیو از رقص موزیک

 موزیک وسیله به که کردیممی سعی و...  رقصیدیممی آنجا در خاطر اضطراب با ریختمی

 هب وارده خسارات صبح هنگام. کنیم فراموش را آن و نشنویم را هابمب انفجار صدای رقص

 پاک و تعمیر مشغول عجله به بودند خیابان کردن پاک مامور که افرادی و رسیدمی نظر به شهر

 .شدندمی هاخیابان کردن

 !غذا

 نقاط ایرس از بهتر و بیشتر آلمان در خواروبار زیرا بخورد غذا توانندمی بهتر انسان کولونی در

 غذائیت زیاد دهندمی انسان به اینجا در که چیزهایی آنکه وجود با. است شده اشغال اروپای

 ودمب محصل یک که من برای. نیست گرسنه خیزدمی بر غذا میز سر از انسان وقتی ولی ندارد

 نعمت هاغذا این کنم رفع را خودم گرسنگی سیاه بازار از که دادنمی اجازه هم من بودجه و

 .بود بزرگی

 اروپا در نوروز

 4314 مارس ۳4

 این در که هاایرانی ما برای مخصوصا و چیز همه و کس همه برای عید روز و بود بهار اول روز

 .است عزیز ایران برای همه ما کار و حرکات و فکر... ایمافتاده پرت و جنگجو اروپای گوشه

 40۳3 نوروز

 در و خانه در زمین، روی در دریا، در هوا، در جنگ، هایمیدان در هاپیر و هاجوان که حینی در

 به را ودخ جریان هابدبختی این همه به اعتنابی زمان هستند، مشغول یکدیگر کشتن به کوچه
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 دارند امیدواری که هاییآن همه قلب در امیدی نور و گرددمی باز بهار... کندمی طی آرامی

 ...دواندمی

 در ما هاهمشهری و دوستان سایر. کندنمی تجاوز نفر پنج از ما عده. نیستیم بیشتر نفر چند ما

 یمکردمی سعی ع. م و ف. چ ا،. ع: نفر چند ما. اندرفته و نیاورده تاب گرسنگی و جنگ مقابل

 کردیم، حاضر را خودمان هاروز آنکه از پس. کنیم شرکت ملی عید این در خودمان نوبه به که

 گرد برنج کیلو چند... آوریم فراهم را «چلو» اولیه مواد شده طور هر به باالخره شدیم موفق

 ارمقد زحمت با هم آن از بود اغذیه ترینلوکس منزله به گوشت موقع آن در اگرچه و شد آورده

 خودمان عزیز مملکت از هاما همه غذا میز سر و... شد آماده چلوکباب باالخره. گشت آماده کمی

 دبو خالی ما پیش هاآن جای چقدر. کردیممی صحبت داشتیم آنجا در که ایعالقه و اقوام از و

 محبوب هموطنان میان و خودمان عائله پیش ما سال روز این در که بود خوب چقدر بهتر یا

 .باشیم عزیز

 رد هابعد که ناامیدهایی فکر و کردیممی فکر عزیز ایران خوب چیزهای تمام به ما موقع آن در

 هاییدرس از ما مغزهای... بودیم آماده و جوان. کردنمی خطور ما از یک هیچ مغز در بود ما انتظار

. مکنی شرکت آمدمی نیک ما نظر به که کاری هر در بودیم حاضر... بود پر بودیم خوانده که

 یزچ همه ایران ما همه برای. باشد آن در سوختن خطر و بزنیم آتش به دست باشد الزم اگرچه

 خود تبایسمی و بود دنیا به ما کردن باز چشم ناظر که مملکتی بود، ما آتیه و ما افتخار... بود

 .ببندد خاک میان را ما چشم دفعه آخرین برای

 ما مانند جوان هاینسل است، شده محو تاریخ از قبل ما میان در که قرونی از پیش، هاسال از

 آب این از دفاع برای آنان ارغوانی هایخون...بودند جنگیده آن برای و زیسته سرزمین این در

 این خاک. دارد خود در هنوز را هاقبر این یادگار سرزمین این خاک... بود شده ریخته خاک و

 ...بود شده کشیده آفریقا تا هند از و هند تا آسیا قلب از که سرزمین

 رایب چیز همه از دور خود، عائله از دور که بودند کرده قبول بودند، پذیرفته را مرگ جوانان این

 نوبه.. .بود ما نوبه امروز و... دانستندمی چیز هر از تربر را آن که چیزی برای. بجنگند «چیزی»
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 هایسالح با مورد این در و... بگیرد پیش را جوان هاینسل عملیات دنباله که بود جدید نسل

 ...شویم جنگ وارد ایران دشمنان با بایستمی هم دیگری

 مخفی هایروزنامه

 باز را خودمان پست صندوق وقتی صبح. شودمی دیده جا همه آنجا، اینجا، مخفی هایروزنامه

 هانامهروز این از یکی کس هر برای پست مامور. بینیممی آن در را هاروزنامه این از یکی کنیممی

 جیب در یکی برخورد هنگام خیابان در و دارند خود همراه غالبا رفقا و دوستان. بردمی را

 طور به را روزنامه این مختلف اشخاص هاکافه در و عمومی هایکتابخانه در. گذارندمی دوست

 ...بینندمی میزها و هاصندلی روی شود خوانده آنکه برای مخصوصا پراکنده

 این که کسانی و شده معین کنندمی منتشر را هاروزنامه این که کسانی برای مرگ مجازات

 این جا همه. اندشده تهدید سخت هایمجازات به دولت طرف از خوانندمی را هاروزنامه

 نقطه یک در هاروزنامه این بیشتر... دارد زیاد هم خواننده و دارد وجود مخفی هایروزنامه

 هاارهز روتاتیو چاپ ماشین بعد و کرده ماشین را مقاالت متن اول و آیدمی گرد مخفی و مجهول

 .کندمی پخش مردم میان و کرده آماده آن از نسخه

. فرستندمی هاروزنامه این از نیز آن آلمانی مدیران و دانشگاه رئیس برای دانشجویان گاهگاه

 جیبش در کسی مبادا آنکه برای گردندمی را مردم هایجیب آلمانی مامورین هاکوچه در اغلب

 آن و... شوندمی موفق مامورین این هم گاهی که گفت باید... باشد داشته هاروزنامه این از

 کیی گوشه در را خودش عمر باقی است مجبور شود پیدا جیبش در روزنامه این که ایبیچاره

 تربیش روز به روز هاروزنامه این موفقیت هاسختی این همه وجود با ولی. بگذراند هامحبس از

 .است موجود نقاط اغلب در آن از شماره یک همیشه و شودمی

 این اداره گاهگاه .دیدم زیرزمینی تراموای استاسیون در را هاآن از شماره چند پاریس در

 زنجیری نوع یک مملکت تمام در ترتیب بدین و دارند خودشان میان هم مناسباتی هاروزنامه
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 نیروهای علیه بر را مقاومت هایکانون هاروزنامه این. کندمی متصل هم به را اوراق این صاحبان

 .کندمی تقویت مهاجم

 انگلیس طرف به فرار

 فرار انگلستان طرف به منظم بود سالگی ۳۷ و 4۷ میان سنشان که هاییجوان اغلب وقت یک

 رتشا علیه بر مقاومت هایکانون. رسیدندمی انگلستان به سالم و صحیح همیشه و کردندمی

 هواپیماهای که داشت شهرت و داشتندمی مبذول هاجوان این حق در را کمک نهایت مهاجم

 .بردندمی دخو با را مسافرین این و نشستندمی زمین به بلژیک نقاط از یکی در هاشب انگلیسی

 رفط به کرجی با داشتند دوست بیشتر را زندگی ماجراهای و اتفاقات که هاجوان از دیگر عده

 رسیدن خبر رادیو وسیله به انگلیس خاک به ورود از پس بالفاصله و رفتندمی انگلستان سواحل

. ددادنمی اطالع بودند شده مضطرب هاآن ناگهانی شدن گم از که خویشان و اقوام به را خودشان

 رفط به هافراری این عده کم کم و شد گرفته هافراری اینگونه علیه بر جدی و سخت اقدامات

 این از یکی ورود داستان کمتر لندن رادیوی گاهگاه که نگذشت چیزی. شدندمی کم انگلیس

 .داد اطالع انگلستان به را جوانان

 رفتندمی هم هاایرانی

 هنوز که کمی عده با من. کردندمی حرکت ایران طرف به دیگری از پس یکی من ایرانی دوستان

 هم اب «فیلتر» قهوه یک اغلب و شدیممی جمع هم دور فلورا کافه در هابعدازظهر بودند نرفته

 کلمه هاآن عموم به که بود هاآلمان مصنوعی غذاهای نوع همان از قهوه این. کردیممی صرف

 .بود نزده طبیعی قهوه به لب کسی دیگر پیش هامدت از زیرا شدمی اطالق «ارساتز»

 شناسی،مردم علوم، از. گرفتمی در صحبت شدیممی جمع هم دور وقتی همیشه مثل آنجا

 یراز کشید،می ایران به ما مذاکرات باالخره و شدمی صحبت عمومی سیاست و النفسمعرفت

 از لبخند با و کردیممی صحبت چیز همه از... بود آمده گرد ما آتیه امیدهای تمام هم آنجا در
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 منتهای به موقع آن در ما شجاعت. کردیممی صحبت بود آن در ایران آینده که خودمان آینده

 ...دادیممی انجام میل کمال با خواستمی ما از فداکاری هر ما مملکت موقع آن در... بود شدت

 هاصنم

 ولی شد،می شروع مذاکره و بحث و کرده شرکت هاانجمن این در مختلف عقاید طرفداران

 .کردندمی موافقت هم با مسائل این همه به راجع باالخره هاجوان این همه که گذشتنمی چیزی

 به راجع توانمی هم بعد و داد انجام را اول و اساسی کارهای بایستمی چیز هر از قبل

 کنندهمایوس محافل از موقع آن در ما ولی. کرد مذاکره و بحث سیاسی مختلف هایسیستم

 کنندیم نابود و حل خودشان به انگیزحماقت اطمینان آن و حالیبی بین در را چیز هر که مملکت

 ره به هستند حاضر که را هاجوان تمام شجاعت توانندمی هااین که دانستیمنمی. بودیم دور

 .نندک خورد و محو نمایند فداکاری آن ساکنین و وطن به خدمت برای شده قیمت هر با و وسیله

 تمام در که قدرت و نفوذ با های«صنم» این از کردیممی را هاصحبت این ما که هاروز آن در

 از شدنمی راضی هاجوان این از یکی اگر و. بودیم دور خیلی اندزده گول را خودشان عمر

 بیرون جامعه از را او کند پیروی آورده وجود به را هاآن که قدیم پوسیده و کهنه رسومات

 از چقدر .بمیرد روحی نظر از و کند خودکشی فکری نظر از زیستن برای بایستمی و کردندمی

 نبود مقایسه قابل وجه هیچ به طرفین قوت که جنگ این در ما فداکار و خوب هایجوان

 .دادند دست از را خود فداکاری و قوت شجاعت،

.. .بودیم دور خودمان موحش و مسموم محیط این از فلورا کافه محیط در بعدازظهر است راست

 خود با را هااین همه وزیدمی دماوند از که زمستان سرد باد ولی... داشتیم هم با را ایمان و امید

 .فهمیدیم را زیرین حقیقت سختی و تلخی چقدر با فهمیدیم. برد

 کلمات

 ختالفاتا مشت یک از عبارت ما فلسفه تمام و زندگانی تمام. کنیممی زندگی حرف با هاایرانی ما

 به و دانیممی مهم را خودمان ما حرف مشت یک برای. است کلمات به نسبت معنیبی و بیهوده
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 نه و اردد سر نه که مفهوم بدون کلمه مشت یک تنها کنیممی مذاکره وقتی. کنیممی باد اصطالح

 حبتص و مذاکره این. شودمی ادا هم سر پشت که نظمبی کلمه مشت یک. کنیممی بدل و رد ته

 ارجخ وی دهان از عجیبی سرعت با هم سر پشت کلمات کند،می صحبت نفر یک وقتی. است

 فعر را عیب آن باید بعد... کرد اصالح را آنجا و را اینجا. کرد را کار آن و کار این باید...شودمی

 به اما دهیممی انجام لغت با را هاکار همه و کنیممی کلمه با را اصالحات این همه ولی... کرد

 جوابی این. «شودمی درست مگر کن ول آقا» گویندمی همه آیدمی میان به عمل پای که مجردی

 حساب به و کردمی را «عمل و کار» مدح قبل دقیقه چند که شودمی شنیده شخص همان از که

 رایب اکنون که آنچه. گفتمی و گفتمی هم سر پشت شود انجام بایستمی که را آنچه خودش

 فاعد آن از باید شده شکل هر به و قیمت هر به که باشدمی شخصی منافع است توجه مورد او

 اشزندگانی هدف که داندمی کس همه ولی کندمی مشخص همه به را اشزندگی مرام. کند

 .«سراب چه دریا چه تو و من از بعد» اینست

*** 

 باشد رئیس خواهدمی کس همه

 کاری تواندنمی که داندمی خوب خودش و باشد رئیس مملکت این در خواهدمی کس همه

 میهن تنجا برای کنند واگذار را پست فالن من به اگر که کشدمی فریاد و گویدمی هذامع. بکند

 که یستن بهتر آیا بگوید، آقایان این به انسان که است عجیب ولی. داد خواهم اساسی تغییرات

 بلق که نیست بهتر آیا کند؟ آغاز خودش اقتدار محیط یا و اداره یا و خانه از را اصالحات این

 را خودش اجتماعی و خانوادگی زندگی را، خودش اول خود مملکت نظم کردن عوض از

 شخصی زندگی به کند وضع میلیونی 4۳ ملت یک برای قوانین آنکه از قبل و کند؟ درست

 ...بدهد؟ نسقی و نظم خودش

 شخص ستا نتوانسته حال تا اگر و تواندنمی اگر بکند؟ را جزئی کارهای این بتواند کندمی خیال

 را چیز همه ضربت یک با که کندمی ادعا دفعه یک چرا کند مرتب و آماده و حاضر را خودش

 رددگ توام موفقیت با اگر خودش شخصی زندگانی به دادن ترتیب و نظم کرد؟ خواهد عوض
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 یباق به شاید وقت آن شد موفق کوچک جنگ این در اگر زیرا. است بزرگی فتح یک خود

 ...بدهند گوش هم او هایحرف

 روسیه علیه جنگ شروع

 4314 ژوئیه ـ ژوئن

 نزدیک اهدانشگ امتحانات موسم... بود شده گرم هوا بهار. شدمی نزدیک سرعت به تابستان فصل

 و هفلسف فایدهبی و خشک مواد عجیبی ناامیدی حال عین در غم و تاسف حالت یک با. شدمی

 ...خواندممی را حقوقی

 این در و! بود زیاد چقدر جنگ زمان زندگی با ما روزانه و معمولی زندگانی نوع میان فاصله

 گفتمی اساسی قانون. آمدمی سربار و خشک ما نظر به چقدر حقوق فصول و مواد یک باز موقع

 لیو. است محکوم مجازات فالن به کرد اگر و بکند را کار این ندارد حق کسی ماده فالن طبق

 این به کسی هر. اندداده دست از ما پیش را خودشان عظمت و ابهت قوانین این همه امروز

 .ددار برتری چیز همه به قوت و زور تنها که بود کرده ثابت جنگ این. دهدنمی گوش هاحرف

 تعطیل روز

 خیال ما .رفتیم بیرون بروکسل شهر از شنبه بعدازظهر گردش برای دوستانم از نفر دو با من

 به سلبروک محیط. بگذرانیم رانیقایق و گردش با را خودمان وقت تفریح مدت این در داشتیم

 ما میمتص این اصلی علل از یکی نیز غذا کمی مخصوصا و بود شده کنندهخسته ما برای قدری

 .رفتمی شمار به

 نیمک سیر را خود بروکسل اطراف دهات در بتوانیم شاید که امید این به دوچرخه با نفر سه ما

. شدیم دور شهر از سرعت به هم ما و داشت قرار ما مقابل در آسفالته جاده. کردیم حرکت

 کس هر و کرده عادت مناظر این به مردم ولی... شدمی دیده جنگ خرابی آثار هنوز جاده اطراف

 .بود مشغول خود کار به
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 سایر دمانن ده این. رسیدیم داشت قرار مشجر تپه یک باالی که دهات از یکی به یکشنبه شب

 چادر رودخانه نزدیک. بود شده ساخته هم نزدیک همه هاخانه و تنگ آن هایکوچه بود، دهات

 که را خوب چیزهای همه آن خوردن میل خود در حتی که بودیم شده خسته قدری به و زدیم

 .کشیدیم دراز بالفاصله همانجا و دیدیمنمی بودیم خریده دهقانی هایخانه از

 ژوئن ۳4

 نزدیک و برخاسته خواب از زود صبح من بود نیم و شش ساعت حدود در شاید روز آن فردای

 لوکس سیارب غذای شیر بروکسل در که بگویم باید) بودم رفته شهر خرید برای آهنراه استاسیون

 دوار هیتلر سربازهای که داده اطالع آلمان رادیوی گفت من به اهالی از یکی راه بین در( بود

 .است گردیده شروع جنگ دوباره و شده شوروی خاک

 عجیب خبر

 تشآ از که دنیا بزرگ قسمت یک. بود کرده پیدا دیگری جریان شود تمام آنکه جای به جنگ

. وندشمی کارزار صحنه وارد دیگر نفر میلیون هیجده. بود شده آن داخل خود نوبه به بوده دور

 و پیر و بچه و زن باز و بردمی دیگری مملکت به را نابودی و خرابی مرگ هایعقاب هم باز

 .نداشتند دیگری آتیه مرگ جز جوان

 ودشانخ خیال به و گذاشته زمین را خود اسلحه بشر افراد که بود نگذشته سال بیست هنوز

 کم مک شعله این و کشید زبانه دیگر دولت دو میان دوباره جنگ شعله ولی. کردندمی استراحت

 تعجب از تمگف دوستانم به را خبر این و برگشتیم ده از که وقتی. شد کشانیده دنیا نقاط همه به

 .بود شده شروع اروپا شرق در جنگ بگویند؟ چه دانستندنمی

 مجهول نیروی

 دنیا بر نآ نیروی روز آن تا که دیگر مملکت یک. بیافتد جریان از جنگ که نبود منتظر کس هیچ

 حمله این به راجع مسافر تا چند خانهقهوه در... گذاشتمی کارزار عرصه به پا بود مجهول

. نداشت آن از هم اطالعی مختصر حتی کس هیچ است؟ چگونه سرخ ارتش. کردندمی صحبت
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 یک اب هاآلمان اینکه یا و کند؟ ایستادگی هاآلمان مقابل در بتواند ارتش این که بود ممکن آیا

 کرد؟ خواهند اشغال را شوروی حیاتی مراکز تمام ضربت

*** 

 تاریخ ماده. ودب شده عوض جنگ به نسبت مردم فکر طرز و عقیده برگشتیم بروکسل به که وقتی

 بسیار جنگ اول هفته. رفتمی شمار به جنگ هایواقعه بزرگترین از یکی 4314 ژوئن ۳4

 .بودند اخبار شروع منتظر و خودشان رادیوهای پای دائما مردم. آمدمی منظر به آورتاسف

 روسیه در هااین همه وجود با ـ بوده متناقض اخبار جا همه... آنکارا.... برلن... مسکو... لندن

 ندکردمی ادعا هاآلمان جنگ اول هفته اواخر. بود غیرممکن آلمان سپاهیان آسایبرق پیشرفت

 و تانک زیادی مقدار دادمی اطالع برلن هایاعالمیه که قراری از و اندکرده بزرگ هایپیشرفت

 تادهاف هاآن دست به که اسیری تعداد که بودند مدعی و بودند کرده نابود را شوروی هواپیمای

 .است بیشتر هزار هاصد از

 تهپیوس ضربات زیر اروپا ملل سایر مانند نیز شوروی دولت آیا: »پرسیدمی خود از کس هر

 از بعد یکی هاشهر که بود این رسیدمی نظر به محقق آنچه «آمد؟ خواهد در پای از هاآلمان

 ...کردمی سقوط دیگری

 همه دنکر پیدا مسئله. بود یافته تخفیف انگلستان هایبمباران شده، آرام اروپا جنگ جبهه

 ممرد. بود افتاده هازبان سر شدمی تمام «گراد» ،«گایا» با که شوروی غریب و عجیب هایاسم

 سک هیچ ولی. بودند شوروی سرزمین نقشه پی در خانه هر در و کتابخانه هر در آنجا و اینجا

 از همه مردم و شده فراموش اروپا در جنگ. نبود هم جا هیچ در و کردنمی پیدا را هانقشه این

 .کردندمی صحبت شوروی ارتش و اوکراین

 ...شدنمی

 خواندن دانشگاه در دفعه یک و بود شده آغاز عجیب و غریب روزهای این در دانشگاه امتحانات

 پاتوق «تورل» کافه در... شد ممنوع آلمان دولت طرف از کمونیست و مارکسیست هایکتاب
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 دهپرسی جمله از و بود شوروی هایجنگ اطراف در مذاکرات تمام بروکسل دانشگاه دانشجویان

 اجعر است؟ دارا را ارزشی چه و چیست؟ سرخ ارتش تاکتیک چیست؟ آلمان تاکتیک شدمی

 مجهول کس همه بر شوروی ارتش هجومی و دفاعی ارزش ولی بود دست در اطالعاتی اولی به

 .بود

 تغییر را مردم زندگی عادی روش بود کرده خیره را همه عظمت و شهرت که اخیر جنگ این

 جریان در جهان هایجنگ ترینسخت و ترینحساس اکنون که شدند متوجه مردم. بود داده

. جستندمی سبقت زمین در و دریا در هوا، در همدیگر کشتن در عجیب شدتی با بشر ابناء. است

 .بردندمی تحفه مانند همدیگر شهرهای در را خرابی و بدبختی بیچارگی، مرگ، هایعقاب

. شدمی هکاست رفته رفته هم خوراکی مواد باقی از شد،می کمتر روز به روز نان مقدار بروکسل در

 شوروی جنگ هایمیدان در و است جنگ که دانستمی کس همه ولی کرد،می غرغر کس همه

 شوروی روسیه در جنگ آتش آیا دید باید اما. جنگندمی یکدیگر علیه زن و مرد هامیلیون

 کشید؟ خواهد زبانه دیگر کشورهای به یا و شد خواهد خاموش

. دندکرمی گریه ناامیدی با منزلشان کنج در مادر هامیلیون کرده، بیچاره را دنیا خرابی و مرگ

 شد؟ خواهد فاتح کی سابقهبی جنگ این در! بود وحشتناکی جنگ. بود جنگ

 !ایران

 خبر چه. کنندمی صحبت ایران از دنیا رادیوهای و بروکسل هایروزنامه که است روز چند

 مقیم هایآلمانی همه که است کرده خواهش ایران دولت از انگلیس دولت معلوم قرار از است؟

 .کنند خارج را ایران

 شهریور سوم

 هم باز. کنندمی رفت و آمد شهر هایخیابان در تابستانی هایلباس با همه مردم. است گرم هوا

 عطش شوروی جنگ اول روزهای مثل دیگر و اندکرده عادت جنگ اخبار به بروکسل مردم

 .بود پذیرفته تسکین شوروی جنگ اخبار به نسبت مردم
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 هاییاشاره وطن اوضاع به خویشان و رفقا اغلب رسیدمی من به ایران از که هاییمکتوب در

 ختم از پس وظیفه سربازان و افسران از ایعده که آمدمی بر چنین هاآن کاغذهای از. کردندمی

 .بود کرده مشوش مرا افکار اطالع این و اندنشده معاف پرچم زیر خدمت از باز خدمت دوره

 بود ایران خاک به حمله جریان هاروزنامه مهم خبر

 ونادلیم و رفته کافه یک به بودم مصمم و آمده بیرون اینجا از. بود شده ترگرم هوا بعدازظهر

 گوشم هب ایران اسم که بود این مثل رسیدم، شمال ایستگاه نزدیکی به که وقتی. بخورم سردی

 سمیا پیوسته و کرده تکرار را ایجمله مخصوصی لحن با فروشروزنامه که شدم متوجه. خورد

 جمله نای بزرگ خط با. خریدم روزنامه یک و شده نزدیک او به. کندمی تلفظ ایران اسم شبیه را

 سایر و تهران.« شدند ایران خاک داخل شوروی و انگلیس سپاهیان صبح امروز: »بود شده نوشته

 .شدند بمباران ایران شهرهای

 ثلم دیگر اصال... بود کرده متزلزل مرا آوریتعجب ترس. بخوانم را اخبار متن نداشتم جرات

. دهمب جواب توانستمنمی کردندمی سالم که رفقایی به و کردممی حرکت حسبی عنصر یک

 ...خواندم را روزنامه و شدم کافه یک داخل

 شارت و بودند شده ایران داخل انگلیس و شوروی سپاهیان شهریور سوم صبح معلوم قرار از

 ساعت این در هاآن آیا. بودم خودم بستگان و خانواده فکر به... کردمی دفاع وطن خاک از ایران

 منقلب مرا اکنون که احساساتی بودند؟ مضطرب حد چه تا بود؟ چه افکارشان کردند؟می چه

 حمله بلژیک به آلمان سپاهیان وقتی پیش اندی و سال یک که بود احساساتی همان بود کرده

 .بود کرده مضطرب مرا بستگان و دوستان همه بردند

 سرزمین این و خاک این طرف به... است تو متوجه الساعه افکارم تمام! عزیز ایران ای: ایران

 و گرفته فرا را اروپا که جنگی آتش لهیب این اما و! بودی دور جنگ از عزیز ایران! محبوب

 ...است کشیده شعله تو جانب به اکنون سوزاند
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. ودب پیچیده راهرو در تلفن زنگ صدای رسیدم آنجا به که وقتی. شدم رهسپار منزل طرف به

 به را رآورتأث خبر این هولناک صدای با. بود ایرانی دوستان از یکی صدای برداشتم که را گوشی

 آوریاد را وطن شیرین خاطرات و کردیم صحبت نفری دو. بیاید من نزد گفتم او به... داد من

 ...شدیم

 در انگلیس ارتش ستاد رسمی اعالمیه... لندن... بودیم اخبار آخرین نشر منتظر رادیو پای در

 فتپیشر به و شده ایران خاک داخل انگلیس و شوروی سپاهیان اینکه از بود حاکی خاورمیانه

 ماتما به را هاپست باقی و بود کم اخبار قضیه این جمله سه دو، با رادیو. دهندمی ادامه خود

 نتظارا به مشوش و مضطرب حواس با خبر هر از دور بودیم مجبور ایرانی نفر دو ما و رسانندمی

 .است مرگ از ترشدید انتظار اندگفته چرا که فهمیدم وقت آن در. بنشینیم

. است دهکر پر را اطاقم فضای تاریکی و نشسته تنها من و شده شب... هستم پریشان اندازهبی

 جورواجور فکرهای اقسام و انواع و بردنمی خوابم. است ایران متوجه من افکار و حواس تمام

 .آورده حمله مغزم به

 رام عطرش بوی که است الهیجان پررنگ چای فقط غذایم. بخورم شام نکردم میل حتی شب

 یهنم فضای به مرا که است ایروزنه تنها این. دهدمی آزارم بیشتر و اندازدمی ایران بهار یاد به

 ...کندمی مربوط امافسرده و محبوب

 کودکی دوران که بود بیداری یا خواب در دانمنمی... برد خوابم راحت صندلی یک روی شب

 دموجو تمام در مخصوصی آرامش یک برخاستم که وقتی. دیدم منزل بزرگ باغ آن در را خودم

 ....مشنید را لندن اخبار بخش اولین و کرد بیدار خواب از مرا آفتاب اشعه اولین. کردممی حس

 اروپا در شهریور سوم

 گفتند؟می چه رادیو امواج

 ارتش.. .دهندمی ادامه خود پیشرفت به انگلیس و شوروی سپاهیان اینکه از بود حاکی اخبار همه

 احلس مهم بندرهای انگلیس جنگی ناوهای ایران جنوب در... شودمی نزدیک تبریز شهر به سرخ

www.takbook.com

www.takbook.com



151 

 

 رد... بود شده کشته عملیات این در بایندر ایران دریادار... است کرده اشغال را فارس خلیج

... دبو جنگ... کردم خاموش را رادیو... دونتز رودخانه نزدیکی در سختی نبردهای شوروی جبهه

 ...بود شده واقع سختی نبردهای میدان هم ایران... سخت جنگ

 جمله از و دادندمی را ایران جنگ خبر محور رادیوهای رسید؟ خواهد جا یک آخر اوضاع این

 ذشتگمی هاسال... مردم بیچاره... بود شده بمباران سخت دفعه چند شهر چند که بودند داده خبر

 .است شده بمباران ایران شهرهای که دهندمی اطالع اکنون و... بود مانده دور جنگ از ایران و

 روی آن سرزمین در سختی نبردهای سال ۳3 هر. داشت عادت جنگ به پیش هامدت از اروپا

 ایران، اما... بود شده عادت نوع یک هم این اروپایی هایجوان برای. یافتمی ادامه هاسال داده،

 در که بود ممکن چگونه... نداشت عادت جنگ به و... بود دور هاچیز این همه از ما عزیز ایران

 ...باشم راحت بتوانم سیاه روزهای این

... رفتیم ارناه صرف برای رستورانی به او اتفاق به و کردم تلفن ایرانی دوستان از یکی. ا. ن به

 و کردندمی سؤال ایران اوضاع از خوردمی بر ما به راه طی که بلژیکی رفقای از نفر هر

 چه وت» کردندمی سؤال و دارد؟ را مقاومت توانایی ایران آیا شد؟ خواهد چه ببینند خواستندمی

 آخرین خواندن به مشغول صبحانه از قبل و خریدیممی را روزنامه صبح روز هر «کرد؟ خواهی

... گفتندمی چیزی هامحوری. بود متناقض جهان رادیوهای خبرهای... شدیممی ایران اخبار

 ...دیگر چیزی متفقین

*** 

 جغرافیایی رسم یک

 افکارم... است باز میز روی من جلوی یادداشت دفترچه است، گرم خیلی هوای... است شب

 ههم ما پیش اندی و سال یک... است ایران متوجه من افکار اما هستم بروکسل من... است دور

 ایران جنگ که... دیدند چیزهایی... کنندنمی تعجب دیگر اروپا اهالی... بودیم جنگ جبهه در

 ...است طبیعی وقایع سلسله یک جزو هاآن برای
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 اسمی یک... است آسیا قاره از قسمت یک. است جغرافیایی هایاسم از یکی هاآن برای ایران

 ایرانی دوستان سایر و من برای اما... اندخوانده مدرسه در که است دیگری هایاسم جزو که

 ...ما عزیز وطن. خودمان خون با بود، شده نوشته خونین کلمات با اسم این

 صلح درخواست

 تدرخواس ایران... ایران اخبار آخرین شنیدن برای لندن موج روی کردم، باز را رادیو صبح امروز

 خوردندیم بر ایرانیان ما به که وقتی بلژیکی رفقای. گردد موقوف جنگی عملیات که بود کرده

 تانارتش شما قول به نمودید؟ مخاصمه ترک درخواست زودی این به که شد چطور... گفتندمی

 .خالفیمم خونریزی با کرده اتخاذ طرفیبی سیاست ما مملکت چون گفتیممی... بود؟ قوی خیلی

 ایرانی منجم

 بود شده دتبعی ایران از که ایرانی منجمین از یکی ت. ج آقای با دانشگاه کتابخانه در صبح امروز

 اعاوض اخبار آخرین طبق که کردندمی اظهار. نمودم مالقات بودند، بروکسل دانشگاه استاد و

 .دکردن صحبت من برای ایران سیاسی تاریخ از مدتی و... است وخیم خیلی ایران سیاسی

 اروپا در شهریور سوم

 روابط. دشدن مذاکره داخل شوروی و انگلیس سفرای با بودند داده تشکیل را کابینه که فروغی

 به ینا از دیگر. گشت مسدود اروپا و ایران مابین راه. شد قطع محور دول و ایران مابین سیاسی

 کردیممی فکر افسرده دل با همه و رسید،نمی ما به بود ما دلخوشی تنها که کاغذهایی حتی بعد

 کرد؟ خواهیم زیست چگونه بعد به این از که

 شده فراموش ایران اسم

 یا لندن رادیو اخبار جزو ندرتا و اندکرده فراموش را ایران اسم خارجه رادیوهای دیگر اصال

... شودمین سیر ایرانی رفقای سایر و من عطش. کنندمی صحبت ایران اوضاع و امور از برلن رادیو

. ودشنمی شنیده تهران رادیو صدای بدبختانه و کندمی وادار دراز و دور فکرهای به را ما هاخبر
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 نینچ انسان عقل است ممکن چطور کنید فکر اگر واقعا. کندمی مبهوت را انسان متناقض اخبار

 هچ پروپاگاندا فهمید خواهید کنند، قبول را آن مردم است ممکن چطور و کند اختراع را اخباری

 .است حقیقت محوری کشورهای و آلمان با سیاسی روابط قطع. است انگیزیحیرت چیز

 شد منحل ایران سفارت

 الخصوصعلی شده اشغال اروپای مقیم ایرانیان ما اوضاع. شد منحل برلن در ایران سفارت

 وانستت نخواهد فامیلمان حتم طور به دیگر زیرا آیدمی نظر به سخت و وخیم خیلی دانشجویان

 وشخ دل آن به ما که نیست کار در هم سفارتی دیگر طرف از و بفرستد را ما تحصیل هزینه

 و کاغذ دیگر. «آیدنمی بر مساعدت گونههیچ هم ما سفارت از که دانستیممی چند هر» کنیم،

 ...رسید نخواهد ایران از چای و برنج هایبسته

 و فکر وضع این... دیگری کره در شده اشغال اروپای و است ایکره یک در ایران کنید تصور

 به ترزود چه هر خواهدمی ما از کدام هر و است سخت خیلی اروپا در ماندن. است ما زندگی

 دادن که داد جواب صریحا بود کنسولی امور مامور که آلمان سفارت وابسته. بیاید ایران طرف

 انایر مقیم هایآلمانی ایران دولت دیگر طرف از و شده اشغال ایران زیرا است غیرممکن روادید

 ...است کرده روس و انگلیس ارتش تسلیم را

 شهر طرف به ایرانی رفیق دو و من سفارت از آمدن بیرون از بعد. بود نحسی روز روز، آن

 کی با. نداشت وجود هم حلیراه. بود شده متمرکز ما روح در ناامیدی دیگر. شدیم رهسپار

. کندیم بیچاره را او جزئی چیزهایی است بچه وقتی انسان کنم؟ مشورت که با کنم؟ صحبت

 چیز هیچ به دست ما امروز ولی... کندمی دل درد و اندازدمی مادر بغل در را خود کنانگریه

 .بودیم افتاده دور چیز همه و کس همه از و نداشتیم

 خوابید هاصدا و سر

 یکی هاروز. انداختیم کار به را اقتصادی اصول و زدیم خود بودجه از را غیرالزم مخارج دیگر

 و کردمی تبدیل ایقهوه رنگ به را خود سبز هایلباس هادرخت. گذشتندمی دیگری از پس
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 گرفتن به موفق هم هاآلمان و کردندمی سخت مقاومت شوروی ارتش. داشت ادامه دنیا در جنگ

 را دخو هایدرب بروکسل دانشگاه... شدمی نزدیک کم کم زمستان... نشدند گرادلنین و مسکو

 تمام تمتحصیال اینکه وجود با سایرین مثل هم من... کردندمی نویسیاسم دانشجویان و کرده باز

 کافه در .گرفتم سر از را تحصیلی زندگی آن هم باز و کردم نویسیاسم دیگر رشته در بود شده

. شدمی شروع مختلف هایصحبت و شدیممی جمع هم دور باز بود هاایرانی ما پاتوق که« تورل»

 ردهک فراموش را جنگ دیگر دفعه یک هم باز مردم تاریخ، المللی،بین عدالت اصول سیاست،

 هاییدکان درب دم و شدمی کمیاب غذایی مواد روز به روز. بودند خواروبار تهیه مشغول و بودند

 ...ایستادندمی هاساعت نوبت انتظار در هازن فروختندمی غیره یا سبزی که

 زمینیسیب عدد دو و سوپ یک

 میان در ودب کرده باز رستورانی دانشجویان برای بلژیک سرخ صلیب کمک با بروکسل دانشگاه

 گوشت گرم ۳0 و سوپ یک با را خود شکم بودیم مجبور و شدیممی جمع آنجا هاظهر و جنگل

 باز. »مکردیمی سیر را خودمان صحبت و آب با...کنیم سیر نه کنیم، راضی زمینیسیب عدد ۳ و

 اتیداس مابین هم باز که است روز چند.« بود نشده بندیجیره آب که بود باقی شکرش جای هم

 .است داده رخ اختالفی آلمانی رئیس و دانشگاه

 شودمی بسته بروکسل دانشگاه

 کمیته. ردک فوت شده اشغال فرانسه در بروکسل دانشگاه سابق بلژیکی رئیس پیش روز چند

 تصمیم نای با هاآلمان. کرد تعطیل بایست روز یک که نمود ابالغ هادانشکده جمیع به دانشجویان

 .شد خواهند مجازات عمل این مرتکبین که نمودند اخطار و بودند مخالف

 دانشکده در و نرفتند درس سر دانشجویان رفتمی گمان که طوری به و رسید فرا موعود رز

 زا محصلین از تن چند... شد ایجاد هاآلمان و دانشجویان مابین سختی کشمکش علوم و طب

 نفر 40 بود شده قرار داد، رخ جدیدی اختالف بعد روز چند. شدند توقیف آلمان دژبان طرف

 تصمیم نای در خواستندمی هاآلمان و شوند تعیین دانشگاه مختلفه هایدانشکده برای جدید استاد
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 از 4341-4340 جنگ در آلمانی کاندیداهای زیرا بودند، مخالف استادان کمیته. کنند مداخله

 شده ممحکو تیرباران به دشمن با دوستی و دولت علیه بر فعالیت برای بلژیک دولت طرف

 ماولتیماتو دانشگاه استادان کمیته به هاآلمان روزه همه و کشیدمی طول مذاکرات این. بودند

 نکرد قبول یتهکم. شود عملی باید هستند موافق نازی رژیم با که استادان این تعیین که فرستندمی

 .نمودند صادر را دانشگاه بستن حکم تالفی برای نیز هاآلمان. نمود متوقف را دروس و

 اشعار تهدس دسته دانشگاه نزدیکی و کرد غریبی غوغای تولید دانشجویان مابین خبر این اعالن

 میمتص این به راجع مهمی مذاکرات اونیورسیته رسمی پاتوق تورن کافه در. خواندندمی مهیج

 .بود متناقض افکار کرد؟ توانمی چه. بود جریان در

 خواهد هبست اونیورسیته این از پس و رسید نخواهند نتیجه هیچ به که شد معلوم بعد روز چند

 قطع شانتحصیالت و نبودند التحصیلفارغ که هاییآن زیرا بود بد خیلی دانشجویان وضع. ماند

 .کنند نویسیاسم دیگری دانشگاه در توانستندنمی بود شده

 پاریس سوی به دوباره

 و است هفایدبی بروکسل در ماندن که کردم فکر. نشد گرفته جدیدی تصمیم و گذشت ماه یک

 فتنر برای لذا و شودمی خسته شد آشنا خیلی محیط یک به انسان آنکه از بعد دیگر طرف از

 .کردم رویداد تقاضای پاریس به

. بود کمیاب بلژیک مثل کافی غذایی مواد که چند هر آمدمی نظر به ترراحت قدری زندگی

. دبودن صحبت گرم هاکافه در دانشجویان و بود شلوغ جنگ از پیش مثل «مالتان کارتیه»

 چوبی هایکفش هامرد. داشت رواج موقع این آمدنمی هم فکر به 4303 در که چیزهایی

 اسم هب رستوران در... کردمی تولید غریبی و عجیب صدای زمین روی آن تق تق و پوشیدندمی

 .وردیدخمی را آن اشتیاق و میل تمام با هم شما و دادندمی گربه گوشت شما به خرگوش گوشت

 لباس برای اطاق پرده
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 نای. کردندمی استفاده خود منزل هایپرده از لباس برای پارچه کمیابی از هادوشیزه و هاخانم

 .دارند غریبی استعداد خود کردن قشنگ در فرانسوی هایخانم زیرا نبود هم بد چندان وضع

 ار خود نان که کردمی تقاضا شما از صاحبخانه شدیدمی دعوت شام یا ناهار برای هم شما اگر

 یلتحص مشغول هادختر و هاپسر «سولورن» در. است آوریتعجب چیز عادت. بیاورید همراه نیز

 یلیخ خواروبار کمیابی وضع این از شیک هایخانم. بود دانشجویان از مملو هاکتابخانه و بودند

 در. نندبما شیک و ضعیف توانستندمی سهولت کمال با طور این زیرا آمدندمی نظر به خشنود

 کمتل هاآلمان علیه بر غیرمحسوس طور به و مخفی طور به بازیکنان هاتئاتر و هامهمانخانه

 ...گفتندمی

 شد بمباران پاریس

 پرواز رشه روی انگلیسی هواپیماهای شب یک که بود نگذشته چیزی پاریس به من ورد از هنوز

 که بود نیم و 3 ساعت حدود در. کردند بمباران سختی به را پاریس نظامی کارخانجات و کردند

 وحشتناکی طور به. کردمی پاره را شب سکوت بمب انفجار صدای. شدیممی خارج سینما از

 .بود کرده روشن روز مثل را شهر سوزانی چیزهای

 به بمب انفجار صدای و برق وقت آن و شدمی ترنزدیک انگلیسی هواپیمای موتورهای صدای

 روی از هاهواپیما دسته دسته و داشت ادامه بمباران نیم و 44 ساعت تا. گردیدمی ترآشکار نظر

 .بودند نداده آژیر هاآلمان وقت این تمام در و گذشتندمی شهر

 را هاصدا و شده ارکستر این داخل آلمانی هاینورافکن اشعه و هوایی ضد هایتوپ شلیک

. فتمر بود شده بمباران که کارخانجات هایخرابی دیدن برای بعد روز دو. کردند تروحشتناک

 و پریشانی. بود نمانده باقی سنگ یک جز چیزی هاخانه از. بود شده ویران منطقه آن تمام

 هنوز. بود زیاد نیز جانی تلفات معلوم قرار از و شدمی خوانده مردم هایصورت در بدبختی

 مبارانب دوم مرتبه برای و کردند پرواز شهر روی هاافکنبمب مجددا که بود نگذشته شب چند

 .داشت ادامه ساعت چند مدت
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 ترتئا یا بود بمباران

 ردهک آگاه را مردم هابار پلیس چند هر و بود تئاتری یک مانند بمباران این پاریس مردم برای

 و ترفنمی هاآن گوش به حرف این ببرند پناه پناهگاه در بایستی هوایی حمله وقت که بود

 ....کردندمی تماشا هوایی هایحمله این به عمارات سقف روی یا هاکوچه در پایتخت سکنه

 آیدمی کار سر به الوال

 مترک او اجتماعی وجهه روز به روز پتن مارشال. ندارد تعریف قدرها این فرانسه سیاسی اوضاع

 اوقات اغلب چند هر. کنندمی صحبت آشکارا کابینه اعضای و او علیه بر هاجوان و شودمی

 مکاریه سیاست علیه بر فرانسه مردم اکثریت. شدمی تمام گران هاآن برای هاصحبت اینگونه

 دل در را کینه کمونیست هایروزنامه خصوصا و مخفی هایروزنامه و کنندمی کار آلمان با

 بندیجیره خود سهم به شود صحبت ممنوع مطالب از اگر که چند هر. پروراندمی هافرانسوی

 .فرستندمی محبس به را شخص زیرا است

 اصاشخ دست به و بمب یا «رولور» وسیله به هاکوچه کنار در آلمانی سربازان از ایعده شب هر

 مردم از زیادی عده هاآلمانی چند هر. است غیرممکن هاآن دستگیری و شدندمی کشته نامعلوم

 مرور و عبور مجازات برای هاروز از بعضی. دادنمی نتیجه ولی کردندمی تیرباران تالفی برای را

 کتاب قرائت به منزل در بودیم مجبور وقت آن و کردندمی قدغن بعدازظهر ۳ یا 1 ساعت از را

 .بپردازیم

 شد کاره همه الوال

 مارشال و شده تعیین وزیرینخست سمت به هم باز بود الوزراءرئیس پیش سال یک که «الوال»

 زیرا دندش مسرور خیلی انتخاب این از هاآلمانی. کرد واگذار او به را دولت امور کلیه تقریبا پتن

 پاریس ایهروزنامه. کندمی کار آلمان سیاست پیشرفت برای و است موافق هیتلری رژیم با الوال

 تشخصی اطراف در خیلی و داده را خبر این درشت خط با است هاآلمان کنترل تحت تماما که

 .نمودند سراییمدیحه الوال
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 کرد عوض را مردم افکار روسیه جنگ

 رب هاییخرابکاری( گرنوبل مارسیل، لیون،) فرانسه شهرهای از شهر چندین در معلوم قرار از

 مودهن محکوم سختی هایمجازات به را مردم از بسیاری فرانسه دولت و یافته انجام هاآلمان علیه

 فرار لندن سمت به آزاد فرانسه ارتش در شدن داخل برای فرانسوی هایجوان مرتبا. است

 کی ماه چند هر نیز پتن مارشال. کند جلوگیری کار این از تواندنمی ویشی دولت و کنندمی

 وا به و است شده عوض او به راجع مردم عقیده ولی کندمی ایراد نطقی رادیو پای در مرتبه

 .اندداده دیکتاتور نیمچه لقب

 شوروی هروسی که داشتند اعتقاد فرانسویان اکثریت زیرا است کرده متحیر را مردم روسیه جنگ

 نبرد میدان در روز ۳3 مدت در را فرانسه که آلمانی. کند مقاومت هاآلمان جلو توانست نخواهد

 ...بود کرده معدوم

 4314 زمستان

 اولین برای. کرد عوض را مردم افکار هاشوروی سخت پایداری و مقاومت و 4314 زمستان

 فرار مه جنگ میدان از و داده ادامه آلمان علیه بر را نبرد توانست ارتشی یک که شد دیده مرتبه

 هک متوسط طبقه هایفرانسوی. شدمی ترضعیف آلمان پیروزی به اعتقاد روز به روز. نکند

 از کردندمی تعجب دارند خاصی دشمنی کمونیستی عقاید به نسبت و هستند بورژوا مخصوصا

 از یعنی سال ۳3 مدت که گفتندمی و کند مقاومت آلمان مقابل در است توانسته روسیه اینکه

 حقیقت حال همه در و بودند گفته دروغ مردم به فرانسه هایدولت روسیه، 434۷ انقالب شروع

 این تمام و نداشتند اطالعی آن از هم خود شاید یا کردندمی مخفی مردم از را روسیه اوضاع

 هااین همه شدمی روسیه اطراف در سال ۳3 مدت در که دروغی هایجنجال و جار

 به که دادند نشان جنگ میدان در روسیه مردم امروز زیرا بود، روسیه دارانسرمایه پروپاگاندهای

 دادند نشان. کوشید خواهند خود خاک حفظ راه در نفس آخرین تا و بوده عالقمند خود میهن

 انزمامدار بود سیاسی بندهای و زد و داخلی هایکشمکش گرفتار اروپا که سال ۳3 مدت در که

 .اندمودهن بنا را محکومی اساس یک شالوده و پایه و نکرده تلف بیهوده را خود وقت روسیه فکور
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 ودب صحیح روسیه وضع اطراف در سال بیست این مدت در خارجه پروپاگاندهای چنانچه اگر

. کنند پابر خود حکومت علیه بر انقالب روسیه مردم دلیرانه، دفاع این جای به بایستیمی امروز

 در و کردند مقاومت آلمان ارتش شگرف نیروی مقابل در. کردند مقاومت شوروی سربازان ولی

 مردم بقهط این و کردمی مقاومت... مسکو... گرادلنین... پرداختند حمله و پیشروی به نیز زمستان

 واهدنخ زودی این به است مسلم آنچه ولی نیست معلوم جنگ پایان چند هر که داشتند عقیده

 .خورد خواهد شکست باالخره و شد خواهد ضعیف خیلی آلمان دیگر طرف از و بود

 فرانسه کمونیست حزب

 این ایاعض و بود فرانسه کمونیست حزب فرانسه، کنندهاشغال سپاهیان علیه بر مقاومت محرک

 و دادندمی خرج به زیادی فعالیت کنند کار مخفیانه خیلی بودند مجبور اینکه با حزب

 یکمونیست جرم به نفر چند روز چند هر. داشت نفوذ ملت طبقات تمام در هاآن پروپاگاندهای

 و یپافشار بر بلکه کاست،نمی هاآن فعالیت از وجه هیچ به عمل این ولی شدندمی تیرباران

 .افزودمی هاآن استقامت

 آلمانی ضد احزاب

 هایجوان. شودمی بیشتر روز به روز کنندمی کار آلمان موافقین علیه بر که احزابی عده

 در. کنندیم طرفداری احزاب این از بسیار فعالیت با پاریسی دانشجویان مخصوصا تحصیلکرده

 کرد دور را شخصی منافع باید که است این از صحبت تنها شودمی منتشر که مخفی هایروزنامه

 علیه رب باید افراد فعالیت و توجه و دقت تمام افراد سیاسی مختلف عقاید به توجه بدون و

 هستند مخفی حال عین در و قوی خیلی احزاب این چون هم طرف از. باشد کنندهاشغال ارتش

 .شوندنمی آن اعضای کردن توقیف به موفق هاآلمان

 صفر زیر درجه 03

 عالوه دیگر دردهای بر دردی سوخت کمیابی و شده همه زحمت باعث عجیبی سرمای امسال

 و است پوشیده برف از هاکوچه. دهدمی نشان را صفر زیر درجه 03 الحرارهمیزان. است کرده
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 ملح وسیله تنها. ندارد وجود هم اتوبوس یا تاکسی. است کرده مشکل خیلی را مرور و عبور

 ...است پر دائما که است زیرزمینی «مترو» نقل و

 با توق آن و بپوشد هم روی پالتو دو است مجبور گرددمی بر منزل به شخص که وقتی شب

 و رماس این. شود گرم شاید تا کند کوچکتر چه هر را خود کند سعی تازه و بخوابد پتو چند

. است شده عادت مثل و دارد رواج سرماخوردگی. کرده بنیهبی و ضعیف را همه غذاییبی

 .اندکرده گران بسیار را معاینه حق نیز هادکتر

 سرما. رودمی بین از یا و شودمی تمام باالخره و نیست ابدی زمین روی بر چیز هیچ خوشبختانه

 هایلباس هادرخت. کندمی نوازش را صورت پوست بهار ملول نسیم شده، کمتر روز به روز

 .است شده شروع دوباره «پولونی» جنگل در گردش و پوشیده را خود زیبای سبز

 در پوشیده، رنگ به رنگ هایلباس کرده، عوض را خود پوست پالتوهای قشنگ هایخانم

... است اهتزاز در مهم هایعمارت روی شکسته صلیب بیرق... زنندمی قدم «لیزهشانزه» خیابان

 .بودیم راحت حیث هر از دیگر شدمی توقیف هم هاروزنامه اگر! هستیم دور جنگ از چقدر

.. .آفریقا... روسیه. دارد ادامه سختی نبردهای آنجا یا اینجا که است حاکی طرفین هایاعالمیه

... مرگ. گویدمی زندگی بدرود گمنامی سرباز دنیا گوشه یک در ثانیه و دقیقه هر. دور شرق

 .هستیم دور جنگ از پاریس در اما... مرگ

 است گران شامپانی

 پر را خود هایجام مردم اما است گران شامپانی... شودمی باز هامهمانخانه و هاکاباره هاشب

 مشغول پاریس در کس همه... رقصندمی زیبا هایخانم. نوشندمی همدیگر سالمتی به و کرده

 از .گذردمی بیچارگی و وخیم روز آن از سال دو... شده تمام جنگ فرانسه برای. است تفریح

 شکست جنگ در اینکه به نیست معتقد فرانسوی اما... خورد شکست فرانسه که روزی آن

 ودنب ضعیف... نبودن حاضر... خیانت. کندمی اظهار دلیل هزار خود حرف اثبات برای و... خورد

 ...کندمی خوش هاچیز این به را دلش و... هوایی نیروی
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 جنگ در ما 4341-4340 مثل... است جدید نسل گردن به هاتقصیر همه گویندمی هاسالخورده

 همه که گویندمی عکس به ساله ۳3 و 40 هایجوان.... دادیممی شکست را آلمان داشتیم شرکت

 وطن زا دفاع اگر... بودند ناالیق هاآن زیرا بوده هاآن از بیش که است نسلی گردن به هاتقصیر

 عموق آن در سنشان اما... بود یافته خاتمه دیگری طور جنگ بودند کرده واگذار هاآن برعهده را

 .بروند جبهه به که دادنمی اجازه

 هاآن بوده، هاآن تقصیر معلوم قرار از... واقع. است 0۳ و ۳۳ بین سنشان که هاییجوان بیچاره

 ردمم... بود نخورده شکست فرانسه نداشتند وجود هاآن اگر... بودند فرانسه بیچارگی باعث

 .زدندمی گول را خودشان که دانستندنمی و کردندمی خوش هاحرف این با را خودشان

 امیدواری

 ظهارا کنسول و رفتم دارد عهده را ایران منافع حفاظت که فرانسه در سوئیس سفارت به امروز

 خبر این. کنم سفر ایران سوی به که بدهد اجازه من به آلمان دولت است ممکن که داشت

 بمقل که بود امیدی... بود امیدواری اما نبود حتمی هنوز که چند هر... کرد خشنود مرا اندازهبی

 به آن از دبع و سوئیس سفارت رفتممی مرتبه سه دو هفته هر دیگر... دادمی تسکین حدی تا را

 حل قضایا استقامت و ایام مرور با اما... دادمی روی جدیدی اشکال روز هر. آلمان کنسولگری

 .شدمی

 431۳ ژوئن ـ مه ـ آوریل

 را شده اشغال کشورهای از خروج اجازه هنوز که چند هر. کردممی حاضر سفر برای را خود

 ما دیا از را زمستان سخت سرمای کلی به پاریس زیبای بهار و... بود شده گرم هوا... نداشتم

 روی.. .داد دستم به رسمی نامه منزلم دربان صبح... مه اول... رسیدمی فرا کم کم مه ماه. بود برده

 تهگف آلمان کنسول که قراری از دفعه این دیگر. کردمی جلب را نظر آلمان سفارت مهر پاکت

 کردمنمی جرات اند؟داده روادید آیا اند؟کرده رد مرا تقاضای آیا. بودند داده قطعی جواب بود

 ...کردم باز فکر هزار از بعد باالخره. کنم باز را پاکت
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 دیقتص آلمان سفارت امگذرنامه روی... رفتم آلمان سفارت طرف به عجله به. بود مثبت جواب

 اشکال هم دیگر هایسفارتخانه. داد آلمان و شده اشغال کشورهای از را خروج اجازه و کرد

 ـ مجارستان ـ آلمان... شد مختلف ویزاهای از پوشیده امگذرنامه اوراق زودی به و نکردند

 .کرد خواهم حرکت دیگر روز چند تا... ترک ـ بلغارستان ـ رومانی

 را هایماسباب... «انوالید» ،«مونتمارت» ،«تورانل... »کردممی گردش صرف هم هاروز آخرین این

. کنم حرکت فردا باید. کرد پر را چمدانم همه داشتم دوست که هاییکتاب. کردم آوریجمع

 .گویممی ترک را پاریس... 44 ساعت صبح

 اروپا به خود سفر اولین یاد به

 مردم. کنندمی عبور مردم. امنشسته اوپرا میدان در «صبح کافه» به موسوم کافه بام روی

 جذاب هایقیافه با شیک و قشنگ خیلی هایخانم. است شلوغ بسیار خیابان. جورواجور

 حتراما کمال با رتبهعالی افسران به خود رنگ سبز هایاونیفورم با آلمان هاینظامی... گذرندمی

 بورع انتظام متوجه آلمانی دژبان و فرانسوی پلیس. امرفته فرو افکار عالم در... دهندمی سالم

 .هستند هااتومبیل

 عظمت پر روزهای وقت آن... شدم آشنا اروپا با که بود اولی سال 430۷... هستم افکار عالم در

 و جان با من. گذشت هاسال ها،ماه ها،روز. آزادی مرکز... تمدن و علم مرکز اروپا... بود اروپا

 وپاار و... شد آغاز جنگ مرتبه یک... داشتم اعتقاد اروپا علم و تمدن به. کردممی تحصیل دل

. شدندمی کشته دسته دسته نبرد هایمیدان در هایشجوان... شناخت را بیچارگی روزهای

 و بود گشته کار داخل انگیزحیرت هایمسلسل و هاتوپ. بود شده اختراع جدید هایبمب

 و پیر بچه، و زن... کردمی نابود خود هایبمب با را زیبا شهرهای مرگ هایعقاب خصوصا

 .دیدم هم را جنگ... کردمی معدوم را همه... شناختنمی جوان

 ایران طرف به
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... ویفرانس... گذشتندمی مردم... آمدمی خوشم خیلی پاریس نقطه این از من. بود شلوغ خیابان

 هرش از... گفتممی وداع را پاریس. اروپا مختلفه ملل از مرد و زن و آلمانی... آفریقایی... عرب

.. .فرانسه... پاریس دیگر طرف از و ایران طرف یک از. بود محزون قلبم. کردم خداحافظی نور

 حرکت ستبایمی فردا. گفت ترک را فرانسه بایستمی باالخره. بود... عزیز فرانسه... من فرانسه

 !بگذرانم زیبا شهر این در را خود عمر از صباحی چند هم باز که آمد خواهد روزی آیا. کنم

*** 

 جنگ، پاریس... گشت نازل شهر روی شب حجاب و شد مفقود هاعمارت پشت در آفتاب

 .بود نوربی سابق نور شهر پاریس

 !پاریس خداحافظ

 زیر آفتاب اما بود گرم هوا بودند، آمده خداحافظی برای آهنراه ایستگاه به رفقایم از زیادی عده

. بود لوغش ایستگاه... آمدمی نظر به وحشتناک هالوکوموتیو صدای. بود شده مخفی سفید ابرهای

. نددادمی خرج به فعالیت و کردندمی حرکت آنجا به اینجا از آلمانی هاینظامی خصوصا و مردم

 دانممی و خندیدندمی رفقایم. بود پریشان افکارم هستم، متاثر حد چه تا کردم حس دقیقه این در

 .دویدند هاواگن طرف به مردم و شد ایستگاه داخل ترن. باشند من جای داشتند میل چقدر

. دکردنمی گریه کوچک بچه چند... کردمی صدا را فرزندش مادر. شد برپا عجیبی قیل و قال

 ملی سرودهای و آمدندمی نظر به خشنود خیلی رفتندمی مرخصی به که آلمانی هاینظامی

 ...کنم صحبت رفقایم با توانستمنمی که بود درهم و پریشان افکارم قدرآن. خواندندمی

 رایب مسافرین!... آلو... آلو داشت اظهار شدمی شنیده میکروفون از که خانمی صدای میان این در

 از و... دیگر دقیقه ۳... کرد خواهد حرکت ترن دیگر دقیقه ۳ تا شوند حاضر... «وین» ،«مونیخ»

 .شد خواهم دور پاریس

 حیرت کمی از پس من... زنندمی داد... کنندمی شوخی همه. است شده گرم رفقایم بین صحبت

 در را زیبا بور مو دختر یک فرانسوی، جوان یک من نزدیک... کنممی حرکت واگن طرف به
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 ترردو کمی. شودمی شنیده دختر گریه صدای... گویدمی چیزهایی او گوش در و گرفته آغوش

 اینجا در... گریه همه... گریه... کندمی نصیحت خود جوان فرزند به سالخورده مادر یک

 .کندمی صدق اینجا در چقدر «است مرگ شبیه کمی مسافرت: »گویدمی که فرانسوی المثلضرب

 کتحر ساعت. زد سوت ایستگاه رئیس! است پریشان قدراین افکارم چرا. است عجیب واقعا

 واگن وارس! بخیر سفر ،«وایاژ بون» خداحافظ،. کنممی روبوسی برادرانه رفقایم با. است نزدیک

 برای را خود هایدستمال مردم سایر و رفقا... شد خارج ایستگاه از آهسته آهسته ترن و شدم

 هثانی هر کنندگانبدرقه توده. شد دور ترن... خداحافظ... خداحافظ... دادندمی تکان خداحافظی

 رایب و کردم باز را پنجره بودم، تنها شدم، واگن گمپارتیمان داخل... آمدمی کوچکتر نظر به

 ظخداحاف. دیدممی را نور و علم مرکز پاریس... عزیز پاریس... دیدممی را پاریس مرتبه آخرین

 !محبوب پاریس

 خواهممین هستم؟ پشیمان دانمنمی... فشردمی را گلویم بغض. بود گرفته مرا غریبی احساسات

 پیش از خوشی چیزهای چه. کنم مشغول را خودم دیگر چیزهای به کردممی جهد و کنم فکر

 آخرین. بود پیدا «ایفل برج» هم باز دور از و شدمی خارج شهر از ترن!... گذشتمی چشمم

. ودب شده محزون من با هم آسمان اینکه مثل باریدمی کمی باران! «ایفل برج! »پاریس یادگار

 ....کشیدم دراز نیمکت روی و بستم را پنجره

. شتمبرگ عقب به سال شش. بستم را خود چشم... گذشتمی چشمم پیش از خوشی چیزهای چه

 ار مردم خود هایاشعه با آفتاب و بود گرم هوا هم روز آن. رسیدم فرانسه به که بود اولی روز

 از هم جنگ و... بودم خوش... بودم بچه هنوز... بود عید روز من برای روز آن... کردمی مشمئز

 سرزمین با دوباره االن و.... گذشت هاسال آمدند،می نظر به خوش مردم... بود دور اروپا محیط

 ودخ وطن طرف به شجاعت و علم «باگاژ» یک با... گفتممی ترک را اروپا. کنممی وداع فرانسه

 ...بودم رهسپار

 به داشتم دوباره هامدت از پس اکنون و... گذشت سال ۰. بودم بچه شدم اروپا وارد که روزی

 اساتاحس این که کنمنمی جرات نیستم؟ پشیمان آیا هستم؟ خوش آیا. گشتممی بر خود وطن
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 بزس آب با کوچکی رودخانه یک. آمدمی سبز من نظر به هادرخت! بیرون. کنم تشریح را خود

 .شد تونل یک داخل ترن شد،می ناپدید نظر از تردور کمی خود رنگ

 !هاجوان

 جنگ مخوف روزهای یاد به وقت آن... گذشت چشمم پیش از گذشته ایام خوش خاطرات

 هایجاده که فراری هایمردم... آژیر وحشتناک بسیار صداهای... سخت هایبمباران... افتادم

 خوش روزهای... هااین همه... بود شده جمع همه... بیچارگی... گریه. بودند کرده پر را فرانسه

 جالل ماه این در طبیعت. بودم متاثر و تنها ترن اطاق در. بود دور آلمان جنگ سیاه روزهای و

 هادهقان... گذشتمی چشمم جلو از سبز هایجنگل. بود گرفته خود به مخصوصی زیبایی و

 ینب کلیسا رنگ گلی مناره به دیگری از پس یکی کوچک هایدهکده... بودند فالحت مشغول

 4341-4340 بزرگ جنگ نظامی هایقبرستان وقت آن و شدمی محو بلند و سبز هایدرخت

 .رسیدمی نظر به بود شده واقع گذشته خونین هایجنگ پیش سال ۳۳ در که جایی همان

 هسپرد سرزمین این به را خود جسدهای که جوان همه این رفتن بین از که آمدمی نظر به چنان

 نگذشته سال ۳3 هنوز. رسیدنمی نظر به کافی وحشیگری و خونریزی همه این... نبود کافی بودند

 روزنه از آینده زندگی به تازه که ناکام جوان هامیلیون هم باز و داده رخ جدیدی جنگ که بود

 رنگ یادگاری جز و سپردندمی نامعلوم هایزمین این به را خود جسدهای کردندمی نگاه امید

 چه؟ برای آخر. ماندنمی باقی هاآن از چیزی پریده

... انداختم هاقبرستان این از یکی به نگاهی و کردم باز را پنجره کرد،می حرکت آهسته آهسته ترن

 که ودب اثری تنها بود هاسرباز اسم که سیاه حروف و خط سطر چند با کوچک صلیب هزار چند

 ...است مانده... زیبا غنچه هاهزار و امید، هاهزار... جوان هاهزار از

 مهه این که است سزاوار آیا ولی برود بین از باید باالخره کس هر و است حق مرگ که دانممی

 ینب از مرگ هایپرنده سنگین هایبمب زیر یا و مسلسل شرمبی گلوله مقابل در ناکام جوان

 بربندند؟ دنیا این از رخت و رفته
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 تا گذرانندمی خوابیبی با را هاشب... کشندمی زحمت چیزی و سال بیست مدت ما مادران

 مقابل در جوان هاهزار دقیقه یک در وقت آن و کنند تقدیم جامعه به و آورده بار هاییجوان

 راموشف هاوحشیگری تمام رسدمی پایان به جنگ وقتی باالخره و شوندمی نابود مسلسل یک

 کدام هر هاکشور... وقت آن و روندمی بین از خانوادگی متعدد هایکانون و هاجوان. شودمی

 دانب و دهندمی بدان را گمنام سرباز نام و کنندمی برپا آتش نموده، بنا محلی یا و مجسمه یک

 ...ماندمی باقی بیچاره جوان هامیلیون مرگ از که است اثری تنها این... گذارندمی احترام

 مجبور آن از بعد و... جنگندمی هاملت سال ۳ سال، دو سال، یک کشد؟می کجا به هااین تازه

 نای جنگ در هم اگر... نیست حلراه جنگ زیرا... کنند پیدا حلیراه میز یک پشت در هستند

 از وپت و گلوله شنیدن و غیرعادی حالت سال پنج یا چهار از بعد نشوند کشته ناکام هایجوان

 ...نیستند آماده کاری گونههیچ برای دیگر و ندارند را خود عادی حال و رفته بین

 خوراک زنگ

 نتر کارکنان. رفتم رستوران واگن طرف به و آورد بیرون افکار دنیای از مرا خوراک زنگ... 

 ود و افسر نفر یک من میز سر. بود ارزان و خوب نسبتا دادندمی که خوراک و بودند آلمانی

 از... اریسپ شهر زیبایی از فرانسه، از... شد شروع ما بین مذاکرات و بودند نشسته اتریشی خانم

 امتم هازودی این به جنگ که داشت اظهار اتریشی افسر... جنگ به رسیدیم وقت آن و تمدن

 برای اما خیر داد جواب. نه یا است جنگیده شوروی جبهه در آیا پرسیدم او از... شد نخواهد

 هاینزدیک در که موتوریزه ارتش ستادهای از یکی به مخصوصی ماموریت یک انجام

 قوای که داشت اظهار سپس و کنم اقامت هفته یک مدت آنجا در تا رفتم بودم واقع سمولنسک

 نگج از که نبودند مایل هیچ اتریشی خانم دو... کردندمی مقاومت آوریتعجب طور به شوروی

 فکر هاایرانی چگونه: جمله از پرسیدند،می ایران در عادات و آداب از من از و بکنند صحبت

 اب. آوردندمی عمل به من از قبیل این از دیگری هایسؤال و پوشند؟می لباس چطور کنند؟می

 آلمان سرحد به که بود ۳ ساعت حدود در. کردم صحبت و شده آشنا هم دیگری اشخاص

 رایب آلمانی «گشتاپو» آلمان جاسوسی مخصوص سرویس هایپاسبان. ایستاد ترن. رسیدیم
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 زیرا گرفت مرا ترس موقع این در... کردند باز را هایمچمدان از عدد چند... آمدند بازجویی

 پول رازی» بودم کرده مخفی کفشم در سفر خرج برای دالر و سوئیس فرانک خارجی پول قدری

 آلمانی هایپاسبان که ترسیدممی. «نداشت ارزش خارجه کشورهای در آلمان پول و فرانسه

 افیک را چمدان دو بازدید خوشبختانه اما...بیاورید در پا از را کفشتان بگویند و شده متوجه

 فحر مشغول رستوران واگن در و بود هفت ساعت. رفتند بیرون من ترن اطاق از و دانستند

 .رسید «متس» به ترن که بودم زدن

 تظرمن ساعت پنج بایستی حال این در و شد وارد مونیخ به قطار که بود ۷ ساعت نزدیک صبح

 اریخت در مونیخ. بود نعمتی مشهور شهر آن دیدن برای ساعت چند این. شدیممی دیگری قطار

 میدان هانازی آمدن از پیش و بود هیتلر حزب منشاء زیرا دارد مهمی مقام نازی آلمان

 شکست هانازی کودتای که 43۳0 سال در مخصوصا... بود گردیده شدیدی هایکشمکش

 ...دیدم را مشهور هایساختمان و کردم گردش مدتی شهر در... خورد

 چندین شهر نزدیک در معلوم قرار از زیرا بود، مجروح هاینظامی از مملو هاکوچه و هاخیابان

 نازی حزب افراد پاتوق که مشهور رستوران به ناهار صرف برای. داشت وجود نظامی بیمارستان

 گرم و ودندب پوشیده نظامی فورم لباس مردم تمام تقریبا و آمدمی نظر به شلوغ خیلی. رفتم بود

 ارتکر روسیه یعنی «روسالند» کلمه هایشانحرف وسط در اوقات بعضی. کردندمی صحبت

 هروسی جنوب در هاآلمان و داشت ادامه سختی نبردهای شوروی جبهه در که بود موقعی شد،می

 سیر باتقری انسان و بود کافی قدر به دادمی رستوران که خوراکی... کردندمی پیشرفت موقتا

 .شدمی

 امشب داشت هاراظ سرخ کاسکت و ایسرمه اونیفورم با ایستگاه رئیس رفتم ایستگاه به که وقتی

 رد نظامی قطارهای آنکه برای... کرد نخواهد حرکت ترن زیرا بگذرانید «مونیخ» در بایست را

... شدم خوشوقت خیلی! خوب بسیار... اندکرده اشغال را خط جنگی مهمات نقل و حمل اثر

 هامغازه... کردممی گردش هاخیابان در راحت فکر با... ماند خواهم تاریخی شهر این در شب یک

 ...بود نکرده تفاوت جنگ از پیش با هاقیمت نسبتا و بود کاال از پر
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 !زن جا همه

 و راننده هااتوبوس در. بودند گرفته برعهده را زیادی کارهای هازن بودند، جبهه در هامرد چون

... ندبود زن هاکافه هایگارسون بیشتر. بودند زن هافروشنده هامغازه در... بود زن فروش بلیط

 زا هازن که است دلیل بهترین هم این و رفتمی پیش هم کار و... دولتی هایاداره در همینطور

... دهند امانج و... بگیرند عهده به را هامرد کارهای خوبی به توانندمی و نیستند ترلیاقتبی هامرد

 خواهدمی مرد جنگ میدان... دارد آوریوحشت تلفات کنونی هایجنگ و جنگیدمی آلمان اما

 افراد هامیلیون سالخی از صحبت دیگر اینجا. کندنمی راضی را خود هزار صد و هزار به و

 نبرد هایمیدان در بروند هاجوان تا گیرندمی عهده به را هامرد کارهای میل با هازن لذا. است

 ....شوند قربانی

 هاآن از بعضی در و جمعیت از پر هاکافه... بود تاریک هوایی حمله ترس از جا همه. شد شب

 چه... کردیممی صلح ایام یاد... نواختندمی را اشتراوس مشهور موزیک معروف هایارکستر

 ...خوشی روزهای

 !وین طرف به

 ارجخ شهر از آهسته آهسته و کرد حرکت «مونیخ» ایستگاه از ترن که بود صبح 0 ساعت قریب

.... ردکمی پاره را صبح سکوت که بود هاواگن حرکت صدای تنها. شدیم دور قیل و قال از. شد

 هنشست رستوران واگن در... دادمی مخصوصی جلوه هادرخت روی آفتاب رنگ طالیی هایاشعه

 ...خوردممی غذا و

 دایص اوقات بعضی... بود کرده غرق افکار عالم در مرا مونیخ شهر اطراف زیبایی و ترن حرکت

 یک. نبودم تنها لی واگن در دفعه این... رسیدمی من گوش به خواندندمی سرود که هانظامی

 به راجع مخصوصا آنجا و اینجا از. بود اطاق یک در من با وین عازم اطریشی هوایی سرهنگ

 هواپیمایی در معلوماتم که بود این مثل صحبت ساعت چند از پس و کردیم صحبت جنگ

 ...است شده ترزیاد
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 آندره راث «زمینی هایمائده» کتاب باشم داشته خواندن برای چیزی اینکه برای و سرگرمی برای

 کتاب آن از صفحه چند آوردمی فشار زیاد من به راه خستگی که وقتی و بودم برده را ژید

 ورود روز وقت آن و گرفتمی فرا مرا عجیبی خرسندی و راحتی یک و خواندممی را شیرین

 ...فامیل باقی و... مادرم... دوری همه این از بعد... کردممی مجسم خودم پیش را منزل به

 دور زا قشنگ هایجنگل... شد ترزیاد طبیعت زیبایی شد اتریش خاک داخل ترن که وقتی از

 که ردکمی خیال شخص و بردمی بیرون حقیقت دنیای از را انسان کوچک هایدریاچه. بود پیدا

 رکشو این در ماهی چند و برگردم بایست که دادممی وعده خودم به. بردمی سر به بهشت در

 شغولم فرانسوی جنگ اسرای که زیرا شدمی توقف به مجبور ترن اوقات بعضی... کنم زندگی

 زشانعزی فرانسه متوجه قطعا افکارشان و کردندمی نگاه حسرت با ترن به و بودند سازیجاده

 «وین. مونیخ. پاریس: بود نوشته ترن روی. »بود

 و شد نزلی شهر ایستگاه داخل ترن که بود گذشته ظهر از ساعت نیم... بود شده خنک بسیار هوا

 کردمیم فکر. بود زیبایی جای واقعا... زدم شهر در گشتی عجله با. کرد توقف نیم و ساعت یک

 چند تا و گذشتمی وقت. بگذراند شهر این در ماهی چند اقال باید باشد داشته ثروتی انسان اگر

 آلمانی نظامی چند گار در. رفتم واگن طرف به دوان دوان... کردمی حرکت ترن دیگر دقیقه

 .کرد حرکت ترن. بودند شوروی جنگی اسرای دسته یک متوجه

 هایوالس و رقص جایگاه «وین... »شد پیدا وین شهر هایساختمان دور از که بود ۳ ساعت

 در هم شب یک. بود مشهور زیبایی به که شهری همان وین سیاست، شهر «وین. »اشتراوس

 ...ماند خواهم «وین»

 با 40 قرن اواخر تاریخی قصور تمام. آمدمی نظر به جالل و عظمت از پر وین هایساختمان

 فرق خیلی 404۳ وین کنگره «وین» با امروز «وین. »است آرام خود مخصوص شکوه

 ...است گرفته را صدا و موزیک جای سکوت...دارد
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 زیبایی و مرموز هایقصه چه عظیم هایساختمان این که کردممی گردش شهر هایخیابان در

 شده عوض مرتبه هزاران اروپا سیاست آن رقص آینه هایاطاق محوطه در. دارند نهفته خود در

 شب طرف و است جنگ االن اما... کردندمی جاسوسی عشق اسم به زیبا هایخانم. است

 .آیدمی نظر به ساکت و خالی هاخیابان

 افض گل هایدرخت. دادمی مخصوصی حالت یک شهر عظیم هایساختمان به مهتاب بود، شب

 که خواستمی و داشت ایمان «زندگی» به انسان لحظه آن در. بودند کرده پر خود عطر از را

 .دبمان باقی همچنان ابد تا کندمی زیست آن در که ایلحظه و شود فراموش همیشه برای زمان

 آن از یکی زیر نیمکت روی. بردمی لذت شبانه هوای این از من حواس همه که کردممی حس

 شعها زیر در مرمر قصر آنجا از تردور کمی. نشستم داشت عجیبی بوی که عجیبی هایدرخت

 .بود کرده بلند سر ماه پریده رنگ

 عشق از مملو که مرا حس این هاآن شاید. گذشتند من نیمکت نزدیک از معشوق و عاشق چند

 نم اندازه به نقطه آن در را حیات لذت هاآن شاید. فهمیدندمی بهتر بود حاضر حال زندگی به

 .است آزاد فیزیکی یا مادی جبر و زور نوع هر از شخص اینکه حس و فکر. کردندمی حس

 ورتص آوریشگفت نرمی با و وزیدمی هاکوهستان از خنکی و مالیم باد که مهتابی شب این در

 قیود از همیشه از بیش را خود. شد پیدا من در مرموزی و بیگانه حس یک کردمی نوازش مرا

 زبان مردم چرا: پرسیدم خود از و کرده حس را جنگ بودن عبث... دیدم دور جنگ از و زندگی

 الخیس و نگذشته سال بیست باز چرا اند؟نچشیده را حیات لذت مگر فهمند،نمی را یکدیگر

 است؟ نیافریده زندگی برای را بشر خدا مگر گردد؟می آغاز

 و ظمتع بر شب سکوت. رسیدمی نظر به بزرگتر ماه پریده رنگ اشعه زیر وین اسرارآمیز شهر

 عده مخصوصا. بودند آمده گرد مرد و زن زیادی عده آهنراه گار در. افزودمی شهر این اهمیت

 و گریه با خداحافظی همیشه مثل...بود هامرد از بیش جنگ در اروپا خاک در همیشه مثل هازن

 .کردنمی متاثرم وجه هیچ به دیگر و شده عادت نوع یک من برای هم این. بود همراه آه
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 باقی را رنگ آبی منظره خود سر عقب در و شده خارج وین شهر از جالل و عظمت با ترن

 جوانی هنگام در که است زنی مانند دنیا وقایع فشار زیر در محزون حالت با شهر. گذاشتمی

 کوچک ابرهای با خورشید هایشعاع. باشد شده فراموش اکنون و بوده زیبایی نماینده خود

 .رفتمی پیش سرعت با ترن. بود آورده وجود به خاصی منظره و شده مخلوط

 هنگری طرف به

... شدمی افزوده ما ترن سرعت بر کم کم اتریش پاک آسمان زیر. رفتیممی هنگری طرف به ما

... گذشتیم نظر از بودند گفته من برای طفولیت در که پری و جن هایقصه شبیه زیبا هایمنظره

 پشت که داشت قرار آرامی هایدریاچه طرف این بود، شده مست هاکوه زیبایی از من هایچشم

 لمای چقدر من ولی رفتمی پیش سرعت به ما ترن. بود شده مخفی هادرخت رنگ سبز پرده

 وجودم و مبکش دراز خورشید رنگ طالیی اشعه زیر سبزه، روی بتوانم و بایستد ما ترن که بودم

 شده رپ امدیده که ایتازه خبرهای از قدری به من مغز. کنم لبریز و پر طبیعت هایزیبایی از را

 .بترکد من مغز لحظه هر است ممکن که کنممی حس خوب که

 یک آلمانی، تاجر چند. بودند آمده گرد مختلف اشخاص خوریممی غذا که رستوران واگن در

 آبجو .هستند مملکت یا ملت کدام به متعلق نبود معلوم که زیبا زن چند هنگری، اهل دیپلمات

 .شدمی لبریز هاگیالس در هنگری عالی شراب مخصوصا

 هاچمدان حتی آیدنمی پیش مسافرین برای زیادی اشکاالت آلمان و هنگری میان سرحدات در

 اندازهبی و کنندمی صحبت خوب بسیار را فرانسه زبان هاگمرکچی اغلب. کنندنمی باز هم را

 .هستند مودب

 بوداپست

 این که نستای مثل. دارد نظیر کمتر زیبایی در شده تشکیل پست و بودا شهر دو از که بوداپست

 سطو از است کشتیرانی قابل نقطه این در که دانوب رودخانه. باشد جواهر نگین یک شهر دو

 .روندمی و آیندمی آن روی در نیز بخاری کوچک هایکشتی و گذردمی بوداپست
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 حاکم هرش این در چیز همه به نسبت اعتناییبی و آرامش خوشحالی، الکلی، مشروبات موسیقی،

 عده هنگری اهالی چه اگر. است لذیذ چقدر زندگی که کندمی حس اینجا در شخص و است

 احیهن این از دور خیلی جنگ هااین همه وجود با ولی اندفرستاده شوروی جبهه به سرباز زیادی

 .رسدمی نظر به

 هاسرپ و هادختر گوش تزیکان به معروف کولی موزیک خوردممی شام من که رستورانی کافه در

 هاآن قیافه در مخصوصا و هستند زیبا بسیار مملکت این دخترهای و هازن. کردمی نوازش را

 دراز و دور هایفکر به را شخص که شودمی دیده مخصوصی سحر یک و جذاب حالت یک

 .کندمی وادار

 انانس به مقابل در ولی است گران خیلی هاقیمت اگرچه. ندارد کم چیزی شهر خواروبار نظر از

 حس یک...است مطبوع و لذیذ اندازهبی دانوب رود ساحل در شب گردش. شودمی داده غذا

 ینع در و لذیذ عطر یک. است حکمفرما کندمی تنفس انسان که هوایی در راحتی و خوشحالی

 هایگل شیره از مخلوطی که عطری. بردارد در ایصوفیانه سحر که عطری یک. عجیب حال

 .است غربی و شرقی

 یک اب را انسان مردم. باشد کرده گیج مرا زیبایی و عطر همه این که بود این مثل روز آن فردای

 جدید و قدیم آثار. است دیدنی شهر این در چیز همه. کردندمی نگاه مخصوصی عالقه حالت

 وانیدتمی شما آسانی کمال در که گفت توانمی حتی. است رایج اینجا در چقدر فرانسه زبان و

 ینهم به نیز را خود عشق شوید، عاشق ناکرده خدای اگر و بزنید حرف فرانسه افراد اغلب با

 .دهید اطالع خواهیدمی که کسی آن به زبان

 از کامال آنکه از قبل و بود کم آنجا در من اقامت که اینست باشدمی من تاسف باعث که آنچه

 سرعت با من جا همه از. کنم حرکت آنجا از شدم مجبور شوم برخوردار شهر این هایزیبایی

 .باشد شده فراموش فضا و زمان که بود این مثل و گذشتممی برق

 بوداپست خداحافظ
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 احتر زندگی... دهدمی آسیا به را خود جای و رفته عقب آهسته آهسته اروپا هنگری به ورود با

 بدبختی و رفته بین از نظم و لوکس گردد،می آغاز بقاء تنازع جنگ و شده خاموش مالیم و

 ایکلمه چند خودم خاطرات دفترچه در امشب نیست بد کنممی فکر. گرددمی آن جایگزین

 این رد که اینست مثل درست. آیدنمی یادم به کنممی فکر چه هر بود؟ ماه چندم امروز. بنویسم

 است؟ دوشنبه است؟ یکشنبه امروز. کردممی زیست فضا و زمان از خارج من مدت

 سؤال وقتی .بپرسم رفتمی ترکیه طرف به زنش با که هنگری دیپلمات این از کردم فکر باالخره

 دیوانه من که کردند فکر شاید. کردند نگاه من به عجیبی حالت با شوهر و زن کردم را خود

 شخص آن زیاد فلفل که بود هنگری ملی غذای «گوالنس» خوراک دادند ما به که غذایی. امشده

 عدب انسان عطش تسکین برای هم شراب بطری یک حتی و انداختمی هندی غذاهای یاد به را

 .نبود کافی هم غذا این خوردن از

 رنت. نیم و پنج. کنممی نگاه را خود مچی ساعت. کندمی بیدار خواب از مرا خورشید گرم اشعه

 نزدیک ردمم. کندمی توقف است پیدا آن شکل از فقر و بدبختی که ایآلوده و کثیف گار یک در

 .کنندمی نگاه دقت با امکشیده دراز آن روی که را تختخواب و شده من لی واگن

 بخوابم وانمبت اینکه بدون و برده پناه خودم تختخواب به دوباره و آیممی پایین ترن هایپله از من

 یمخواه بلگراد به ما هشت ساعت که دهدمی اطالع ما به ترن مستخدم. کشممی دراز تخت روی

 از پر کوچک واگن این اتفاقا. روممی رستوران واگن طرف به و پوشممی را لباسم. رسید

 .است آلمانی هایسرهنگ و هاژنرال رتبه،عالی افسرهای

 کرواسی مستقل اراضی

 اکخ در اکنون که دادند اطالع ما به و کرد توقف ترن که بودم صبحانه خوردن مشغول هنوز من

 مورینما. نداریم راه ساعت نیم از بیش یوگوسالوی پایتخت تا و... هستیم کرواسی مستقل

 نای در که باشممی خارجی تنها من. شوندمی ترن سوار جدید مملکت این پاسبانان و گمرک

 من. همد نشان را خودم پاسپورت کنندمی تقاضا من از عصبانی حالت با. هستم سوار آلمان ترن
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 یکی کهاین از پس. دهممی نشان را خودم پاسپورت لبخند با و خوشحال و آراسته بسیار ظاهر با

 ویزای :گوید من به عصبانی نگاه با کندمی وارسی دقت با مرا پاسپورت آگاهی اداره افسران از

 است؟ کجا کراوات

 .ندارم کراوات ویزای ـ

 !چرا ـ

 اریسپ در کرواسی سفارت بعالوه و دارد وجود کرواسی نام به مملکتی که کردمنمی خیال من ـ

 .نیست

 .برگردید پاریس به باید کنید، عبور اینجا از ندارید حق شما پس خوب بسیار ـ

 این شاید .برگردم پاریس به گفتندمی من به طوالنی راه این از بعد. بود گرفته امخنده راستی

 و زندمی را حرف این جدا نه، که اینست مثل ولی کند شوخی من با دارد میل شهربانی افسر

. دهدیم ادامه صحبت به شده دارخنده چقدر متحدالشکل لباس این با باشد متوجه اینکه بدون

 مینه برای و کرده کراوات سرزمین در مختصری توقف ترن که فهمیدم مفصل مذاکرات از پس

 .خواستندمی کراوات ویزای هااین مختصر توقف

 چند نای کردم فکر باالخره. آیدمی نظر به محال بعالوه و نبود جدی پاریس به بازگشت فکر

 لتدو مامورین به هم را خودم فکر این. بروم پیاده گذردمی کرواسی خاک از که را راه کیلومتر

 .کردند قبول مرا فکر این باالخره و کردند صحبت هم با مدتی. گفتم کرواسی

 خرهباال پرسیدمی و شد صحبت وارد بود ما مذاکرات شاهد که اطریشی ژنرال یک موقع این در

 مسخره حرف این که داشت اظهار هم او باالخره. گفتم او برای مفصل را قضایا من شد؟ چه

 افسر هب شدمی خارج حنجره از که صدایی با و بروم پیاده را راه این از قسمتی باید من که است

 امهاد خود راه به دوباره ترن. یافتم نجات من بدینوسیله و شود خارج اطاق از داد امر کرواسی

 .داد

www.takbook.com

www.takbook.com



174 

 

 بلگراد

 یشوازپ به کند خفه را انسان خواستمی که گرمی باد. است زمین مشرق به ورود مقدمه بلگراد

 ندبپرس چیزی اینکه بدون و شدند واگن وارد داشتند تن به پاره پاره لباس که هاحمال. آمد

 ...کردندمی جابجا را مسافرین و برده خود با را هاچمدان

 جاآن در را ترتیب و نظم بایستمی که هم یوگوسالو افسر یک. شد شروع هانعره و هافریاد

 و داد و جیغ که بود این مثل و دادمی مردم تحویل فحش و لگد راست و چپ از کند برقرار

 تا دبر کار به اینجا در را دقت منتهای بایستمی دیگر طرف از. باشد کرده گیج را او فریاد

 هایچمدان دارند عادت هاحمال که بودند داده اطالع من به زیرا نشود، دزدیده هاچمدان

 .دزدندمی را مسافرین

 گار از خارج به و گذشتم آلمانی و یوگوسالو گمرکچی و پلیس چندین سد میان از آنکه از پس

 کشید،می را آستینم یکی نکرده، اکتفا هم این به و گرفتند مرا دور گدا ده تقریبا دیدم رسیدم

 .خواستندمی صدقه کشید،می را لباسم کت دامن یکی

 رب،ص زبان به آلمانی، به و کردندمی صحبت هازبان همه به ممالک سایر گداهای مثل هاگدا این

 سربازهایی از یکی خوشبختانه. دادندمی قسم مرا ترکی زبان به و بلغار زبان به کراوات، زبان به

 .داد نجات هاآن دست از مرا رسیده من کمک به کردمی خدمت گار در که

 و نیافته مرمت بود آمده وارد شهر به آلمان و یوگوسالوی میان جنگ حین در که صدماتی

 ردم و زن زیادی عده. بودند نساخته هنوز بود شده خراب هوایی بمباران نتیجه در که عماراتی

 و بود پاره پاره لباسشان یا و نداشته لباس هاآن اغلب ولی کردندمی شد و آمد هاخیابان در

 ندمان بلگراد هایشب. است زمین مشرق شبیه هاجنبه از خیلی از بلگراد. کردندمی تکدی

 عرق و کند خورد خواهدمی خودش گرم اشعه زیر مرا خورشید. است شرق شهرهای هایشب

 هاآلمان را راحت و خوب هایهتل. هستم خسته اندازهبی. است جاری من صورت و سر از

 من اقامت مدت. کنم راضی پانسیون نیمه هتل نوع یک با را خودم شدم مجبور من و اندگرفته
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 که وزیر آن و کنم حرکت آنجا از تا گشتممی فرصت پی تمام عجله با و بود کوتاه بلگراد در

 ها،نظامی از رفتمی صوفیه جانب به که ترنی. گشتم مقصد عازم دارد جا ترن که شدم مطلع

 .بود پر هم به مخلوط همه مذهبی روسای و غیرنظامی مردم

 در داشتند اول درجه که هاآن. بودند نشسته اول درجه در داشتند دوم درجه بلیط که هاییآن

 .سابقهبی و عجیب ریختگیبهم یک خالصه. سوم درجه

 چیز نازک شلوار یک و اسپورت پیراهن یک جز من آنکه وجود با. بود سنگین و گرم هوا

 این و کردیم حرکت 43 ساعت هایطرف. هستم ناراحت کردممی حس نداشتم تن به دیگری

 برای و کردمی حرکت آهسته خیلی آهسته آهسته، ترن. نبود کار در سابقهبی سرعت آن دفعه

 .بود یزن اذیت اسباب حتی و نامطبوع حرکت این داشت اروپا سریع هایترن به عادت که کسی

... فتمر رستوران واگن به. شوم خنک شاید وسیله بدین و بخورم سرد لیموناد یک کردم فکر

 رد،ک بایست چه باالخره. آورد فشار من به هوا سنگینی و گرما دوباره که نگذشت چیزی ولی

 تحمل قابل دیگر که شد قدری به هوا گرمای بعدازظهر. داد عادت را خود شده طور هر باید

 اهنپیر حتی داشت میل انسان که دادمی آزار را شخص سینه فشاری چنان با هوا گرمای نبود،

 ناب زیرا کرد تحمل غروب تا را هوا کشنده گرمای بایستمی بود طور هر! کند پاره هم را خود

 تحمل قابل و شده خنک رفته رفته هوا شب، شدن نزدیک با رستوران واگن گارسون گفته به

 .گشتمی

 شکخ فضای میان در ایدورافتاده کلبه یک ندرت به. داشت ادامه کنندهخسته و یکنواخت راه

 ودخ غریب و عجیب صدای با ترن. رسیدمی نظر به صوفیه به بلگراد راه علف و آببی و

 هآهست آهسته و گرفتمی پیش در را خود راه ترن دوباره و شده سوار زن تا چند. ایستادمی

 غولمش رفتند،می ترکیه طرف به که بلغاری نمایندگان از نفر چند با موقع این در. رفتمی

 .شدم صحبت
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 تحال این در نوشیدم که سودایی هم شاید و رفتمی بهبودی به رو من حال آفتاب غروب با

 و هاکوه میان از ما ترن بود، نشده غروب کامال هنوز. بود موثر داد دست من به که کرختی

 و الی و گل آن میان از که بود واقع ایدره ما چپ طرف در. گذشتمی خطرناک هایگردنه

 .داشت جریان لجن

 که همانطور. داشت نامطبوعی بوی که بودم غذایی خوردن مشغول و رفته رستوران واگن به من

. دبودن شد و آمد در ترن راهروهای در تجار و هاسرباز بود، پر اشخاص نوع هر از ما واگن گفتم

 لوکوموتیوهایی و هاواگن عده. گذشتیم بود شده خارج خط از که لوکوموتیو چند نزدیک از ما

 هک کردمی تصور دیدمی را مناظر این که کسی دفعه اول و بود زیاد بود شده خارج خط از که

 .است بوده صرب پرستانمیهن هایخرابکاری آن علت

 تریقوی وتیولوکوم یک شاید که کردندمی فکر اغلب. رفتیممی پیش بیشتری سرعت با اکنون ما

 هتوج جالب و داده دست از را خود یکنواختی شدمی دیده راه در که مناظری. اندبسته ترن به

 حالت بود شده پراکنده کوه روی آنجا و اینجا که خورشید اشعه و خورشید غروب. شدمی

 مخلوط آسمان آبی رنگ با و درآمده سیر آبی رنگ به کوه هایقله. دادمی کوه به اسرارآمیزی

 .شدمی دیده صاف و پاک آسمان در نیز هاییستاره توک و تک. بود شده

 هب زدهبهت هایچشم با کس هر و بود گرفته را مسافرین بیداد و داد جای سکوت هاواگن در

 که حالی در شدیم،می نزدیک صوفیه شهر به کم کم ما. کردمی نگاه طبیعت زیبای تابلوی این

 هایواگن الدنب بود شده باربندی پیش استاسیون چند در که بلغار ملی بانک به متعلق هایواگن

 .بود بسته مسافرین حامل

 !شب 3 ساعت

 شلوغی و فریاد و داد دوباره. شودمی کار وارد ما ترن و شودمی دیده خوبی به شهر هایچراغ

 آلمانی افسران. دوندمی طرف هر در هاسرباز. شودمی بلند ترن سوت صدای. گرددمی آغاز گار
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 دپرنمی پایین ترن هایدریچه از که هاییحمال فریاد صدای. کشندمی خراشحنجره فریادهای

 .تاس صوفیه اینجا. دادمی مخصوصی حالت و رنگ بود آمده وجود به گار در که جهنمی این به

 زحمت با. کردممی نگاه خودم هایچمدان به چشم زیر از و رفتم ترن خروج درب طرف به من

 را آن آدرس که روممی هاییهتل از یکی طرف به آن با و شدم تاکسی یافتن به موفق زیادی

 تاکسی شوفر و است آهنراه استاسیون متری ۷33 در واقع هتل این. بودند داده من به قبال

 پلیس. دکشمی فریاد و داد به کارمان باالخره و کندمی کوتاه راه این برای را گزافی پول تقاضای

 یمگومی هتل حمال به باالخره. فهممنمی را او زبان من. گویدمی من به کلمه چند و رسدمی سر

 را لپو شوفر. دهممی است او حق کنممی خیال که را پولی آن تاکسی به و ببرد مرا هایچمدان

 هادتم تا. روممی باال گرفته را هتل هایپلکان انداخته او طرف به را پول. گرداندمی بر من به

 مخصوصا و خوابممی و گرفته حمام. شودمی شنیده تاکسی شوفر و دربان فریاد و داد صدای بعد

 و امگذاشته آن کف در را خارجی هایپول زیرا گذارممی میز روی را خودم هایکفش که

 .بدزدند من از مبادا ترسممی

 شهری ادی به مرا صوفیه. است مفصل نسبتا دادند که ایصبحانه. برخاستم خواب از دیر صبح

 و خوردمی انسان خوبی غذای شهر این در. بیروت شهر یعنی شناختممی خوب من که انداخت

. ردبخ تواندمی بخواهد انسان که اندازه هر را هاغذا بقیه است بندیجیره که نان استثنای به

 شهر رهباالخ. گرفت فرا مرا سراپای غریبی تاثیر و کرد اثر من به دفعه یک عزیز وطن از دوری

 .ردیمک حرکت بود ترکیه از قبل بلغاری شهر آخرین که سولنگراد طرف به و گفته ترک را

 ایتالیایی افسر

 اطاق یک با شدم مجبور من و نبود موجود ترن در لی واگن. داشت غریبی وضع چه ما ترن

 به وابسته هک ایتالیایی دریایی افسر یک یعنی. بسازم بودند آن در نیز دیگر نفر سه که دوم درجه

 شوهر .بودند من کوپههم بلغاری جوان شوهر و زن دیگر نفر دو و بود ترکیه در ایتالیا سفارت

 تهگرف آغوش در را همدیگر چنان دو این ولی نبود، برخوردار فراوان زیبایی از زن بود، خلبان

 نگج در هاشپش و هاپشه با طرف یک از. کردمی متاثر اندازهبی را شخص هاآن حالت که بودند
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 ردهک گیر ایتالیایی مردک پف و خر صدای و معشوق و عاشق این میان دیگر طرف از و بودم

 .بودم

 وسیسس و مرغ تخم زیادی مقدار ایتالیایی افسر. نداشت رستوران واگن ترن. شد سحر باالخره

 ستوه به گرسنگی از کم کم من. شد خوردن مشغول غریبی اشتهای با و درآورده چمدانش از

 .شدیممی نزدیک مسافرت آخر به رفتمی ترجلو ترن چه هر خوشبختانه ولی بودم، آمده

 و کرده مرا توجه جلب که چیزی تنها و شد «سولنگراد» گار وارد ما ترن که بود ظهر هایطرف

 هنوشت فارسی به آن روی و کرده توقف گار در که بود هاییواگن واداشت فکر به مرا هامدت

 که تندگف من به باالخره و کردم سؤال هاواگن این به راجع اطرافیان از. «سلطنتی قطار» بود شده

 این کشور دو میان مناسبات قطع موقع در و داده سفارش آلمان به ایران دولت را هاواگن این

 .ماندند متوقف اینجا در هاواگن

 سولنگراد شهر در

 تمام مرز تا اینجا از جنگ زمان از زیرا گرفت، ترکیه سرحد برای سواری اتومبیل بایستمی

 موسوم آلمان شهربانی افسران آنجا در. کردیم حرکت گمرک طرف به. است شده خراب هاپل

 تفتیش را سافرینم خود حتی و مسافرین اثاثیه و اسباب دقت با. بودند مسافرین منتظر گشتاپو به

 کی هر از بودم مجبور و داشتم بحث و جر شهربانی مامورین با تمام ساعت دو مدت. کردندمی

 .دکردن توقیف آنجا در را هایمکتاب نصف از بیش باالخره. کنم دفاع جداگانه هایمکتاب از

 تا نبود اهآن میان در آلمانی کتاب اصال و بود انگلیسی و فرانسه هایزبان به هاکتاب بیشتر

 خدمتیشخو قصد بود معلوم. ادبی و فلسفی یا است سیاسی هایکتاب بفهمند آلمانی افسران

 به و نمایند ثابت خود فرماندهان به را خود مراقبت و دقت درجه خواهندمی و است کار در

 یفتوق داشت حقوقی و تاریخی جنبه تماما که مرا فرانسه و انگلیسی هایکتاب جهت همین

 .نمودند

 ترکیه سوی به
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 هانآلما و کردم حرکت من. گذاشتم خودم پهلوی هم را هایمچمدان و گرفته تاکسی یک عاقبت

 که دبختب تاکسی آهسته آهسته. فرستادند من با هم را بلغاری سرباز یک بیشتر اطمینان برای

 که ودب ناهموار و بد قدری به راه. شدمی ترکیه حدود نزدیک بود پیش قرن نیم به متعلق اقال

 بسیار عوض به نه اگر بودم نخورده چیزی من خوشبختانه. انداختمی پایین و باال را ما اتومبیل

. مدآ نظر به صحرا این میان در کهنه عمارت یک جاده پیچ سر دفعه یک. شدممی دچار مشکلی

 .«ترکیا: »گفت من به شوفر

 هاکوه پشت از مالیم عطر

 طرف به مخصوصی عطر یک مالیم، عطر یک. کند غروب هاکوه پشت بود نزدیک خورشید

. دش جاده وارد اتومبیل. شد بلند ما ورود با داشت قرار جاده روی که آهنی تیر یک. آمدمی من

 عطر این. افزودمی خود قوت به بود کرده پر را فضا که عطری. بودیم شده ترکیه خاک داخل ما

 قدم اینک و بود فاصله ایران و من میان سال 43. بود ایران عطر و آمدمی هاکوه پشت از دور، از

 .شدممی نزدیک عزیزم مملکت خاک به قدم به

 پشت. مکن زندگی خودم قوای تمام با خواستممی. بود من زندگی لحظات بزرگترین از یکی این

 داشتم حضور من دنیا، این شادمانی و خوشحالی ساعات در. داشت قرار دیگری دنیای من سر

 نم مقابل در. کردم ترک جنگ یعنی جهان هایزخم بزرگترین میان در را دنیا این نیز اکنون و

 .داشت نام ایران که بود جدیدی دنیای

 ترکیه بیرق بود، شده شب. نوشیدم دیشلمه که آوردند من برای ایرانی چایی یک ترکیه مرز در

 .بود اهتزاز در آمدمی ایران حدود از هاکوه طرف آن از که معطری نسیم با

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



181 

 

 خانلری پرویز و هدایت صادق با نشینیکافه

 

 افسری دانشکده در وظیفه خدمت از هویدا خاطرات

 جنگ از بعد افسری دانشکده در وظیفه خدمت تا اول جهانی جنگ از پس تهران در تولد از

 هویدا، امیرعباس. بروکسل در تحصیل تا دمشق در کودکی دوران خاطرات از جهانی؛ دوم

 نوشته زمان آن تا آنچه بر کرد مروری فرستاد، 4010 سال در «دنیا» سالنامه برای که را خاطراتش

 افسری دانشکده در وظیفه خدمت و خارجه وزارت در حضور دوران به اشادامه در و بود

 .پرداخت

*** 

 اول جنگ. آمدم دنیا به تهران شهر همین در من: نوشتم گرامی سالنامه قبل هایشماره در

 بیرون جنگ هایتشنج و هادرد از را خود زحمت به جهان و بود شده تمام تازه المللیبین

 گروهی با را آدمیان از گروهی سال چهار مدت که را خوفی و وحشت تا کوشیدمی و کشیدمی
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 درست :گذشت گیرعالم جنگ دو بین من جوانی و کودکی. ببرد یاد از بود ساخته روروبه دیگر

 بار که بودم دانشگاه در هنوز و آمدم دنیا به شد خاموش هاتوپ صدای آنکه از پس ماه چند

 نفرزندا دفعه این و. کردند شروع را یکدیگر کشتار آدمیان و درآمدند غرش به هاتوپ دیگر

 .شدند جنگ میدان وارد بودند زده اول کشتار به دست که هاآن

. نوشتمی ار همه تولد تاریخ مادربزرگم الکتاب،فاتحه سوره از قبل سفید صفحه در قرآن پشت

 مهه برف که زمستانی سرد روز یک آفتاب از قبل من که کرد یادداشت آنجا در که اوست هم

 .آمدم دنیا به بود گرفته فرا را جا

 قاطر ای و اسب با کالسکه، با نفری سه من و پدرم و او که را سفری هایداستان کرات به مادرم

 فتهنیا تولد فریدون برادرم هنوز هنگام آن در. است کرده حکایت برایم کردیم کشور داخل در

( است باقی او در هم هنوز ترس این. )ترسیدمی اسب از اوایل همان از مادرم چرا دانمنمی. بود

 هانیج شب یک و هزار داستان. دارد شب یک و هزار هایداستان به تام شباهتی سفر داستان این

 .دیگر زمانی در و دیگر

 رفتمی دمشق ماموریت به پدرم. کشید طول هاماه کردمی حکایت برایم مادرم که را سفری این

 در اغلب و ایمنطقه در ما غروب روز هر. شود سوریه در ایران سرکنسولگری دارعهده تا

 بعضی در. گشتمی آغاز ما سفر مجددا روز آن فردای و کردیممی توقف آبادی یا ایدهکده

 .بود استراحت به بیشتری نیاز چون کشیدمی طول روز چندین توقف این هاشهر

 و ودب زیاد سوریه مقیم هایایرانی تعداد. رسیدیم دمشق به ما باالخره مسافرت ماه چند از پس

 تجارت دمشق مقیم هایایرانی اغلب. کردندمی مراجعه ایران قونسولگری ژنرال به مرتبا

 ودخ ایرانی ملیت به همه بودند شده متولد سوریه در هاآن اکثریت اینکه وجود با و کردندمی

 رورغ این بود کرده اشغال را آن خارجی دولت یک قوای که کشوری در طبعا و کردندمی افتخار

 .رفتمی بشمار ترارزنده هاآن برای
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 این مقیم هایایرانی از عده این از ایران کنسولگری ژنرال در پدرم نوروز عید در دارم یاد به

 اطراتخ. آمد دنیا به دمشق در برادرم فریدون که نداشتم بیش سال چهار. کردمی پذیرایی شهر

 این از قسمتی گویی روشن، نه و است سرهم پشت و مداوم نه باز دمشق شهر از من یادهای و

 آن حلقه دچن که وقتی سریال هایفیلم شبیه تاریکی، در دیگر قسمتی و است نور زیر خاطرات

 .باشد شده مفقود

 طرف به که بود عرب هایخانه سبک به قدیمی ایخانه کردیم سکنی آن در که منزلی اولین

 دو کنممی فکر ماندیم؟ آنجا در مدتی چه ما درست آیا. شدمی باز کوچک خلوت حیاط یک

 با خانه این در هم ما پدری مادربزرگ. آمد دنیا به برادرم هم خانه همان در. کشید طول سالی

 .دارم فراوان خاطراتی من پیرزن این از. کردمی زندگی ما

 بود دهش مخابره دمشق به تهران از که تلگرافی. شد احضار تهران به پدرم که بود موقع همین در

 شد قرار ولی. است شده تعیین بمبئی در ایران کنسول سمت به پدرم که کردمی این از حکایت

 قدمش ماموریت حوزه گزارش تسلیم و ایران دولت با مذاکرات از پس و برود تهران به پدرم

 یزندگ نداشت میل و بود گرفته خو دمشق با چون شد ناراحت مادرم. گردد بمبئی عازم خود

 .شود دیگری کشور رهسپار و بزند بهم بود داده ترتیب شهر این در تازه که را خود

 و آیدمین یادم به اتومبیل زیادی تعداد کودکی زمان در. بود شده دمشق وارد فورد اتومبیل تازه

 ادی به را دمشق هایدرشکه فقط نمایممی رجوع خود کودکی خاطرات به و کنممی فکر که حال

 دادند اختصاص اثاثیه به را یکی. شد کرایه فورد اتومبیل دو تهران به ما عزیمت برای. آورممی

 و پدرم اتفاق به من. بودند نشانده هاآن روی را ما داده قرار متکا و تشک دیگر اتومبیل در و

 .شدیم تهران عازم صحرا طریق از رزا نام به پرستار یک و برادرم و مادرم

 دادبغ در اقامت از که است عجیب ولی. رسیدیم بغداد به دمشق از تا کشید طول روز دو مدت

 دارم یاد به ولی. نمودیم توقف روز چند بغداد در دانمنمی حتی و ندارم خاطر به چیزی هیچ

 خوبی هب و است ایران خاک این شد گفته من به بود درخت از پر که رسیدیم اینقطه به وقتی
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 درختان از پر را ایران خاک و است ایران خاک اینجا شد گفته من به که لحظه آن دارم یاد به

 .شدم خوشحال چقدر دیدیم سبز

 زچی هیچ آبادولی محله جز تهران از. شدیم وارد مادربزرگم منزل به آبادولی محله در تهران در

 که دکر موافقت بمبئی ماموریت جای به خارجه امور وزارت فاصله این در. ندارم یاد به دیگری

 تهران در ما اقامت از ماه هشت درست. شود منصوب سوریه ماموریت همان به مجددا پدرم

 .کردیم وطن از خارج به حرکت برای آماده را خود مجددا که شدمی سپری

 و باباس کامیون سطح از قسمتی روی. کردیم اجاره کامیون یک سوریه به رفتن برای بار این

 مه تشک روی و گذاشته تشک کامیون سطح از دیگری قسمت در و دادند قرار را ما اثاثیه

 وفرش دست بغل جلو در نیز پدرم و نشستیم آن روی برادرم و مادرم و من و دادند قرار قالیچه

 تربیش من سن از سال پنج حدود در. شدیم دمشق عازم تهران از ترتیب این به. بود نشسته

 بندپشه کامیون داخل در هاشب آیدمی یادم. بود ایشیرخواره طفل فریدون و گذشتنمی

 .خوابیدیممی کامیون همان داخل در ما و زدندمی

 یتختپا از و کردیم کرایه سواری اتومبیل بغداد در. شدیم بغداد وارد تا کشید طول روزی چند

 طرف از جدید مدرسه یک تازه شد معلوم دمشق به ورود از پس. شدیم دمشق رهسپار عراق

 مدرسه به و گرفت مرا دست دمشق در ایران قونسولگری ژنرال منشی. است شده باز هافرانسوی

 اخلد تا قونسولگری ژنرال منشی روحی آقای. نمود ثبت مدرسه دفتر در مرا اسم و کرد هدایت

 اغلب. داد فرانسوی معلمه یک دست به مرا دست و کرد هدایت را من مدرسه اول کالس

 یدهد سوریه اهل کودکان هاآن میان در کم خیلی و بودند فرانسوی کودکان اول کالس شاگردان

 بود سخت من برای البته و نداشتم آشنایی فرانسه زبان به هم کلمه یک زمان آن در. شدندمی

 زبان فرانسوی شاگردان با و شوم فرانسوی معلمه یک کالس وارد فرانسه زبان ندانستن با که

 .گردم همشاگردی

 در درس چون. بردممی مدرسه به هم را خود ناهار رفتممی مدرسه به منزل از که صبح روز هر

 پیدا یآشنای فرانسه زبان به توانستم رفته رفته. داشت ادامه بعدازظهر 1 تا صبح 0 از مدرسه این
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 منزل به مدرسه از وقتی چون دانممی مادرم مرهون را خود فارسی و فرانسه زبان من و کنم

 البته و کردمی مرور مرا فرانسه درس و دادمی فارسی خط مشق من به مادرم کردممی مراجعت

 ارسیف اشعار من به مادرم موقع همان از دارم یاد به. گفتممی سخن فارسی زبان به فقط منزل در

 مانند گویپارسی شعرای از بعضی نغز اشعار کودکی اول هایسال همان در من و دادمی یاد

 در ات بود ترباز خیلی رویمان مادرمان مقابل در برادرم و من. بودم کرده حفظ را سعدی و حافظ

 .پدرمان مقابل

 رافیتلگ که بود نشده سپری دمشق در ما اقامت از ندارم یاد به خوب بیشتر یا سال یک مدت

 تانعربس رهسپار بالفاصله که کرد پیدا ماموریت پدرم و رسید دمشق به خارجه امور وزارت از

 رفت مصر به دمشق از ترن با پدرم. کند رسیدگی حجاز در متبرکه بقاع خرابی مسئله به و شود

 رفتص با شد مصادف عربستان سرزمین به پدرم ورود. گردید جده رهسپار سعید پرت از و

. نگج در( سعود ابن) عبدالعزیز ملک پیروزی و هاوهابی وسیله به عربستان خاک از قسمتی

 .داشت ادامه مکه شریف و سعود ابن بین جنگ هنوز ولی

 قدمش به مستقیما او آنگاه و انجامید طول به ماه هشت سفر آن در عربستان در پدرم اقامت

 هب زیرا شد تلف بیهوده من وقت از قسمتی آیدمی یادم پدرم غیبت مدت در. کرد مراجعت

 امقی دمشق مدارس تعطیل علت و بود شده تعطیل دمشق مدارس تمام چون رفتمنمی مدرسه

 با هافرانسوی و بود گرفته در سختی جنگ هافرانسوی و «هادروزی» بین. بود( دروز) قبایل

 .کردندمی بمباران را دمشق توپ هایگلوله

 سفر این از که سوغاتی جمله از و نمود مراجعت عربستان ماموریت از پدرم موقع همین در

 رد را ما کمتر کردمی مراجعت خارج ماموریت از وقتی پدرم معموال. بود سفید عبای یک آورد

 رسد ابتدایی اول سال در و بودم خردسال اینکه وجود با من و گذاشتمی سیاسی وقایع جریان

 دهش او نصیب موفقیتی چه و کرده چه و رفته کجا پدرم بدانم داشتم میل همواره خواندممی

 نچهآ. بود اشدولتی وظایف به مربوط مطالب نمودن بازگو از مانع پدرم خاص اخالق ولی است

 شورک این طلباناستقالل و آزادیخواهان با سوریه در اقامت ایام در پدرم که است این دانممی که
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 استقالل به رسیدن در هاآن فکر از و کردمی پیدا زیادی هایتماس هاآن با و داشت رابطه

 .نمودمی حمایت

 و دشنمی ما تحصیلی وضع جویای داشت برادرم و من از مادرم مراقبت به اطمینان چون پدرم

 من جهت همین به و کردمی ما مشق و درس مصروف را خود وقت تمام همچنان مادرم البته

 منداشت آشنایی فرانسه زبان به کلمه یک دمشق هایفرانسوی مدرسه به ورود اول روز در که

 دیب نمرات آمد عمل به ما از که امتحانی در کنممی فکر و بودم شده خوانفرانسه بعد ماه شش

 کنم روان خوب خیلی را مدرسه دروس که نمود تشویق مرا هم که بود نمرات همین و نیاوردم

 طوریهمان البته بدهم، پس کردمی کمک مرا که مادرم به را خود مشق و درس شب هر هم و

 .خواندممی درس مدرسه این در و کالس این در که بودم ایرانی تنها من گفتم که

 نسولگریسرک مقر که بود ایران سرکنسول اولین پدرم. رفتیم بیروت به دمشق از بعد سال چند

 که خاریافت کنسول یک وسیله به ایران حقوق و منافع تاریخ این از قبل. داد قرار بیروت در را

 ایپهت روی بیروت نشینمسلمان ناحیه در ما منزل. شدمی حفظ کردمی تجارت و بود یونان اهل

 اشدبمی موسوم بسطه نام به و دارد وجود صورت همان به هنوز بیروت از قسمت این. بود واقع

 .است برقرار خود جای در داشتیم منزل آن در ما که ایخانه آن هنوز و

 حلم تحتانی طبقه و بود ما سکونت محل فوقانی طبقه که بود طبقه دو عمارت یک ما خانه

 مرفتمی مدرسه به من که روز هر و شدمی دیده مدیترانه دریای دوم طبقه از. سرکنسولگری

 .بروم باال و پایین بسیار هایپله از بودم مجبور

 دهع با هاسال این طی در و بودم تحصیل مشغول سال یازده مدت بیروت هافرانسوی مدرسه در

 هایسال در من تحصیلی دوستان از نفر چندین. شدم بزرگ لبنانی و فرانسوی محصلین از زیادی

 نفر وازدهد از لبنان هایکابینه از یکی در حتی و داشتند شرکت لبنان مختلف هایدولت در اخیر

 عیس کنممی سفر بیروت به وقت هر البته و بودند من هایهمشاگردی از هاآن نفر هفت وزیر،

 هم با قدری تحصیل دوران یاد به شده جمع هم دور تا کنم پیدا را تحصیل ایام دوستان دارم

 .کنیم صحبت
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 رانهدخت و پسرانه مختلط مدرسه یک و داشت قرار بیروت ناصریه محله در هافرانسوی مدرسه

 که رانسهف زبان بر عالوه. اقلیت در هالبنانی و بودند هافرانسوی مدرسه این محصلین اکثر. بود

 عالقه مپدر. دادندمی تدریس عربی لبنانی محصلین به هابعدازظهر شدمی تدریس روز هر صبح

 زا یکی. پنداشتمی ضروری ایرانی یک برای را آن چون شوم آشنا عربی زبان به من داشت

 صلح الدینتقی دادمی درس عربی محصلین سایر و من به ابتدایی سوم سال در که لبنانی معلمین

 ندینچ نیز کشور وزارت از قبل و بود کشور وزیر لبنان دولت در قبل سال چند او. داشت نام

 .است داشته مهمی بسیار نقش هم لبنان سیاسی هایجنگ در و بوده وزیر بار

. آمدممین حساب به راحتی بسیار شاگرد مدرسه اولیای نظر از تحصیل دوران در من کنممی خیال

 شکایت مرتبا من معلمین که است پیدا دارم را هاآن هنوز که تحصیلی هایکارنامه روی از

 القهع که دروسی آن به و گرفتممی فرا داشتممی دوست که را دروسی آن تنها اوال که داشتند

 .کردمنمی زیادی توجه نداشتم

 وبخ هایبازیگوش از دستکمی ولی نداشتم قرار اول درجه در اگر کالس در بازیگوشی نظر از

 اهشاگرد اصطالح به و آمدمی ذهنم به مطلب اگر انشاء و تاریخ دروس در. نداشتم هم کالس

 رد ولی بود متوسط من نمرات گاهی درسی مواد بقیه در و بودم ممتازی شاگرد شدممی الهام

 امتحانات در و گرفته فرا را امتحانی دروس که دادممی زحمت خود به آنقدر سال هر پایان

 .بروم ترباال کالس به تا کنم پیدا موفقیت نهایی

 به هم را فارسی زبان بودم مدرسه دوازدهم و یازدهم هایکالس در من که آخر هایسال در

 بیروت به ایران فرهنگ وزارت طرف از محمدی آقای موقع آن در. دادندمی درس شاگردان

 نزبا به آشنایی من چون البته و کرد فارسی زبان تدریس به شروع مدرسه همین در و آمده

 بعضی و برادرم ولی نداشتم او درس کالس در خود مادری زبان تعلیم به احتیاجی داشتم فارسی

 محمدی آقای فارسی درس کالس سر در خواندندمی درس مدرسه این در که هاایرانی از دیگر

 .کردندمی تکمیل را خود فارسی زبان و شده حاضر
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 در ایران مختار وزیر سمت به پدرم خواندم درس هافرانسوی مدرسه در که سال سه از بعد

 در و تخلیه را بسطه در واقع کنسولگری عمارت برادرم و مادرم و من. گردید منصوب حجاز

 شدیم باعث منزل انتقال این البته. افکندیم اقامت رحل مدرسه نزدیک کوچکی آپارتمان یک

 .نپیمایم روز در بار چند را طوالنی راه یک دیگر و شود آسان من وآمدرفت که

 اینکه برای و بود مسافرت در غالبا او زیرا کردیم زندگی خود پدر با کمتر ما هاسال این تمام در

 روز اصل همین روی. رفتیممی مسافرت به او با کمتر بدهیم ادامه خود تحصیالت به بتوانیم ما

 مادر هم ما برای سال تمام در حقیقت در او چون شدیممی مانوس بیشتر خود مادر با روز به

 .پدر هم و بود

 از و ساختنمی دور ما از را خود آنی و بود مهربان و رئوف ما به نسبت حد از زیاده مادرم

 ادرمم و گردید فارسی زبان گرفتن فرا مشغول هم او و شد ملحق من به نیز برادرم موقع همین

 رادرمب و من به فرستادندمی ما برای تهران از که درسی هایکتاب روی از ذوق و شوق نهایت با

 .دادمی تعلیم فارسی زبان

 محو و خاموش و تاریک بسیار فیلم دیگر هایقسمت ولی روشن بسیار فیلم این از قسمتی

 و آمدمی نلبنا به کرده استفاده قانونی مرخصی از تابستان فصل ایام در سال هر پدرم. باشدمی

 .بود جشن ما برای حقیقت در لبنان به او ورود

 ریتیمامو برای که داد خبر ما به روزی بود بیروت در ایران سرکنسول پدرم هنوز که ایامی آن در

 طرف زا که فهمیدیم بعدا. ببرد همراه سفر این در خود با را ما شد قرار و شود مصر رهسپار باید

 .نماید رسیدگی قاهره در ایران سفارت وضع به تا شده داده ماموریت او به خارجه امور وزارت

 از لیو آیدنمی یادم شدیم فلسطین رهسپار بیروت از ایوسیله چه با ما که کنممی فکر چه هر

 .رسانیدیم قاهره به را خود ترن با که دارم یاد به خوب فلسطین سرزمین
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 کردیممی صرف کوپه داخل در را ناهار ما نداشت رستوران سالن ترن چون دارم یاد به هم باز

 وقتهیچ است هنوز که هنوز و دارم پنیر و نان به فراوان عالقه هم هنوز کنم اعتراف باید و

 .شوم سیر آن خوردن از بخورم پنیر و نان هم چه هر کنمنمی حس

 هاآن هایپیراهن بودند، چرده سیاه که قاهره شهر مردم هایقیافه. بود بزرگی شهر روز آن قاهره

 از یکی در ما اقامت محل. دارد قرار من نظر مد در هنوز بود دراز و بلند و سفید رنگ به که

 پانسیون عمارت دیوارهای تمام مصری هایگل و کاغذی هایگل. بود شهر مرکز هایپانسیون

 من اراختی در دیگری و مادرم و پدرم به متعلق یکی بود ما اختیار در اطاق دو. بود داده زینت را

 .بود برادرم و

 ردشگ به هاروز. گذاشتندنمی تنها را ما وقتهیچ که داشت زیادی بسیار دوستان قاهره در پدرم

. تیمرفمی هامغازه به مادرم اتفاق به هاروز از گاهی. کردیممی تماشا را هاموزه جمله از و رفتیممی

 .بود کاال از پر و بزرگ بسیار قاهره هایمغازه ولی بود کوچک بیروت هایمغازه

 نام به سویفران مسافربری کشتی با آنجا از رفته اسکندریه به قاهره از بیروت به مراجعت برای

 .شد غرق دوم المللیبین جنگ جریان در کشتی این. رساندیم بیروت به را خود گوتیه اوفیلنه

 و دش محدودتری زندگی به تبدیل مرفه نسبتا زندگی آن. کرد دگرگون را ما زندگی پدر مرگ

 کی به بود ما اختیار در خدمتکار دو و نوکر و داشتیم منزل آن در که بزرگی نسبتا خانه از

 زندگی یرتغی این من روحیه در است بدیهی. شدیم منتقل نوکر و کلفت بدون اطاقه سه ساختمان

 گونه هر با مقابله برای مهیا و آماده همیشه باید که زندگی برای بود درسی ولی داشت تاثیر

 و کرد تحمل سادگی اساس بر را زندگی و شد هاناگواری و هاسختی تحمل و هاآمدپیش

 داشتیم ندگیز در ما که نسبی سختی این. نشد زندگی شیفته و مشتاق یا و بنده و برده وقتهیچ

 .نمود زندگی برای آماده بیشتر را ما

 تداش که بلندی طبع و شهامت و خود خاص بینیروشن با مادرم که نمایم اذعان باید اینجا در

 ما تتربی به پدر ناچیز اندوخته همان با و نکرد دراز دیگران سوی به را خود دست وجههیچ به
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 ما به ادرم. برسانیم پایان به را عالی و متوسطه تحصیالت هایدوره توانستیم تا گماشت همت

 فراز در و دارد بسیار نشیب و فراز زندگی چون باشیم متکی خود به باید زندگی در که داد یاد

 است بدیهی .بود محتاج نباید هم زندگی نشیب در و بود اعتناءبی ثروت و دارایی به باید زندگی

 مه لبنان در ایران نماینده و ایران در ما فامیل افراد و او دوستان پدرم فوت از بعد اول روزهای

 در و آورند وجود به تحصیلی بورس برادرم و من برای بودند داده وعده و دادندمی کمک قول

 هاتن نه و شد کاسته هاآن احساسات حرارت از انتظار هاسال و هاماه با ولی بگذارند ما اختیار

 این چون نیست گله جای البته. نکردند ما از هم یادی دیگر حتی بلکه نشد خبری بورس از

 و تنهایی حس وجه هیچ به که کردمی سعی همواره ما مادر. است طبیعت قوانین از یکی خود

 .نکنیم ناراحتی

 و یمن پادشاه یحیی امام میان که ایمسلحانه جنگ در که بود کرده مامور را پدرم ایران دولت

 یانم صلح مقدمات و مذاکرات تا کند دخالت بود داده روی سعودی عربستان پادشاه سعود ابن

 مراقبت هم بعد و خورد زمین شتر از پدرم ماموریت، این از بازگشت در. گردد فراهم دو آن

 خارجه امور وزرای از یکی وقت آن. ساخت ناخوشی و درد با مدتی. نیامد عمل به وی از الزم

 به وزارتخانه این در اصالحاتی و کند جوان را خارجه امور وزارت زمان آن در خواستمی که

 .نمود خدمت منتظر و کرد احضار را پدرم آورد عمل

. گرفتم یشپ را اروپا راه عالیه تحصیالت انجام برای بیروت در متوسطه تحصیالت پایان از پس

 جمع همگرد به بیروت بندر بنای ورودی در نزدیکی در گروهی. است سپتامبر آخر ظهر، نزدیک

 یرو را خود متاع که هاییکاسب. زنندمی بوق و شوندمی رد هم سر پشت هااتومبیل. اندشده

. شندکمی هافریاد خود التجارهمال خوبی و وصف در رنگارنگ هایلباس با فروشندمی چرخشان

 جمعیستهد فریاد یک رسدمی بندر به کشتی که بار هر روندمی بندر سوی به که مردم جمع این از

 .شودمی شنیده

 .کردیم خانه در هم با ما را هاخداحافظی. کند خداحافظی من با بندر در که بود نخواسته مادر

 آرامش ممادر شدیم، تاکسی سوار بندر قصد به برادرم با فشرده گلوی و اشک پر چشمان با من
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 شحزن و اندوه الاقل که دانستممی. کردمی نصیحت عقل از پیروی به مرا و کرده حفظ را خود

 کردن بزرگ برای او که مداومی و بالانقطاع نبرد و ما سخت زندگی اما. است من غم اندازه به

 او هب را شناسیوظیفه حس و شجاعت و تسلیم حالت این بود کرده دنیا این در من و برادرم

 .بود داده

 در که شهر این. ایمشده مارسی نزدیک حال. شدم فرانسه جنوب عازم کشتی با بیروت از

 کزمر و محل حال عین در و اروپا دروازه اکنون و شد ایجاد هافنیقی وسیله به ما تمدن سحرگاه

 .رفتمی شمار به آن فضوالت

 رایب کوچکتر کشتی یک کمک به ما کشتی مسافرت، روز هفت از بعد است، ده ساعت حدود

 .دوستانم همه و من ایم،آمده هیجان به ما همه. رفتمی پیش ترآهسته ساحل در گرفتن پهلو

 .نهاد خواهیم اروپا خاک بر پا بار اولین برای زود زودی به که زیرا

 که هم یمصر و سوریایی لبنانی، چند و شده بزرگتر سفر این طول در ما نفری سه ایرانی گروه

 ملحق ام به بیازمایند اروپا دانش منابع از برداریبهره در را خود اقبال و بخت دارند قصد ما مثل

 یا لندن پاریس، سوی به اتفاق به تا گذاشت خواهیم هم روی را خود تجربیات همه ما. اندشده

 .شوم دانشگاه وارد من تا کشید خواهد طول سال یک. کنیم حرکت ژنو

 سوی هب دیگران. کنم انگلیسی زبان با شدن آشنا صرف را وقتم سال یک که اینست من قصد

 .شناختمنمی پاریس در هم را نفر یک حتی من وقت آن در. کرد خواهند حرکت دیگر شهرهای

 را سوئیس راه پاریس به ما رسیدن روز فردای بودند من همراه سفر این در که ایرانی دوستان

 فکش طریق در خودم خیال به که دادممی ترجیح هم من دیگر طرف از. بودند گرفته پیش در

 .بس و شهر این به بود نگاه یک بلکه نبود کشف این حقیقت در اما. باشم تنها پاریس

 تربیت و متعلی. داشت فرق پاریس با کلی به لندن. رفتم لندن به پاریس در اقامت چندی از پس

 چیزی لیک به انگلیسی زندگی اما. بود کرده آشنا فرانسه زندگی با مرا فرانسوی مدرسه یک در
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 فتهگر فرا جوانی در که آمدمی عاداتی برخالف و عجیب نظرم به چیز همه اینجا در. است دیگر

 .بودم

. بودم رفتهگ اول زبان عنوان به من را انگلیسی زبان. نبود درخشان انگلیسی زبان با من شناسایی

 ود بایستمی «مدرن» قسمت در فرانسوی متوسطه مدارس سال آخر امتحانات کردن آماده برای

 بایستیمی را فرانسه جز به دیگر زنده زبان یک و التین زبان وگرنه کرد انتخاب را «زنده» زبان

 بودم، کرده انتخاب را زبان سه بودم کرده انتخاب را «مدرن» قسمت که هم من. گرفت یاد

. آورمنمی حساب به خواندیممی کامال و عمیقا ما که را عربی البته. آلمانی و ایتالیایی انگلیسی،

 عالوه شفاهی امتحان نمرات به هم آن نمرات و اجباری نه و بود اختیاری سومی زبان معموال

 بانز برای باشد کمکی آن از اطالع که فکر این به بودم خوانده هم را التین زبان من اما. شدمی

 .امفرانسه

 در اما ودب درست کامال شاید دستوری لحاظ از بودند داده یاد من به که «کتابی» انگلیسی آن اما

 در ینا و خوردمی گوش به کامال صحبت در فرانسوی لهجه انگلیسی، زبان به من تکلم موقع

 وبخ معلم یک کمک با توانستم باالخره تا آورد وجود به برایم بسیاری مشکالت کار اوایل

 تصحب درست برای که گفت من به معلم. کنم آشنا را خود حدی تا انگلیسی لهجه با زبان

 حبتص به شروع آنگاه و بگذارم دهان در باید داغ پخته زمینیسیب قطعه یک انگلیسی کردن

 .بود درست و خوب روش این که کنم اذعان باید. کنم

 کسانی به کنم توصیه جدا را خوب روش این توانممی من و شد بهتر من لهجه کوتاه زمان در

 شک بدون مدتی از پس البته. باشند داشته قبول قابل لهجه یک انگلیسی زبان در خواهندمی که

 الزم شکل دهان چون بگذارد دهان در زمینیسیب تکه یک کسی که بود نخواهد احتیاجی دیگر

 .آورد خواهد دست به تمرین مدتی از پس انگلیسی کلمات ادای برای را

. شوم آشنا مه انگلیسی زندگی با و بگیرم یاد شدت و پشتکار با را انگلیسی زبان کوشیدم من

 هایخیل با. گرفتممی فرا را انگلیسی عادات کمکم هاماه این در. ماندم لندن در ژوئیه ماه تا من

. امهداشت نگاه هاآن از بعضی با را تماسم هم هنوز که کردم پیدا بسیاری دوستان و شدم آشنا
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 «یاپرش» نام به را آن که دهندمی ترجیح و بخوانند ایران را ما کشور ندارند دوست هاانگلیسی

 یک هاآن تمایل این علت کنندمی تصور هموطنانم از بعضی که آنطور کنمنمی فکر. بخوانند

 خاص ییزیبا و کشش یک «پرشیا» کلمه هاآن برای بلکه. باشد داشته سیاسی منبع یا و اصل

 تنها امر این در هاآن گیرد،می سرچشمه ما ژرف فرهنگ و درخشان و تند هایرنگ از که دارد

 کشورمان اسم ما چرا که پرسندمی خود از هم ایران از خارج و ایران در دیگری مردمان. نیستند

 کردم کوشش من. کرد من از را سؤال همین آمریکایی یک پیش سال چند. کردیم عوض را

 اینکه از سپ. بگویم برایش شد دولت تصمیم به منجر و شد اسم این تغییر موجب که را دالیلی

 هالیونمی و هامیلیون که کوکاکوال کنید فرض: »گفت من به سادگی با داد گوش من دالیل به

 یاسم و کند عوض را خودش اسم بگیرد تصمیم کرده خرج خودش مارک شناساندن برای دالر

 ماش که است کاری همان درست این و ندارد کوکاکوال با شباهتی هیچ که کند آن جایگزین را

 را اسمی شما و شناسدمی و شناخته که هاستسال را پرشیان و پرشیا اسم ما دنیای. ایدکرده

 هشبی و نزدیک دیگر کشور چند و( عراق) «ایراک» با که کنید جانشین هاآن برای خواهیدمی

 «است؟ کاری چه این. شودمی مخلوط و است

 هب دانشگاهی تحصیالت ادامه برای که کردممی آماده را خود انگلستان در اقامت پایان در من

 ترتیب دینب. کرد قطع فرانسه با ناگهان را خود سیاسی مناسبات ایران بدبختانه اما. بروم فرانسه

 دیگر گاهیدانش دنبال به و بروم دیگر کشوری به بایستمی. بود شده بسته رویم به پاریس راه

 برای را بروکسل آن پایتخت و بلژیک من. کنم تمام را تحصیالتم و دهم ادامه را درس که

 .کردم انتخاب خود دانشگاهی تحصیالت

 در را شهر نقشه کردم سعی و پرداختم شهر در گردش به را بعدازظهر بروکسل، به ورود از پس

 که شهر یک نقشه جزئیات مطالعه حوصله و صبر با کنممی فکر. دهم جای خودم ضمیر و ذهن

 .باشد جالبی کار همیشه شناسدنمی آدم

 رد دانشگاه بنای که شدم «ناسیون آونووده» خیابان عازم و برخاستم زود صبح روز آن فردای

. شدمی شنیده اینجا در عجیبی صدای و سر. کشید طول دقیقه بیست راه این. دارد قرار آنجا
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 طرف آن و طرف این و بودند ولو هاراهرو و هاساختمان میان در مدرسه شاگرد هایگروه

 نشانه .آمدمی نظر به مشکل کاری بدهد شما به اطالعی بتواند که کسی کردن پیدا. رفتندمی

 شگاهدان در تحصیلی سال یک هر. بود آن روی هاینوشته و کهنه هایکاسکت قدیمی شاگردهای

 رسد نشان هاستاره این که است طبیعی. باشید داشته اضافی ستاره یک دادمی حق شما به

 چه که آنست نشان فقط هاستاره این. نیست هم عالیه تحصیالت نشان و نیست بهتر خواندن

 .است آمده دانشگاه به ترزود کسی

 ار دوست یک صورت کردم فکر ناگهان که هستم تنها جمع این میان در کردممی حس داشتم

 انیایرانی از بسیار گروهی اول هایسال آن در بودم، بیروت متوسط مدرسه در من وقتی. امدیده

 برای بودند دهآم بیروت به فرانسه زبان گرفتن فرا برای بودند گرفته را خود متوسطه دیپلم که

 یاسیس مناسبات قطع اما دهند، ادامه فرانسه هایدانشگاه در را خود تحصیالت بتوانند بعدا آنکه

 ندمان فرانسه اطراف زبان فرانسه کشورهای در هااین که بود شده موجب فرانسه و ایران بین

 ندینچ هاانگجی. بود انگجی آقای این. بودم دیده درست آری. شوند پراکنده سوئیس و بلژیک

 بابتط تهران در دیگری و تبریز دانشگاه در است طب استاد اکنون هاآن از یکی بودند، برادر

 .کندمی

 ینویساسم مراسم توانممی چگونه که کرد راهنمایی مرا انگجی بروکسل دانشگاه راهروهای در

 رفتمگ تصمیم. بودم گرفته را الزم مدارک همه ظهر از قبل او کمک با که طوری به کنم، تمام را

 انشگاهد روزیشبانه. کنم اقامت دانشگاه روزیشبانه در و کرده نظرصرف شهر در اتاق گرفتن از

 .دارد قرار دانشگاه عمارت قدمی چندین در

 به عراق و سوریه از من. نمایم مراجعت ایران به که شد باعث دوم جهانی جنگ بعد چندی اما

 تاریخ هک اتومبیلی. شدیم ایران خاک وارد و نشستیم کوچکی بلم به آنجا از. شدم وارد بصره

 که خواستم راننده از. آورد اهواز به را ما رسیدمی موتوری کشش قهرمانی دوران به آن ساخت

 را زمرک که عالئمی و معلوم و مشخص نشان بدبختانه. کند مشخص برایم را کشورم سرحدات

 ارباب مانند که هاانگلیس. نبود حدود این در نماید معلوم را گمرک سرحد حتی یا کند معین
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 رایب دردسر ایرانی ادارات ایجاد با که نداشتند احتیاج بودند مسلط کشورم جنوب و عراق در

 رایب حال. بودند برده بین از را ما حاکمیت آثار و عالئم راحت و ساده بسیار و کنند ایجاد خود

 ایران بداند است ممکن چگونه گرم هایشن و هارمل این میان در وارد تازه وطنخواه یک

 و شادی هایاشک و کنم توقف ایلحظه مرز در خواستممی شود؟می شروع کجا از خودش

 هک کشوری بینم،می اکنون را خودم کشور اینکه از شادی کنم، نثار را خود درد و غم هایاشک

 اراشع و بودم داشته دوست و شناخته فردوسی زبان از پادشاهان هایکتاب صفحات ورای از

 ودخ پای زیر را آن زمین و بینممی چشم به اکنون بودم گرفته فرا مادرم بازوان میان در را آن

 نیروهای آن سرحدات در که کشورم. ریزممی آن پای به را خود هایاشک و کنممی احساس

 درب را خود خستگی ایران آرام هایشن در فاتح عنوان به که خارجی نیروهای ساکنند، خارجی

 .کنند فراموش را آفریقا خطرناک و داغ هایشن که کوشیدندمی و کردندمی

 یک با بود، اهواز این خشک، ایرودخانه کنار در زدهداغ هاییخرابه نبود، شهر حقیقت در اهواز

 و دهژن و پابرهنه مردمی کثیف، و تنگ هایکوچه هیاهو، پر و صدا و سر پر شلوغ، زندگی نوع

 مسکنت و فقر نوع یک خالصه و بردندمی یورش وارد تازه هر به که گداهایی ایگوشه هر در

 .رسیدمی نظر به آن جای همه در انسانی بینوایی و

 ار مهمانخانه یک آدرس. شناختمنمی را کسی بودم، شده «گم» کمی بگویم توانممی تهران در

 فقط که فرتوت و پیر اسب یک که ایدرشکه. دادند من به را زارالله هتل آدرس و خواستم

 که رگیبز چمدان با لنگان لنگ مرا کشید،می را آن و بود مانده باقی هایشاستخوان بر پوستی

 .رسانید شهر مرکز به بود همراهم به

 سربازان دسته میان در و بودند عرب بیشترشان که داشت خارجی هایمشتری زارالله هتل

 از بعضی با که کردم کوشش و گرفتم دوش. کردندمی نگاه را هامغازه ویترین پشت خارجی

 هانآ و رفتم امدایی منزل به هتل از هاآن با تماس از پس شب همان .بگیرم تماس اممادری اقوام

 هاآن خانه در هامدت. کنند مطلوب و راحت برایم را زندگی که آوردند جای به را خود کوشش

 .ماندم
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 و هاتصدیق بایستمی آغاز در اما برآمدم کاری جستجوی در که بود نگذشته هفته یک هنوز

 خارجه وزارت وارد خواستممی چون و داشت وقت به نیاز این و اندازم جریان به را هایمدیپلم

. امکرده ایگستاخانه کار عجب شد معلوم. کردم مراجعه آن پرسنل قسمت به خودم شوم

 یکس که گذاشت جریان در را کسی بایستیمی. شد خارجه وزارت وارد شودنمی که اینطوری

 هم شخص این و بکند ثالث شخص نزد را الزم اقدام بتواند اخیر شخص تا بشناسد را دیگر

 از ییک مدیر پدرم دوستان از یکی که آمد یادم لحظه این در … و و و ببیند را دیگری بتواند

 هب و شد شاد من دیدن از که رفتم بهنام ابوالحسن آقای دیدن به و است خارجه وزارت ادارات

 برای که داد اطالع من به او بعد هفته یک. گرفت خواهد مرا تقاضای دنبال که داد قول من

 .کرد معرفی ساعد آقای خارجه وزیر به مرا او. بروم مالقاتش

 ایتهد( امروز کارگزینی) پرسنل معاون با مالقات برای مرا بهنام آقای وزیر، با مالقات از پس

 امضاء که داد من به را استخدام اوراق بالفاصله. کنم مراجعه فردا که خواست من از او. کرد

 غولمش خارجه وزارت در آینده ورودی مسابقه تا کارآموز سمت به که کرد پیشنهاد من به. کردم

 پس ترتیب بدین و کرد معرفی کابینه رئیس به مرا شخصا خودش هم روز آن فردای. شوم کار

 ورایش چون) باشد گرفته قرار قطعی تصدیق مورد هایمدیپلم آنکه بدون رفت و آمد ماه دو از

 .وزیر کابینه در شدم کارآموز من( نداشت جلسه هنگام آن در فرهنگ عالی

 هایامهن ثبت به وادار مرا بالفاصله. شدم دوست هاآن از بعضی با. بودیم نفر هشت ما وقت آن

 را هاآن خواند را هانامه روز، تمام در بایستمی. نیست مطلوب زیاد که کاری. کردند خروجی

 هنمر هاآن روی اندیکاتور دفتر در کلمه چند در و خالصه را هاآن بعد. کرد ثبت کرد، خالصه

 … زد

 و رآمدد تحریر رشته به دنیا سالنامه قبل هایسال هایشماره در که بود مقاالتی خالصه اینجا تا

 …آن دنباله اینک

 و آمد درباره وقت آن نظارت نحوه باشم، حاضر وزارتخانه در بودم مجبور مقرر ساعت سر

 نماموری که بودند گذاشته راهرو در را دفتری. ماندمی زمین کره قدمت به دولت مامورین رفت
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 یا و شدیدمی وزارتخانه وارد مقرر ساعت از ترزود شما اگر اما بودند، آن امضای به مکلف

 آخر در و شدیدمی محسوب غائب که است روشن و نداشت وجود دفتری دیگر خارج، تردیر

 .کردندمی کسر را حقوقتان از مبلغی ماه

 صاحب دکنمی شنا آن در بدنش گویی که خودش برک شلوار و کت با طاس کله با پیر آقای یک

 شیدکمی قرمز خط ایعده اسامی جلوی در خودش روز خلق به بنا و بود دفتر این مطلق اختیار

 کرده مسال او به چطور هاکارمند اینکه به توجه با کم، یا بیش مبلغی خودش میل به بنا باز و

 .کردمی کسر و کم هاآن حقوق از بودند،

 کردندمی فقتوا هم با کثیر گروهی بودند، البته بودیم گذاشته «هایدکی» را اسمشان که دوستانی

 وقت رس درست نفر یک قبلی قرار طبق که ترتیب بدین کردند،می امضاء همدیگر جای به و

 خواستندمی یا بودند ناز خواب در صبح که سایرین جای به و رفتمی هم وقت سر و آمدمی

 «هیآگا آقای» کردمی غرغر و بود ناراضی دائم که پیر آقای آن اسم. کردمی امضاء بروند ترزود

 .بود

 در اناسمم که نداشتیم را این شأن و شایستگی و بودیم شده استخدام کارآموز عنوان به ما اما

 وزیر دفتر رئیس چون باشیم حاضر وقت سر همیشه که داشتیم وظیفه البته باشد، ثبت دفتر

 صبح خودش شخص این ولی بود، حاضر جهنمی و خشن و سخت نگهبان یک مانند همیشه

 .بماند خانه در زیاد خواستنمی شاید رفتمی خواستمی دلش که ساعتی هر ولی آمدمی زود

. کردمی غوغا واقعا پوکر و داشتند دوست را ورق بازی ایخارجه وزارت رفقای از بعضی

 وقت دیر تا هاشب اغلب ناهار بلع از پس و شدندمی جمع هم دور هااین بار دو یا یک ایهفته

 بازی و بنشینم که را این صبر و حوصله وقت هیچ. کردمنمی بازی من اما. نشستندمی بازی به

 و دانمنمی را بازی هایورق ارزش هم امروز و ندیدم خود در بگیرم یاد را پاسور حتی ورق،

 .شودمی ناراحتی باعث گاه همین
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 تواندیم چطور بکند جالبی چیز خواندن صرف را وقت بتواند شخص وقتی پرسیدممی خودم از

 والیات رد گویا ببرد؟ را دیگری پول یا ببازد پول و بنشیند ناراحت صندلی یک روی هاساعت

 و کردمی دعوت ورق بازی به را او بدهد، دولت مامور یک به ایرشوه خواستمی کسی وقتی

 کی کار نحوه این و باختمی او به دولت مامور آن نفع به توجهی قابل مبالغ ذیعالقه شخص

 چون ،باشد شده کمتر باید کار نحوه این هاروز این. آمدمی حساب به قانونی تقریبا رشوه جور

 .کنندمی احضار هاروز این را دولت مامورین نوع این

 و کردممی خداحافظی آمدمی میان به که ورق پای بعد ولی کردممی شرکت هاناهار در من

 هاییحبتص و هابحث کنم، صحبتی و بحث بتوانم هاآن با که کنم پیدا را دوستانی تا رفتممی

 .باشد داشته دوام که

 کار دفتر در که دیدممی را رهنما حمید اغلب آنجا در و زدممی ایران روزنامه به سری معموال

 وسسهم آن کارش، به وفادار و تظاهر بدون معمول مثل نداشت تشریفاتی و زینت که کوچکش

 را آن معموال که بود اشمقاله نوشتن وقت. کردمی اداره ساعت مثل صدا و سربی و آرام را

 همه و دادمی انجام شخصا خودش همیشه هم را کار این و نوشتمی روز مسئله یک درباره

 گونههیچ بدون البته و مالحظه و مهارت و دقت نهایت با منتها کردمی هم را الزم انتقاد نوع

 .شخصی حمله و توزیکینه

 ایستبمی هم زمانی و کند تصحیح را دیگران مقاالت و هانوشته بایستمی هم اوقات بعضی او

 آن در و کند مرور بود سخت و مستقیم زیاد گاهی که را رهنما العابدینزین پدرش جمالت

 مدت برای که رهنما العابدینزین. شود ناراحت او کار این از پدرش اینکه بدون ببرد دست

 یلیخ را جهان ادبیات و ما دنیای که است دانشمندی و نویسنده بود سفیر پاریس در کوتاهی

 هایسالن در را او من و است شاعر یک هم اشزندگی ساعات بعضی در و شناسدمی خوب

 تغزلیا هاآن برای او و گشتندمی هاآنجا در پروانه مانند قشنگ زنان که دیدم بسیار پاریس

 حلول او وجود در حافظ لحظات آن در که بود این مثل. کردمی ترجمه و خواندمی را حافظ

 و نظیربی است کاری( ص)محمد درباره او کتاب. بودند او زندگی جزء هاغزل و باشد کرده
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 رجمهت است مصطفوی کار که فرانسه زبان به هم آن ترجمه و خواندم را آن پیش مدتی من یکتا،

 چاپ رتفسی و ترجمه با اخیرا که دانست قرآن باید را او شاهکار کنممی فکر ولی. است خوبی

 .است شده

 رآنق مقدمه که آنست حق کنیم،می زندگی آن در ما که دنیایی به عالقمند انسان هر و من نظر به

 نشاط و شوق و شور همان هم هنوز بینم،می گاهگاه که رهنما. ز. بخواند مطالعه اهل هر را او

 بردارد در لذتی وی با مصاحبت هایساعت. است جوان و نو افکار دارای و دارد را همیشگی

 زرگب جراح استاد یک مانند و کندمی بحث هااین درباره چگونه او که بیندمی شخصی وقتی و

 .شودمی خوشحال شکافدمی را دنیا مسائل

 پاریس در کند، ایجاد خود برای دنیا جای همه در پایداری هایدوستی است توانسته رهنما. ز

 الس در. کندمی باز را دری هر که است کلیدی مانند به اسمش بیروت در و زنندمی حرف او از

 چون هاییشخصیت با او وسیله به کردممی کار پاریس در سفارت وابسته سمت به من که 431۳

 .شدم آشنا دیگر ایعده و موریاک کلودل مالرو،

 و خانلری و هدایت صادق دیدممی بعدازظهر روز هر تقریبا من که دیگر دوستان جمله از

 ههم تردیر قدری. دید فردوسی کافه در شدمی را دوستان همه هابعدازظهر. بود چوبک گاهگاه

 .شدندمی جمع شمشاد کافه در

 صورت در و کنم شرکت کنکور یک در بایستمی کارآموزی ماه شش از بعد وزارتخانه در

. افتادیم تعویق به دفعه هر کنکور این اما. شدیممی سه رتبه اخذ به موفق امتحان در موفقیت

 وزارتخانه آن در زمان آن در البته و رفتمی کار به ضعفا علیه نیرویش تمام که کارگزینی رئیس

 نشان ودخ از کنکور ترتیب برای ایعجله و شتاب گونههیچ نبود، کسی کارآموز از ترضعیف هم

 در وی اب را تقاضا این توانستیممی او با صحبت برای انتظار هامدت از پس که بار هر. دادنمی

 دستور او به که نداریم حق ما گفتمی و شدمی عصبانی افتاد،می قوز سر تربد بگذاریم میان

 مقامات از ما تمناهای و هاتقاضا همه. کندمی خودش بداند الزم که کاری هر چون بدهیم،

 بایستمی شهریور ماه در چون بود، مطرح فوری ایمسئله من برای اما. بود مانده اثربی وزارتخانه
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 که دهندب ترتیبی و کنند کاری خواستندمی رفقا از بعضی. شوم احضار افسری دانشکده به

 دهم انجام را خدمت این خواستممی قوا تمام با برعکس من اما ندهند انجام را وظیفه خدمت

 خوانده راف پرچم زیر به اینکه برای من توفیق احتمال بودند کم بسیار خدمت کاندیداهای چون و

 وگرنه نمک شرکت شهریور ماه از قبل کنکور در من بایستمی حال هر به. بود بیشتر البته شوم

 .کنم آغاز را کارآموزی دیگر دوره یک

 متس به تازه که معتمدی علی مالقات به و گرفتیم را خودمان تصمیم ما از نفر چند روز یک

 انبهج سه قرارداد امضای از پس اداره این. )رفتیم بود شده تعیین گانه سه قرارداد اداره ریاست

 از پس او که مخصوصا بود معروف معتمدی انسانیت و محبت.( بود آمده وجود به تازگی به

 باز ودشخ سابق وزارتخانه به دوباره تریپایین پست در بود کرده قبول تر،باال مقام دوره یک

 جاعش باید فقط نه من نظر به بکند کاری چنین کسی اینکه برای و دهد ادامه خدمت به و گردد

 .باشد هم بزرگی روح صاحب باید بلکه باشد

 تهس صفات این همه دارای که دیدم شدم، دوست او با و شناختم بهتر را معتمدی من که هابعد

 و نمونه کارمند یک همیشه معتمدی. بیاید است ممکن هم عیب بعضی نظر به همین گاهی و

 صفات و قدرت و شرافت با جا همه در و بود طمطراق پر عناوین به عالقهبی واقعا و فروتن

 در توانستم من و دادیم امتحان ما و دادند را کار ترتیب باالخره. کرد خدمت کشورش به ممتاز

 و. امگذاشته وزارتخانه رکاب در را پای حال هر به که مطمئن یابم، حضور افسری دانشکده

 .باشم جنگ پایان انتظار در بایستی خارج ماموریت گرفتن برای که دانستممی خوب

 بسیار خوشحالی با و موفق داد؟ ادامه همانطور شدمی کی تا را اندیکاتور دفتر کردن سیاه راستی

 .رفتم افسری دانشکده به بودند، آمده ایران هایافق همه از که خودم سنهم جوانان از ایعده با

 است، شده عوض هاچیز خیلی مدت این در اما نشده عوض هم هنوز افسری دانشکده جای

 که یمبگو باید و کنم دیدن دانشکده این از وزیرنخست سمت در پیش چندی که افتاد اتفاق

 و اندشده بیشتر و ترعمیق خیلی دروس شده، ترتمیز غذاخوری سالن و ترزیبا هاساختمان

 .دارد رواج کامال امروز هم ورزش و نظامی هایتمرین
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 باز را هاکراوات که داد دستور و کشید صف به را ما افسر یک طوالنی، نسبتا انتظار یک از پس

 غیره و نیمک رعایت باید که دیسیپلین و انضباط و نظم و داریم که وظایفی درباره وقت آن کنیم،

 .کرد ایراد مفصل نطقی غیره و

 بود رازد زیاد من اونیفورم. کردیم نظامی لباس آزمایش به شروع و رفتیم تدارکات مغازه به بعد

 این اب. بود گشاد زیاد هم دیگر جفت و آوردمی فشار پا به و بود تنگ جفت یک هاکفش از و

 مه دیگرم دوستان اما. امکرده پیدا کمیک کمی حالت یک که کردممی حس بلند و دراز لباس

 عضیب و کردندمی «شنا» هاکت میان در گویی بعضی. آمدنمی اندامشان به من از بهتر لباسشان

 دوباره م،کردی معرفی مربوطه افسر به را خودمان فورا ما حال هر به. بودند تنگی و فشار در دیگر

 به لمای صنف کدام در که کرد سؤال ما از بعد و بایستیم صف در باید چطور که داد یاد ما به

 که هاست«تست» و هاآزمایش چون شده عوض هم کار وضع این حاال البته. هستیم خدمت

 واهانخ بسیاری گروه حال هر به. هاآن میل نه گیردمی تصمیم افراد قابلیت و استعداد درباره

 جا هاکاندیدا همه برای سوار صنف در چون ولی بودند، مالی امور یا و سوار صنف در ورود

 شیدندک صف به را ما دوباره. شدم توپخانه صنف وارد من نتیجه در و کشیدند قرعه ناچار نبود

 دادند دستور. ودندنب بیشتر نفر دو. هستیم فرنگ تحصیلکرده ما از نفر چند که پرسید افسر یک و

 بود ینا دستور و فرستادند خانه به را ما روز دو مدت برای بعدا و کنیم پاک را هاتوالت فورا که

 شأن شایسته و تمیز ما هایلباس که بدهیم را الزم ترتیب و بزنیم ته از باید را سر موی که

 بود یاطخ یک پیش رفتن بعد و هاپا اندازه پوتین جفت یک خرید من کار اولین. باشد سربازی

 هجعب آن در که کوچک چمدان یک با شب فردا پس و کند اندامم اندازه به را شلوارم و کت که

 ینا در که بود این قرارم رفتم، مقرر ساختمان به بود پیراهن تا چند و صورت اصالح لوازم

 .کنیم آغاز توپخانه صنف در را کار دیگر نفر دو و من عمارت

 گذاشته. ن سروان را او اسم. است سرتیپ او امروز و بود سروانی زمان آن در ما مافوق افسر

 امیر اکنون دو هر هم هاآن که دادندمی انجام را او کارهای معاون سمت با یک ستوان دو. بودیم

 هک کرد اذعان باید اما. بگذرانم را زندگی از سختی لحظات که کرد وادار مرا. ن سروان. هستند
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 نظامی تحال به سیویل حالت از البته. بود خوانده بسیار هم کتاب و بود ارج صاحب افسری وی

 نطباقا طوالنی نسبتا دوره یک به احتیاج و نیست آسانی کار شب یک ظرف در هم آن گرائیدن

 را ما ساعت ۳1 ظرف در خواستمی و نداشت توجه اصال مهم نکته این به. ن سروان اما. دارد

 .کند مبدل سرباز یک به شده که قیمت هر به

 یمبگو او به را هایمحرف نتوانستم و گرفتم دومی ستوان درجه که روزی دارم خاطر به خوب

 هایویلس ما سروان جناب: »گفتم اینطور او به نزاکت با کند، توقیف مرا بتواند او آنکه بدون

 دیگر تشکیالت و ادارات به بعد و کنیم سپری ارتش در باید را خودمان زندگی از ایدوره

 بهتر کنیدنمی سعی چرا شما آوریم، دست به را مهمی مقامات توانیممی هم آنجا در رویم،می

 هچ نگرفت جدی اصال را موضوع او «کنید؟ خودتان دوست راستی به را ما و کنید درک را ما

 مفصلی نطق من برای و کند تلقی نامناسب و بد کردممی فکر من که آنطور را آن اینکه به برسد

 طرف از ریبهت جواب منتظر زیرا خوردم افسوس برایش مطلب این ابراز از. ته و سربی البته کرد

 در میهمانی یک در شدم وزیرنخست وقتی. کرد جدا را ما زندگی. ندیدم را او دیگر و بودم او

. آوردم یادش به داشتیم هم با که را ایمذاکره و کردم صدایش و دیدم را او خارجه وزارت

 باهوش است افسری و کرده حفظ را خود نظامی حالت او هم هنوز. بینممی را او اغلب اکنون

 .کندمی خدمت کشور به که انضباط و

 اندشده هبازنشست امروز داشتند عهده به دانشکده در را ما فرماندهی دوره آن در که افسرانی بیشتر

 آلمان در یرانا سفیر سمت به اکنون مالک سپهبد ما تاکتیک استاد. هستند تیمساران گروه در یا و

 با اکنون بود خزاعی جوان یک ستوان زمان آن در که ما توپخانه علوم استاد. کندمی کار فدرال

 زاعیخ سپهبد خواسته به سال هر. دارد عهده بر را ملی پدافند دانشگاه فرماندهی سپهبدی درجه

 اگردانش هایپرسش به و دهممی کنفرانس ملی پدافند دانشگاه در هستم دوست اکنون وی با که

 .بود شده تعیین برنامه و بودجه درباره من امسال کنفرانس. گویممی پاسخ

 رامو در من کنونی معاون بهروز است، سپهبد امروز بود، فرمانده سال آن در که دیگری افسر

 در و دارد نظیربی آرامشی او. است پاک و فعال و اخالقی بارز صفات دارای که همگانی بسیج
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 خودگذشتگی از با و بود من همراه هامسافرت همه در خوزستان، سیل و خراسان هایزلزله واقع

 به که بودند هم دیگری گروه. کرد یاری مرا امور تسهیل و مشکالت حل راه در فداکاری و

 .کرد خواهم یاد هاآن از موقع

 درس هایکالس در حضور از قبل و بود من عالقه مورد همیشه نظامی تعلیمات و دروس

 بکس زمینه این در اطالعاتی خود هم من بود، مالک که جوان فرمانده الجیشیسوق و تاکتیک

 یک در ار نظامی هایدکترین و تعلیمات و هاروش پیشرفت و توسعه شخصی وقتی. بودم کرده

 مداوم ورط به قرون طی که بگیرد نتیجه باید ناچار دهدمی قرار مطالعه تحت تاریخ طوالنی دوره

 این. اندنداده جنگ فن دانش در تغییری تازه هایسالح و اندپیموده تحول راه هانظریه این

 هاانکت و موتوریزه وسایل پیدایش در بعد و گذشته هایزمان در توپخانه ظهور حین در حقیقت

 است ممکن معاصرین نظر به که اختراعات این همه. کندمی صدق هم ایهسته هایبمب حتی و

 به دمیق گذاشتن با کند جلوه الجیشیسوق حتی یا و تاکتیک جنگ، هنر و دانش در شکافی

 .افزود تحول زنجیر به باید که رسدمی نظر به ایقلعه مانند عقب

 عصر ات ها،غار در ما اسالف تاریخ زمان تریندور از که کرد قبول را حقیقت این باید بدبختانه

 کرده ککم نظام علم بهبود به خود که انسانی علوم مداوم توسعه به نظامی تاریخ امروز، ایهسته

 تاثیر تتح تردید بدون نظامی بزرگ روسای عقاید و هانظریه که نیست تردیدی. است وابسته

 .است کرده برداریبهره خود سود به آن از و بوده معاصرین دانش

 از کندراس تاکتیک و گرفته سرچشمه ایرانی قبایل هایاندیشه از داریوش و کوروش تاکتیک

 نوشته بزرگترین اثر منبع و هیجدهم قرن هایاندیشه و افکار از ناپلئون تاکتیک و یونان فکر

 کانت یاتنظر از قسمتی و ناپلئون تحقیقات و مطالعات میوه جز چیزی بدانیم باید جنگ درباره

 !نیست هگل و

 و توسعه هم که هاملت درام از است انعکاسی خود نحوی به نظامی اندیشه که گفت توانمی

 تاریخ سحرگاه در هاخانواده میان آدمیان، میان خورد و زد تاریخ. گیردمی بر در را آن پایان هم

 و هادنیا میان شاید فردا و هاقاره میان و هانژاد و هاملت میان یا سرداران و قبایل میان سپس و
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 اندیشه ختاری در آن نظیر گاههیچ شاید که بزرگ و خطیر بس ایوظیفه فضا در گشته گم کرات

 .است کرده محول نظامی نظریات و دکترین عهده به نشده دیده جهانی

 نام به و دش نگاشته چین در میالد از قبل ششم قرن در شناسیممی که نظامی کتاب ترینقدیمی

 سکلو» فکری پدر شخص این حقیقت در. دارد معروفیت «تسوسون» نظامی هنر و فن قواعد

 قالب و چهارچوب در بلکه نشده مطالعه نظامی جهت از تنها جنگ اثر، این در. است «ویتز

 .است گرفته قرار مطالعه مورد حکومت وسیله یک عنوان به و اجتماعی و سیاسی

 هایپیروزی آوردن دست به برای که تحقیقاتی و مطالعات و فن در یونان و رم قدیم تاریخ

 هتج این از وسطی قرون. دهدمی نشان را درستی و کامل نظامی تشکیالت رفته کار به نظامی

 هک را سواری و شودمی شخصی جنگ وسطی قرون در. است عقب آن از قبل زمان به نسبت

 تازه هایملت با جنگ فن در تازگی نوع یک رنسانس دوران در. کندمی احاطه جنگدمی تنها

 فکر و نظریه و گذرندمی تحول مهم مرحله یک از هاارتش. شودمی دیده اندآمده وجود به که

 از افراد این و دهدمی ملی سربازان به را خود جای مزدور سربازان وسیله به خطوط در جنگ

 و یسوئد ادولف گوستاو. کنندمی را برداریبهره حداکثر توپخانه و نظام پیاده آتش اثرات

 .خواند امروزی هایارتش همین آهنگپیش بنیانگذار توانمی را دوم فردریک

 خوبی هب و کندمی اعمال خوبی به را خود زمان دانش نبوغ، با که عملی است سرتیپی ناپلئون

 روز هر ارتش. سازد منطبق هاجنگ با را خود شده دانسته هایروش باید چگونه که داندمی

 گفته هک همانطور نظامی فن او برای. گرددمی متشکل ملی واحد یک عنوان به پیش روز از بیش

 متمرکز خود دست در را هاارتش مدیریت فقط نه او و «است آن اجرای به مربوط تماما» است

 اعمال خودش دست به هم سیاسی هایقدرت و هانیرو همه در را تمرکز این بلکه سازدمی

 .دوم فردریک و هانیبال و اسکندر مانند درست کند،می

 دیدج روند و جهت که او زیرا دانست ویتز کلوس باید را جنگ اندیشمند استاد نوزدهم قرن در

 و اسیاس کتاب کانت نظریه و آلمان فلسفه از گرفتن الهام با رسانید، کمال حد به را فن این

 داشت برعهده را آلمان جنگ آکادمی فرماندهی که زمانی در «جنگ از» نام به را خودش بزرگ
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 و انواع و کلی طور به الجیشیسوق جنگ، فرضیه جنگ، طبیعت از وی اثر این در. کرد تدوین

 نگج برنامه یک اصلی و اساسی خطوط او کتاب پایان در و راندمی سخن جنگ مختلف اشکال

 .کندمی ریزیطرح را

 .کرد مالحظه عمده فصل سه در توانمی را وی اصلی هایاندیشه

 جنگ و سیاست بین مناسبات ـ4

 جنگ اصلی انواع و اشکال هدف و جهت ـ۳

 جنگ در فردی هایارزش و اخالقی نیروهای ـ0

 بهجانهمه و کامل جنگ همین از آلمان ارتش دوم، جنگ و المللیبین اول جنگ بین تردید بدون

 در که جمعی دسته و بسیار تخریبی وسایل. گرفت الهام است ویتز کلوس بحث موضوع که

 به نظامی اندیشانطرح و هاتئوریسین برای حقیقت در گرفت قرار استفاده مورد جنگ دوران

 .شدمی منتهی استفهام عالمت یک

 مومیع و جمعیدسته تشکیالت قراردادهای آمدن وجود به شاهد ما جنگ پایان از پس بالفاصله

 نظرات و قایدع زیرا بپردازیم بحث به باره این در دیگر بار که باشد الزم شاید. هستیم دفاع برای

 در دقت اب و بهتر و بیشتر کمی که آنست حق که دارد بستگی ما آینده به آنقدر ما زمان نظامی

 .بکنیم را الزم غور و مطالعه آن

 خارج خودمان صحبت موضوع از کمی نظامی هایدکترین و اصول درباره کوتاهی بحث با

 درست بینش و جا به قضاوت به اتکاء با زمین روی مردمان که بود امیدوار باید شک بدون. شدم

 موجب است ممکن که ماشه روی انگشت و کنند زیست صفا و صلح در که نمایند کوشش

 .نگذارند شود المللیبین دیگر جنگ ایجاد

 وهگر و جمعیدسته شکل به زمین روی مردمان قرن ربع هر و شده فصلی بزرگ هایجنگ این

 نرفته خواب به جنگ گاههیچ زمین، کره در که دانندمی همه. اندکرده حمله همدیگر به گروه
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 از ایگوشه در جنگی که آورد یاد به تواننمی بزرگ دنیای این در هم را روز یک حتی است

 .باشد نشده برپا آن

 نوعی عاقبت هستیم، پیشرفت و حرکت در بشری جامعه آن سوی به که اکنون باشیم امیدوار

 و واقعی سالح خلع. بپذیرند را سالح خلع هاکشور همه و شود مستقر آن در ترتیب و نظم

 .اریمد زیاد ایفاصله هدف این با که اینست مثل فعال ولی لفظی و زبانی سالح خلع نه کامل

 پورشی صدای به شدن بیدار هاسحر داشت، وجود مهم تشریفات دو روز هر افسری دانشکده در

 ربع یک. کردمی اعالم را روزانه کوشش و کار پایان و خواندندمی «شامگاه» نام به که هاشام و

 کنیم، مرتب را تختخوابمان. بپوشیم لباس که داشتیم وقت ما ساعت ربع یک فقط و ساعت

 غیاب و ضورح مراسم در و بتراشیم ریش برسیم، دستشویی به تا کنیم طی را پله یکصد حدود

 حبه چهار و چای فنجان یک و سفید پنیر و نان کمی از مرکب که را مانصبحانه و شویم حاضر

 .کنیم صرف شدمی قند

 رکاتح از بسیاری در و داشت عمل سرعت بایستی. آمدنمی نظر به آسانی بس کار این آغاز در

 ساعت ربع یک درست آنکه برای را دارمشماطه ساعت. کرد جوییصرفه هم بیهوده معمولی

 هم هدقیق پانزده این در. کردممی کوک و تنظیم شب هر بزند زنگ سحر بیداری وقت از ترزود

 بش تمام که بود مقرر و داشتم کشیک که روزهایی اما. کنم آماده را خود که داشتم کافی وقت

 گاه تیح و بود مشکل بسیار برایم هم شیپور صدای به شدن بیدار حتی وقت آن بمانم بیدار

 یدارب مرا صبح شیرین خواب از توانستنمی هم سرگروهبان تیر و دارطنین و بلند فریادهای

 .کند

 هایتمرین و هاورزش بر عالوه زیرا بود هاصنف ترینمشکل از زمان آن در توپخانه صنف

 سیارب مطالعات و تحصیالت بایستمی زیاد، بسیار سواری و جسمی سخت بسیار و متعدد

 .دهیم انجام ریاضیات رشته در ما هم زیادی
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 بکنند ارک زیاد خواستندنمی و بودند ترعاقل سایرین چون. نبودند فراوان نیز همکالس دوستان

 نای از بعضی. بودند کرده نویسیاسم زحمت کم هایصنف در بدهند فراوان زحمت خود به و

. امندیده که است هامدت را دیگر بعضی بینم،می هم هنوز منظم طور به من را دوستان

 دیوانعالی دادیار اکنون وفا و باصفا و پشتکاردار و امین و ریابی بسیار بود جوانی که خداوردیان

 بازرسی که بودم خواسته او از. کرد کار من با دارایی وزارت در کوتاهی مدت او است، کشور

 .کند اصالح را وزارتخانه این

 طبیب و کندمی زندگی مشهد در حاال که بود قهرمان زمان آن در من هایدورههم از دیگر یکی

 انج از ما و بشود اول ما صنف در که بود این اشطلبیجاه تنها و بود پرکار جوانی هم او. است

 نداشتیم کار این به ایعالقه چون. گردد موفق خودش هدف این راه در او که خواستیممی دل و

 و استادان نزدیک پیوسته که کردمی کوشش بیشتر بلکه نداشت آمیزش و اختالط ما با زیاد او

 جنگ از دبع اما بود گرفته لیسانس حقوق رشته در. بگیرد بهتری هاینمره که باشد ما هایمعلم

 در وی. دیدممی آنجا در را او گاهگاه من و آمد( سوئیس) ژنو به طب رشته در تحصیل برای

 .شد موفق عالی درجات با رشته این در خودش تحصیالت

 ارک مستقال خودش و رفت دادگستری وزارت از اخیرا که صدر نام به داشتم دیگر دوستی

 زا امروز و کرده مشکل و سخت استادان و افسران برای را زندگی که دیگری دوست. کندمی

 یندیسیپل نوع هر مقابل در وی. داشت نام نوری عبداهلل کندمی استفاده خودش ملکی عواید

 لیو کردندمی توقیفش گاهگاه.داشت جوابی هم شماتتی و مالمت هر برای و بود مقاوم سخت

 حسن نوری، خواجه محسن مثل داشتم دوستانی هم دیگر هایبخش در. نبود شدنیعوض او

 داماستخ خارجه وزارت در که زمانی از و هستند مجلس نماینده اکنون سه هر که کاسمی و متین

 هاآن از هم باز رسممی امروزانه زندگی جزئیات به وقتی. بودند دوست من با اخیر نفر دو شدم

 .کرد خواهم صحبت

 لحاظ زا قوی و توانا و الیق بشویم سربازانی بایستمی ما ماه شش مدت در گفتم که همانطور

 و ودب یافته تنظیم دقیقه به دقیقه و سخت شکلی به هم ما زندگی و تواما روحی و جسمی
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 هم زمانی و وقتی خواستممی و داشتم دوست را تنهایی که من اما. باشیم تنها اصال توانستیمنمی

 رکمشت هایزندگی. بردممی رنج وضع این از دیگران از بیش طبیعا باشم داشته خودم برای

 در که آوردمی پیش هم را این امکان و آوردمی وجود به مستحکمی هایدوستی البته اینطوری

 بود متفاوت داشتم فکر در که آنچه با چیز همه آنکه با من برای اما شود، قضاوت دیگران اعمال

 هم زندگی جسمانی هایسختی و کردممی دنبال عالقه با را چیز همه. نمودمی جالب بسیار

 دیا پیش روز از بهتر ما روز هر و کردمی طی را خود جریان هاروز. نداشت من تصمیم در اثری

 باالخره هک گفت شدمی و کنیم فنگ پا و فنگ دوش و بایستیم صف در چطور که گرفتیممی

 .دهیم انجام قبول قابل شکل به توانستیم را هاکار این

 واریس برای مناسبی بسیار اندام یزدگردی سروان ما استاد. بود ترجالب همه از ما سواری دروس

 داشته مه تندی زبان بلکه باشد دراز زبان فقط نه باید سوارکار که بود شنیده قطعا او. داشت

 ایروزه در دست در شالقی با و بود کمان مانند پاهایی دارای قوی، بسیار جسما خودش. باشد

 گفته هب و شویم اسب سوار زین بدون بایستمی او گفته به. پراند اسب روی را ما تمرین، اول

 در که سیک برای البته. کنیم حفظ را خودمان تعادل اسب کفل به هاران فشردن با بایستمی او

 مجبور نخوریم زمین آنکه برای. نیست آسان کار این نشده اسب سوار هم بار یک عمر همه

 .بگیریم کمک اسب هاییال از بودیم

! چی» :زد فریاد نیستم مسلط اسب بر درست من که دید بیچاره سروان وقتی مانژ در روز یک

 ترینبازی از یکی لیزهشانزه که بود شنیده «زنی؟می قدم برلن لیزهشانزه در داری کنیمی خیال

 جهت همین به شاید بود، هاآلمان هایپیروزی با مصادف هم هنگام آن و است دنیا هایخیابان

 … بود داده جای برلن در را لیزهشانزه
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 بودند کشورم جنوب ارباب هاانگلیسی

 

 ایران به مراجعت از هویدا خاطرات

 نوشت؛ 401۷ سال در «دنیا» سالنامه برای را ایران به مراجعت از خاطراتش هویدا امیرعباس

 النامهس مدیر طباطبایی، عبدالکریم سید برای را دوم جهانی جنگ زمان هاییادداشت آنکه از پس

 خاطرات. بود شده وزیرنخست بود ماهی چند وقتی شد، منتشر 4011 سال در که نوشت «دنیا»

 چاپ اروپا در تحصیل ایام از او خاطرات بعد سال و شد منتشر 401۳ سال در او جوانی ایام

 جستجوی در» عنوان تحت را هایادداشت این همه روزی بود خواسته طباطبایی از هویدا. شد

 .بود «رفته دست از زمان» دنبال به که پروست مارسل از الهام با دهد؛ نشر «زمان

*** 

. امگفته سخن خودم جوانی و طفولیت یادبودهای از و گذشته هایسال از من صفحات همین در

. دادم شرح بود اهمیت شایان من زندگی برای جنگ از پیش دوران در که را مهمی رویدادهای

 توانب شاید یا غریب و عجیب تنبلی نوع یک در که گروهی برای غصه و غم بدون بود دورانی

 .مستقر و محکم داشت را خود جای چیزی هر زمان آن در. بردندمی بسر روشنفکرانه گفت
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 هایروزیپی هایماندهپس و بقایا با مستقر و ثابت محیط یک در زمان آن بزرگ ممالک از بعضی

 .ردندکمی زندگی ریزد، درهم کلی به را آن جنگ آتشین نفس زودی به بایستمی که گذشته

 زمین هب هم را اشیاء گویی که آن «بودن همیشگی» فکر مرحله تا ثبات و استقرار احساس این

 بار غمیب و اعتنابی بسیار را مردمان همیشگی، و ابدی الیتغیر موجود نظم یک مدافع و بسته

 «فهفلس» همان نام به دیگر آدمیانی دیگر ممالکی و هاسرزمین در زمان همین با مقارن. بود آورده

 .بودند کشیده نیام از را خود هایسالح «فرهنگ» همان و

. باشم طرفبی که امکوشیده دوران این هایانسان و وقایع به نسبت هایمقضاوت در من پیوسته

 جز رفیطبی. دیگر چیزی اعتناییبی و است چیزی طرفیبی که امداشته خاطر به هم همیشه اما

 ساخته پیش از عقاید بدون حاصله، نتایج مقایسه و گوناگون تفسیرهای با وقایع دادن برخورد

 با چیز همه دیدن و پلید و بد نیت بدون و باشد کار در خودکامه هایانتخاب آنکه بدون و

 .نیست دیگری چیز امانت و راستی و درستی

 ینا در. است نیامده سرهم پشت و منظم طور به و زمان ترتیب به دنیا سالنامه در من خاطرات

 مداومت و صبر روزی شاید و «امپریده» اصطالح به دیگر ایدوره به ایدوره از من هایادداشت

 این رد ترتیب و نظم کمی بتواند دنیا سالنامه و روزنامه مدیر طباطبایی آقای چون دوست یک

 یجستجو در» عنوان تحت را هایادداشت این همه روزی بتواند او شاید و آورد وجود به هانوشته

 از هست الهامی و یادگار عنوان این در. آورد فراهم مرا خوشنودی موجب و دهد نشر «زمان

 از» وانبت را «زمان» که کنمنمی فکر من اما. بود «رفته دست از زمان» دنبال به که پروست مارسل

 .کرد تلقی «رفته دست

 هاانسان بدبختانه. کرد درک را ارزش آن و کوشید باید. دارد را خود خاص ارزش زمان هر

 و ارزش که هاییآن نیستند فراوان و بسیار اما شناسند،می خوب اغلب را اشیاء بهای و ارزش

 .بشناسند هم را ها«وقت» و ها«زمان» این بهای
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: تاس کرده بیان را نظرش اینطور نوشته شلفین پل خانم به 43۳1 سال در کامو که اینامه در

 ورط به که روزی تا کندمی ذخیره خود برای تجربه و زندگی تواندمی که آنجا تا ما از یک هر

 ساساح این تازه و کند احساس را هاتجربه این بودن ثمربی و بودن فایدهبی روشن و صریح

 ما تجربه هک کرد قبول باید وقت آن. است انسانی تجربه مظهر ترینبارز و ترینعمیق ثمریبی

 انواع اب که کنیممی کوشش قوا تمام با ما هنگام این در و است شکست یک شک بدون و قطعا

 ساده و لخت حقیقت یک آن کمک به تا بسازیم نقاب نوع یک هاکوشش و هافورمول و تدابیر

 این معنی اما. باشد کننده نومید است ممکن وضع که را حقیقت این یعنی بپوشانیم را پیرایهبی و

 هنر و سته عشق ما دنیای این در که زیرا باشیم هم بدبین باید که نیست چنین فردی استنباط

 .هست

 مرگ هدربار تا کرده فراموش اینجا در اما باشد داشته حق خود استدالل از قسمتی در کامو شاید

 نسخ هستند مساوی و یکسان مردمان همه آن مقابل در و است هازمینه همه در نهایی تجربه که

 .هستند مساوی و یکسان همدیگر با آدمیان همه که است محل این در تنها شاید. بگوید

 اندور در آنکه یا «روزانه هاییادداشت» زدن ورق با شاید. پرداختم حاشیه این به چرا نفهمیدم

 «هایادداشت» این که امدریافته امآورده کاغذ روی بر را خودم هاییادداشت که هاسال این همه

 همه امکوشیده هااین همه با. باشد ما اعمال و هااندیشه درست و واقعی هایآینه تواندنمی هرگز

 البد مبینمی روبرو را خود اکنون آن با من که آنچه. باشم امین هم خودم به نسبت و بنویسم را

 ینگونها. مبتذل و معمولی هست چیزی عشقی داستان یک مثال. شوندمی موجه آن با نیز دیگران

 مکنیمی فکر ما وقتی اما. آید پیش است ممکن یا آیدمی پیش کس همه برای روز همه هاچیز

. ریزیممی اشک و بریممی رنج دارد، فرق دیگران مال با ما عشق گویممی درست ما، عشق که

 هم آمد خواهند ما از بعد که هاآن و کنندمی را کار همین و روندمی را راه همین هم دیگران اما

 ابد تا انسانی هایداستان این اما. مبتذل هم شاید و عادی داستانی. کرد خواهند را کار همین

 .گردد ملحق ابدیت به تا شودمی تکرار هم پیوسته و شودمی تکرار
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 ایستیب گذراندم خارج در که هاسال از پس کشورم، با هایمتماس اولین تشریح و توضیح برای

 همه برای دشوار بسی است کاری این و برویم پیش هاسال جریان عکس جهت در دوباره

 از اشدب قرار اگر. است انگیزحیرت انسان فراموشی عظیم بسیار نیروی و قدرت که زیرا مردمان

 اشیاء یا و افراد مورد در قضاوت به و کنند چنین نیز هاآن که بخواهیم خود عزیز هموطنان

 بین کمشتر مخرج آن یا قیاس نقطه آن زیرا بود خواهد مشکل و سخت برایشان قطعا بنشینند

 .نیست میان در دیگر هستیم امروز که آنچه و بودیم که آنچه

 ودمخ یادداشت دفترچه از چند صفحاتی عینا دارم میل من و گشته سپری قرن ربع یک اکنون

 :بیاورم اینجا در را

 گاهایست ناگهان. شنوممی دهان چند از را فریاد این هالوکوموتیو و سنگ ذغال بوی با!« تهران»

 رد. امدیده من که اروپایی کشورهای هایایستگاه با شباهت گونههیچ بدون. است آنجا آهنراه

 ستگاهای تمام ناگهان و گرددمی محسوس آهسته آهسته و کم کم ایستگاه به ترن رسیدن هاآنجا

 ایعده با دبرمی بسر انتظار در سکو در مختلط و مختلف جمعیتی. کندنمی علم قد شما مقابل در

 ترمسلط و هستند بیشتر آمریکایی و هاروس ها،انگلیس هاآن میان در که عادی و نظامی افراد

 که شکل بیضی هایکاله و آسمانی آبی رنگ به متحدالشکل لباس با ایرانی پلیس و افسر چند

 النس یک وارد فورا سکو از دیگر مسافران و من. هستند نیز فشاردمی را هاآن هایشقیقه گویی

 .آیدمی نظرم به عظیم آن دیوارهای روی بر هندسی هاینقش که شویممی بزرگ

 نه اهره؟ق مانند زیبا یا المقدس؟بیت مانند زیبا دمشق؟ مانند زیبا؟ چگونه اما. است زیبا تهران

 با. دارد لیک فرق کردم ذکر که هاپایتخت این زیبایی با آن زیبایی. نیست کدامهیچ شبیه تهران

 .دارد فرق هم اروپا بزرگ شهرهای همه زیبایی

 و فریبندگی. است جدیدی شهر که گفت توانمی اما دارد تاریخی ایگذشته تهران آنکه با

 این زا شاید. )نیست هایشبازار به مربوط دارد خود در که افسونی و طلسم نوع یک و جذابیت

 ربیشت که شهر جنوب هایمحله به مربوط و( باشد بیشتر «حلب» شهر محلی هایرنگ جهت
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 زا شاید) ندارد شهر متعدد مساجد به هم ارتباطی و باشدنمی نیز است گلی آن هایساختمان

 (.یافت بغداد شهر مساجد با بتوان بسیار تشابهی مساجد لحاظ

 عصای هک است کارهایی رشته آن و اخیر قرن ربع کارهای به مربوط بیشتر تهران شهر زیبایی

 شرق عاشق که هاآن. است آورده در عمل مرحله به شهر این در رضاشاه اعلیحضرت سحرآسای

 کار به تهران بناهای در که دهشی و بذل از نه و وی عظمت و هوش و درک قدرت از هستند

 در ست؟ا فراوان زمین مشرق در آیا کیلومتری پنج دورنمای با خیابان یک. کنندمی حیرت رفته

 کافتهش مستقیم کشخط یک روی از گویی که عظیم هایخیابان این. هست بسیار آن مانند تهران

 اندهپوش هاچنار و هاسپیدار از مشبک گویی و زیبا هاییپرده را آن دورادور و گشته بنا و شده

. گذاردمی باقی انسان در عجیب اثری نگرد برف از پوشیده هایکوهستان به مشرق و شمال در و

 کی و شهرساز مهندس یک که است کافی درخت چند و خیابان چند ایجاد برای گفت خواهید

 .است جا همین در اشتباه اما. شوند کار به دست سازباغ کشاورز مهندس

 عمارم مهندسین میل به خواهندمی که نیز مالکین کمک از باید. کنید نگاه دمشق شهر به مثال

 اشدنب کوچک هایدکان که کند ایجاد هاییمغازه و نباشد حقیر هایکلبه که بسازند هاییخانه

 یجادا خود هایوزارتخانه برای نو هایکاخ دهد ترجیح که باشد دولتی یک باید و کرد استفاده

 ماا. نکند اکتفاء شده ورشکست هایاعیان خانه چند قیمت ارزان تعمیر و روسازی به و کند

 مردم دید از حتی بزرگ، بسیار داشت، بزرگ دیدی افق رضاشاه گویندمی همه که همانطور

 در کرد مجهز میلیونی چهل کشور یک پایتخت مانند را تهران او هنردوستان و هنر صاحب

 هایتناسب اب بناهایی کنیم نگاه جا هر به. ندارد جمعیت میلیون هیجده از بیش کشور که صورتی

 چهی چون است خاصی مدرنیسم و تازگی این اما هستند نو و مدرن همه که گشته ایجاد عظیم

 در. هست اثرهایی ایتالیا قصور معماری از شهرداری در. شودنمی پیر نو چیزهای اندازه به چیز

 اصخ زیبایی و ظرافت با شاهنشاه کاخ. آیدمی یاد به نورمبرگ بناهای جنگ وزارت ساختمان

 به 4333 هایسال در پاریس زیبا هنرهای هایمدرسه در آن نقشه و طرح که است این مثل آن

 احیا هدوبار شهربانی و ملی بانک بناهای در را هاهخامنشی کار مگر. باشد شده گذاشته مسابقه
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 رانای موزه. است جالبی انتخاب و گشته انتخاب قدیم زمان شاهزادگان آن یاد به که نکردند؟

 آمریکایی درسهم کارگشایی، و رهنی بانک. کرد تقلید را تیسفون طاق تر،کوچک نسبت به باستان

 قشن و تجدید را ایران قدیم هاینبشتهسنگ خود نماهای روی بر مگر قدیمی بناهای همه این و

 اند؟نکرده

 و هادر و دارد را قدرت مظهر هایکاخ و هاقصر صالبت و پاکی همان خارجه وزارت کاخ

 ظارتن بتوانند آنجا از تا کردندمی بنا قدیم استحکامات در که هاییشکاف آن تنگ هایپنجره

 با هماهنگ که آوردمی وجود به شخص در تفکر و تامل نوع یک و آوردمی خاطر به کنند

 .نیست جوصلح و دقیق ملت یک دوراندیش و لطیف دوستیمهمان

 و میدا چه بنا این و دانست باید تهران دانشگاه معماری در را موفقیت ترینزیبا تردید بدون

 هماهنگی و توافق نوعی. اندنسپرده اتفاق دست به را چیز هیچ گویی. است ما آتیه برای ایوعده

 .دارد وجود هستند علم جستجوی در که جوانانی روح و هابنا این نمای بین هم

 به است ممکن خستگی و کسالت قاطع، و خشک نظم نوع یک از پیروی که نیست تردیدی

 به ظریف ایوان چند و ایرانی هایگل با خلوت حیاط چند که است جهت این به و آورد وجود

 یباق که آنچه و شکندمی خاصی لطافت با را هاپنجره این خشک نظم نحو و شکل بهترین

 نطقم گاه که زیرا باشد هاجوان منطق پاسخگوی باید که است بخشیرضایت تقارن ماندمی

 .کند جبران ایاندازه تا را تجربه کمبود تواندمی

 اآی شودمی باز برف پر کوهستان روی بر و سبز ایمنطقه روی بر که هاییدریچه این همه

 در آدمی ذکای و هوش هایخواسته و هاآرزو روی بر تردرخشان و تردور هاییافق توانندمی

 آنچه زا بیش کمی دانشگاه معماری هنر این گویندمی ایرادگیران و گیراننکته بگشایند؟ جهان

 نوع کی این دیگر گروهی نظر به نیستند؟ اینگونه نوجوانان آیا. است ظریف و نازک باید که

 شویقت موجب همیشه سادگی و زیبایی. نیست اینطور من نظر به. عبث و است بیهوده «تجمل»

 هجنب که را هاییاحساس و کردن، بهتر و بهبود جهت در شودمی هاخواسته و هاآرزو تقویت و

 عمارم مهندسین که است همان این و دهدمی توسعه را آن و کندمی تقویت بیشتر دارد انسانی
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 کاوشگر روح که نقاط همان در اروپا در چرا. اندکرده درک خوبی به زیبا دانشگاه این

 گردش اروپا تمام در. است شده دنیوی میراث نوع یک زشتی است حاکم آن در کشریاضت

 خواهید را قدیم دیرهای و گوتیک و رومن هایخرابه آن مناظر ترینباعظمت میان در و کنید

 .دید توانمی را اشراق روح پاکترین اوج که است نقاط این در. دید

 اغلب هک را شخصی هایخانه پرطراوت هایباغ نباید هستند چنین این عمومی زیبای بناهای اگر

 کندمی منعکس را ایرانی روح صفات ترینبارز و ترینمخفی و اندپوشیده معمولی افراد چشم از

 هابستان و هاباغ بر مشرف که هاییایوان با است ایرانی قدیمی هایخانه هااین. کرد فراموش

 آن بزرگ و کوچک هایسالن و هاتاالر که است سازتازه کوچک هایخانه آن کنار در و است

 نزمی صورت به که دارد وجود وسیعی اراضی اغلب هااین همه کنار در. باشدمی پذیرایی آماده

 هک شودمی دیده گاه اما. گردد ایجاد آنجا هم بناهایی که است آن انتظار در و مانده باقی خالی

 آن گیهمسای در و آن کنار در شود،می ساخته است قصر شبیه که زیبایی و بزرگ بنای وقتی

 تا ناهنجار موقت هاییساختمان گاه و کار وسایل و استفاده غیرقابل و مانده باقی مصالح همه

 .ماندمی جای بر هامدت

 مه و آن محل و طبیعت بر بنا هم که مخصوصا شودنمی تمام سال بیست مدت در شهر یک

 دریاچه نه دارد، رودخانه نه تهران. نیست کافی برایش امکانات و وسایل آن ساکنین علت به گاه

 مورد الزم خاک و زمین هنوز خود موقعیت و طبیعت علیرغم تهران که گفت توانمی حتی و

 جذب را هاجوی هایآب هست که درختی چندین. است نگرفته اختیار در هم را خود نیاز

 و آسایش از بیش را امراض گاه متاسفانه اندنبسته را رویش که هاییقنات و هاجوی و کندمی

 یک حال عین در آب جوی یک که کرد باید چکار حال. کندمی پخش و توزیع افراد راحتی

 .سکه طرف آن به شودمی مربوط داستان این و نباشد هازباله حامل جوی

 هایزمین در خودم دوری مدت تمام در که خاکی این بود، چنین کشورم خاک با تماس اولین

 خواندیم خود سوی به عظیم کشش و قدرت با مرا که سرزمین این بودم، اندیشیده بدان اجنبی

 احساس که خاکی این و داشت بستگی بدان دو هر من آینده و من گذشته که خاکی این و
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 سعادتمند و خوشبخت چندان هم خاک این راستی به. دارم هماهنگی آن چیز همه با کردممی

 .نبود

 ایران خاک وارد و نشستیم کوچکی بلم به آنجا از. شدم وارد بصره به عراق و سوریه از من

 هوازا به را ما رسیدمی موتوری کشش قهرمانی دوران به آن ساخت تاریخ که اتومبیلی. شدیم

 و مشخص نشان بدبختانه. کند مشخص برایم را کشورم سرحدات که خواستم راننده از. آورد

. دنبو حدود این در نماید معلوم را گمرک سرحد حتی یا کند معین را مرکز که عالیمی و معلوم

 یجادا با که نداشتند احتیاج بودند مسلط کشورم جنوب و عراق در ارباب مانند که هاانگلیس

 ار ما حاکمیت آثار و عالیم راحت و ساده بسیار و کنند ایجاد خود برای دردسر ایرانی ادارات

 ایهشن و هارمل این میان در وارد تازه وطنخواه یک برای حال. بودند برده بین از منطقه این در

 شود؟می شروع کجا از خودش ایران بداند است ممکن چگونه گرم

 نثار را خود درد و غم هایاشک و شادی هایاشک و کنم توقف ایلحظه مرز در خواستممی

 هایکتاب صفحات ورای از که کشوری بینم،می اکنون را خودم کشور اینکه از شادی کنم،

 راف مادرم بازوان میان در را آن اشعار و بودم داشته دوست و شناخته فردوسی زبان از پادشاهان

 خود هایاشک و کنممی احساس خود پای زیر را آن زمین و بینممی چشم به اکنون بودم گرفته

 خارجی نیروهای ساکنند، خارجی نیروهای آن سرحدات در که کشورم. ریزممی آن پای به را

 هاینش که کوشیدندمی و کردندمی بدر را خود خستگی ایران آرام هایشن در فاتح عنوان به که

 رکنا در زدهداغ هاییخرابه نبود، شهر حقیقت در اهواز. کنند فراموش را آفریقا خطرناک و داغ

 ایهکوچه هیاهو، پر و صدا و سر پر شلوغ، زندگی نوع یک با بود، اهواز این خشک، ایرودخانه

 بردندمی یورش وارد تازه هر به که گداهایی گوشه هر در و ژنده و برهنه پا مردمی کثیف، و تنگ

 داریرقب که رسیدمی نظر به آن جای همه در انسانی بینوایی و مسکنت و فقر نوع یک خالصه و

 .بودیم زیستن به مجبور آن در که بود هاییزمان آن

 آنجا .آوردمنمی در سر چیزی آن از. کردم خود در شهر این به نسبت عجیبی، گیغریبه احساس

 هااینجا در «هاآن. »بود اشغالگران مقر خوردمی چشم به طراوت و درختان و زیبا هایباغ که
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 نقدغ هاایرانی برای نقاط این به ورود. کردندمی بدر شانتن از خستگی و کردندمی زندگی

 ترینابتدایی ایرانیان بودند، کرده اعالم ممنوع را خودشان خانه خودشان، خاک به ورود بود،

 افراد برای تنها» ،«Only for Allied Personal» جمله بودند، داده دست از را خود حق

 هانجس و ام. نداری تعلق ما طبقه به تو. بمان بیرون در تو ایرانی. «داشت روشنی معنی متفقین

 مگر .داشتند بیشتری حقوق هاسگ. داشتیم قرار طبقه یک و سمت یک و جهت یک در دو هر

 .دادندمی راه هایشانارباب با هاکلوب بعضی در را هاآن که نبود

 بکوشید اید،کرده فراموش یا و ایدندیده را خفت روزهای این که شما امروز، ایران جوان طبقه

 نظر دم در همیشه که باید را سربلندی و افتخار بدون ایام این و بیاورید خاطر به باز را آن تا

 هک نفت شرکت و اشغالگر ارتش داشت، وجود مشخص قدرت دو خوزستان در. باشند داشته

 .بودم من بیگانه و بودی تو بیگانه و کردندمی تالقی هم با بعد که بودند رود یک بازوی دو

 این کشورم دیگر شهرهای در هم هابعد و کردم زدن قدم به شروع اهواز هایکوچه در وقتی

 بیش از که ملتی به داد اجازه توانمی چگونه» آمدمی خاطر به روالند رومن کلمات کردم چنین

 زندیم حرف فرانسه از روالن رومن) کندمی خلق و کندمی کوشش تاکنون «قرن پنج و بیست از

( کندمی ذکر را بیست رقم روالن رومن) بار هزار که ملتی به( کندمی ذکر را قرن ده رقم و

 دهزن و احیا بار هزار اما نمرده گاههیچ که ملتی به و شده آبدیده فوالد و دیده را آتش آزمایش

 .«دهند قرار اهانت مورد را آن و دهند فحش شده،

 که هاآن گرفتم، یاد هاآن خود پیش در و هاآن دانش و هاآن خانه همان از من را مطالب این

 یاآ اما برداشت در بسیار معانی مطالب این و جمالت این من برای دانستند،می فاتح را خود

 .پرسممی خود از هم هنوز که است سؤالی این داشت؟ معنی اینگونه هم هاآن برای

 معجزه ینوع را آن که بود آموخته را دانشی اروپایی منابع از ایرانی نسل یک که اینست حقیقت

 رد هر شدن باز کلید که است سحرآمیزی کلمه آن دانش این که کردمی تصور. پنداشتمی

 ماده دنیای در ما، زمان یا باشد ما مکان ما عالم در این خواهدمی حال شود،می محسوب ایبسته

 همه و را ترقی درهای همه که است مفتاح همان این کردمی خیال نسل این معنی، یا باشد
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 طعاتیق و هاپاره تکه فقط که آمدنمی خاطرش به فکر این اما گشایدمی راحتی به را آینده درهای

 ثرهایا باشد داشته واقعی معنی توانستمی که آنچه تنها و بودند داده یاد ما به را علم و دانش از

 دنیای توانیممی ما که است خودمان ادراک و وجدان کمک به تنها و است خودمان کوشش

 و ما اوشک و کوشش تنها کند، باز ما روی به را بسته درهای تواندنمی بیگانه. کنیم بنا ایتازه

 به و خودمان به بایستمی ما. کند کمک ما به تواندمی که است ما ادراک و تخیل و وجدان

 آنجا در و بازگردیم خود معنوی و مادی منابع سوی به بایستمی. بازگردیم خودمان درون

 .بیابیم خود آینده ساختن برای را الزم نیروی

 همین ایران شهریار فراغ لحظه یک در قرن، ربع یک شدن سپری از پس بعد، هامدت روز یک

 مانند نیز من اگر کردم درک که بود لحظه آن در. فرمود خودش وزیرنخست به را کلمات

 ملمتح را هارنج این ما همه از بیش بزرگتر و دیگر انسانی ام،برده رنج هموطن افراد هامیلیون

 نینس عمرش سنین که او داشته، جای مملکت فرمان پشت در او که زیرا ما همه از بیش گشته،

 گیزند قایق توانسته و بوده سیراب خویش جوانی وجدان در انتهابی دانشی از اما ماست عمر

 آن میان در و هنگام آن در. کند راهنمایی خود هدف سوی به تاریک هایطوفان میان در را ما

 سپ یکی ترنیرومند بسی و بزرگ هایکشتی که هاتالطم و سیاهی و برق و رعد و مد و جزر

 .رفتندمی فرو ناکامی و شکست دریاهای قعر به دیگری از

 را تاریخ که زیرا ماست، با تاریخ حرکت و سیر جهت که فرمود من به و دانستمی ما شهریار

 که خواهندمی هاانسان که کرد خواهد سیر سمتی و جهت در البته هم آن و سازندمی هاانسان

 ار تاریخ جهت آن توانست او وقایع بندبازانه و غریب و عجیب هایهوس میان در و کند سیر

 مراحل از قرون طی در ایرانی که دانستمی ما شهریار. کند نقش ما آینده بر خواست،می که

 یرانا نهادیمنمی سر تحول این به اگر و خواستمی ما از را گشتن نو جهانی تحول که گذشته

 و هاخیال و اوهام پایه بر شدنمی را ایران گشتن نو و نفوذ. داشت پیش در انحطاط خطر

 .کرد بنا دور تصوراتی
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 توانستیمیم که سرعتی با داشت مستقیم ارتباط ایران اصولی حیات تجدید و نفوذ حقیقت در

 نبود این از ترباطل تصوری و ترواهی خیالی. سازیم منطبق دائم، تغییر حال در جهاتی با را خود

 هر از بهتر آغاز همان از او. کند کمک ما به که است مکلف و دارد وظیفه دنیا کنیم تصور که

 نای. داریم را آن شایستگی و عرضه که شد خواهد نصیبمان چیزی همان ما که دانستمی کس

 ماه بهمن ششم سوی به را شهریار که بود راهی همان این. کرد طی بایستمی که بود راهی

 .کرد هدایت 4014

 نچهآ از است پرهیز و دوری ما دشمن بزرگترین که بدانیم باید شده، انجام انقالب که هم امروز

 و وشه آنکه شرط به باشد طلبانهجاه تواندنمی اقتصادی هدف هیچ ما منابع با. کرد باید که

 انقالب به را خودمان باید فقط نه ما. بگذاریم کشورمان ترقی خدمت در کامال را خودمان اراده

 باید که نستای آن و داریم پیش در ترمشکل و ترسخت کاری بلکه برسانیم گذشته قرن صنعتی

 پنداریممی که آنچه از و پیمایدمی را خود راه امروز که علمی و تکنیک انقالب با را خودمان

 .سازیم منطبق ترمهم هم و است ترسریع هم

 جمالت به هستند پیوسته و وابسته که) ما ممتاز اقتصاددانان از بعضی که همانطور توانیمنمی ما

 در و دهیم فرا گوش دهندمی تذکر ما به و گویندمی( خارجی درسی هایکتاب طمطراق پر

 به هایگام با دیگر مرحله به ایمرحله از و دیگر قدمی به قدمی از کشورمان توسعه مورد

 ردیگ کشورهای با همگام سوم هزاره به رسیدن برای باید. برویم پیش «منظم» هاآن اصطالح

 .نیست دیگر راهی. برویم پیش و بسوزانیم دیگری از پس یکی را مراحل

 ودندب جنگ در که عراق و سوریه راه از کشید، طول بیشتر هم هفته یک از که مسافرتی از پس

 در. دمرسی تهران به بود آمیخته بهم آن در غم و شادی که حس یک از لبریز و خسته و کوفته

 یآشنای هموطن یک با ترن کوپه در. داد روی کننده ناراحت آمدیپیش تهران و اهواز بین ترن

 و اشتهد دوستی و آشنایی سابقا پدرم با که گفت من به و داشت رسمی ماموریت که کردم پیدا

 تخواس ما از قطار رئیس که بودیم شده صحبت مشغول هم با تازه ما. بود رکنی آقای اسمش

 صراحت به نم «قطارهم» آشنای. باشیم کوپههم انگلیسی افسر چند با و برویم دیگری کوپه به که
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 واستخمی کنممی فکر. )کرد پافشاری قطار رئیس اما کردم او مثل هم من. کرد رد را او پیشنهاد

 در که یمباش راضی و شاد باید ما که گفت ضمن در و( کند استفاده ما کوپه از تنهایی به خودش

. بینیدب موقع این در را رکنی قیافه که بود خالی شما جای. بود خواهیم انگلیسی افسر چند جوار

 از یسخت و خشن بسیار کلمات و شد سرخ خوزستان آفتاب زیر قرمز هایفلفل مانند ناگهان

 لذت، تخار،اف گفتی: »کرد فریاد انگلیسی افسرهای و قطار رئیس به خطاب. پرید بیرون دهانش

 نای. کردم دنبال را او سخنان هم من «…باشیم هااشغالگر این جوار در که هاایرانی ما برای شادی

 پیش را خودش راه و نگفت سخنی هم قطار رئیس. دیدم که بود خارجی ضد تظاهر اولین

 .نشد رکنی و من مزاحم راه طول در کسی دیگر. رفت و گرفت

 ار مهمانخانه یک آدرس. شناختمنمی را کسی. بودم شده «گم» کمی بگویم توانممی تهران در

 فقط که فرتوت و پیر اسب یک که ایدرشکه. دادند من به را زارالله هتل آدرس و خواستم

 که رگیبز چمدان با لنگان لنگ مرا کشید،می را آن و بود مانده باقی هایشاستخوان بر پوستی

 .رسانید شهر مرکز به بود همراهم به

 سربازان دسته میان در و بودند عرب بیشترشان که داشت خارجی هایمشتری زارالله هتل

 از بعضی با که کردم کوشش و گرفتم دوش. کردندمی نگاه را هامغازه ویترین پشت خارجی

 که رفتم امدایی منزل به هتل از هاآن با تماس از پس شب همان .بگیرم تماس اممادری اقوام

 راوانف محبت و مهر با و کردمی زندگی فرزندانش و خانمش با داشتنیدوست و محبوب بسیار

 زندگی که آوردند جای به را خود کوشش و سعی تمام هاآن و پذیرفتند خودشان میان در مرا

 بود آبادولی خیابان در هاآن منزل. ماندم هاآن خانه در هامدت. کنند مطلوب و راحت برایم را

 روی به که هاییستون با بود ایرانی ایخانه. داشت را ده یک حالت و وضع هنگام آن در که

 سیارب پسری امدایی پسر. میان در آب حوض یک با شدمی باز تهران خاص سبک به باغ یک

 اربسی که امدایی دختر و است عالقه مورد و معروف اطبای از یکی امروز او. آمد نظرم به خجول

 و کردندمی زندگی خانه آن در. کندمی زندگی خوشبختی با و کرده عروسی اکنون بود، جوان
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 از برایم هاآن و گذراندیممی کرسی زیر در را هاشب زمستان ما. رفتندمی مدرسه به هم دو هر

 .گفتندمی هاسخن قدیم هایداستان

 و هاتصدیق بایستمی آغاز در اما برآمدم کاری جستجوی در که بود نگذشته هفته یک هنوز

 خارجه وزارت وارد خواستممی چون و داشت وقت به نیاز این و اندازم جریان به را هایمدیپلم

. امکرده ایگستاخانه کار عجب شد معلوم. کردم مراجعه آن پرسنل قسمت به خودم شوم

 یکس که گذاشت جریان در را کسی بایستیمی شد، خارجه وزارت وارد شودنمی که اینطوری

 هم شخص این و بکند ثالث شخص نزد را الزم اقدام بتواند اخیر شخص تا بشناسد را دیگر

 ...و و ببیند را دیگری بتواند

 شخود قلم طریق از هنگام آن در که رفتم رهنما حمید دوستم دیدن برای که بود هنگام این در

 آغاز روزنامه آن با را خود همکاری هم من و داشت هاآشنا ایران روزنامه سردبیر سمت در و

 دچن و کرد وارد ایران روز آن محافل در مرا که بود شخصی اولین شاید رهنما حمید. بودم کرده

 در را سیک باید که گفت و کرد فاش برایم بکشم آب از را خودم گلیم بتوانم آنکه برای را راز

 که مدآ یادم لحظه این در. باشد تقاضایم دنبال به و کند معرفی مرا که کنم پیدا خارجه وزارت

 نامبه ابوالحسن آقای دیدن به و است خارجه وزارت ادارات از یکی مدیر پدرم دوستان از یکی

 ههفت یک. گرفت خواهد مرا تقاضای دنبال که داد قول من به و شد شاد من دیدن از که رفتم

 .کرد معرفی ساعد آقای خارجه وزیر به مرا او. بروم مالقاتش برای که داد اطالع من به او بعد

 و ترکوچک خارجه وزارت بزرگ بسیار بگویم توانممی حتی و بزرگ میز پشت در ساعد آقای

 این .داشت هالب بر که مطمئن تبسم آن با و دقیق و بیدار چشمان با. آمدمی نظر به ترچاق

 رایب که سخت بسیار روزهای در حتی بگویم توانممی مطبوعیت و مشربیخوش و مالیمت

 که ام صحبت حین در. است نگفته ترک را او گاههیچ آمد پیش مملکت برای و ساعد شخص

 خوب را او چون داشت خاطر به پدرم از که یادگارهایی کشید طول دقیقه ده به نزدیک

 .آورند فراهم را الزم تسهیالت من استخدام در که داد دستور و شد یادآور شناختمی
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 ار خودش خدمات اعظم قسمت او. است ما کشور سیاست هایقیافه ترینجالب از یکی ساعد

 سلوک حسن و مشربی خوش و دلینیک لحاظ از. است داده انجام خارج در هاسفارتخانه در

 سیارب ذکاوتی و بیدار هست روحی بینیخوش و قلبی خوش این پشت در اما دارد معروفیت

 .تیز

 داریم هاسخن و هابحث هم با گرددمی نصیبم اغلب سنا راهروهای در وی مالقات که هم حال

 اونمع با مالقات برای مرا بهنام آقای وزیر، با مالقات از پس. قائلم بزرگ احترامی برایش و

 .ودب وزیر راهروی با موازی راهرو در او دفتر. برد اتابکی رحمت آقای( امروز کارگزینی) پرسنل

 آن با و بود وزیر یعنی جاه صاحب دفتر به آن بودن نزدیک در اداره هر اهمیت زمان آن در

 متس در را او هم هابعد. بود فراوان تحرک دارای همیشه اتابکی رحمت. داشت مستقیم ارتباط

 آنکه دونب اتابکی آقای. بود نکرده تغییر که دیدم بیروت در ایران سفیر و بیروت در کنسول

 لهبالفاص کنم مراجعه فردا که بخواهد من از و بکند را پرسنل اداره همیشگی آسان و عادی اقدام

 ابقهمس تا کارآموز سمت به که کرد پیشنهاد من به. کردم امضاء که داد من به را استخدام اوراق

 به مرا شخصا خودش هم روز آن فردای. شوم کار مشغول خارجه وزارت در آینده ورودی

 مورد ایمهدیپلم آنکه بدون رفت و آمد ماه دو از پس ترتیب بدین و کرد معرفی کابینه رئیس

 نم( نداشت جلسه هنگام آن در فرهنگ عالی شورای چون) باشد گرفته قرار قطعی تصدیق

 .وزیر کابینه در شدم کارآموز

 را دهوار هاینامه هاآن که اینست آنجا در افراد کار اما است، طمطراق پر بسیار وزیر کابینه اسم

 همه شخص باید و دهندمی جای پاکت یک در را همه و ثبت را صادره هاینامه و کنندمی باز

 پشت هک پاکتی در هااشتبا را شوروی سفارت به مربوط یادداشت که آورد جا به را خود کوشش

. بودند متفق هاآن دو هر هنگام آن در اگرچه. ندهد جای است آمریکا متحده ممالک اسم آن

 هدایت ودب خودش اطاق به منضم که بزرگ تاالر یک به مرا قریب ضیاءالدین آقای کابینه رئیس

 .کرد معرفی امتازه همکاران به مرا کلمه چند طی و کرد
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 هایامهن ثبت به وادار مرا بالفاصله. شدم دوست هاآن از بعضی با. بودیم نفر هشت ما وقت آن

 را هاآن خواند، را هانامه روز، تمام در بایستمی. نیست مطلوب زیاد که کاری کردند، خروجی

 مرهن هاآن روی اندیکاتور دفتر در کلمه چند در و خالصه را هاآن بعد و کرد ثبت کرد، خالصه

 .زد

 جمشید .شدمی وزارتخانه تحویل که بود هایینامه مسئول بلگراد در ما سابق سفیر اقبال احمد

 (.است هامبورگ در ما کنسول ژنرال اکنون او) داشت عهده به داخل در را هانامه تحویل مفتاح

 و ودش امضاء بایستمی که بود هایینامه مسئول هندوستان در ما سابق سفیر آدمیت فریدون

 روی را هانامه آدرس خارجه وزارت فعلی مدیرکل و بروکسل در ما سابق سفیر دیبا فریدون

 هاربعدازظه اغلب که شدیم گروهی ما کم کم. نداشت هم خوبی بسیار خط و نوشتمی هاپاکت

 .دیدیممی را همدیگر اسالمبول خیابان در فردوسی کافه در

 هتهی مشغول دارد کاوشگری روح و است باسوادی بسیار آدم که آدمیت فریدون زمان این در

 جوانی هاوقت آن. گفتمی سخن بسیار مورد این در ما با و امیرکبیر زندگی درباره بود کتابی

 کنممی تصور. امندیده را او چرا دانمنمی اخیر هایسال در. خوب بسیار و جدی و خجول بود

 .باشد ایمطالعه انجام یا کتاب یک تهیه مشغول باید که

 ما که نیایید خواستیممی بیشتر و داشتیم توجه نوشتن به کمتر من خود جمله از و دیگر رفقای

 …بشناسیم و ببینیم کرده احاطه را
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 بروکسل دانشگاه در تحصیل دوران در ایرانی دوستان با هویدا

 
 اروپا در اقامت آخر روزهای در هویدا
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 ایران به بازگشت اول روزهای در هویدا

 
 افسری درجه به نیل از پس 40۳0 مهرماه در هویدا امیرعباس دوم ستوان

 .گرفت جایزه شاه از شد، برپا افسری دانشکده چمن زمین محوطه در که مراسمی طی او
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 دارایی وزارت و نفت ملی شرکت در حضور دوران از هویدا خاطرات

 
 گذشت نفت کنسرسیوم نمایندگان با مذاکره در آنچه

 ارک و سر دارایی، وزارت تا ایران نفت ملی شرکت مدیره هیات در عضویت از: ایرانی تاریخ

 شد، منتشر «دنیا» سالنامه در هویدا از 40۳3 سال در که خاطراتی. بود نفت با هویدا امیرعباس

 که اختالف از پر مذاکراتی بود؛ 401۳ سال در نفت کنسرسیوم نمایندگان با او مذاکرات شرح

 نخواهیم آن در هم تغییری و همانست گفت دارایی وزیر که آنچه» که شاه حرف این نهایت در

 .داد پایان دیپلماتیک - نفتی جدال این به «…داد

*** 

 برایتان انهتوپخ ستوانی دیپلم دریافت و افسری دانشکده پایان تا را خودم خاطرات گذشته سال

 هایچکمه و روشن زیتونی متحدالشکل لباس و شکوه و بود جوانی زمان آن در. دادم شرح

 .سر با موازی کاسکت و براق سیاه
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 اطراتخ یادآور برایم گذشته به بازگشت این امگذشته زندگی سالگی پنجاه مرز از که امروز

 صورتم در را خود شیارهای زمان، گذشت اکنون. نباشد حزن از خالی شاید که است خاصی

 .اندکرده سنگین را صورتم خطوط هانگرانی و گذاشته

 تاس دشوار خیلی برایم امروز امشده یادآور کوچکم روزنامه این دیگر صفحات در که همانطور

. ببینم بردارد زندگی در را اول هایگام خواستمی که جوانی سیمای خطوط در را خودم که

 ستیمه و بودیم که آنچه میان بزرگی فضای وقایع، سیر تاریخ و ما زندگی تند و سریع آهنگ

 .است کرده ایجاد

 راموشف را زندگی روزنامه از قسمتی و پیش هایزمان فضای در بکنم، جهشی امسال داشتم میل

 استمخومی. کنم حذف شودمی خودم زندگانی به مربوط که را مطالب این از قسمتی حتی و کنم

 نجاما از مرا چیز دو متاسفانه اما امروز با بکنم هاییمقایسه و بپردازم جنگ از بعد هایسال به

 :کرد منع کاری چنین

 جدید نسل با وگوگفت

 عمر که دارد عمری دهم قرار مخاطب را او داشتم میل همیشه که جدیدی نسل اینکه اول دلیل

 و القهع مورد بود، تزلزل و ثبات عدم دوره که نزدیک گذشته بنابراین است، تکنولوژی زمان

 در هاواژگونی و هادگرگونگی آنچنان اخیر سال بیست این. باشد توانستنمی شاید او توجه

 کرده محو کلی به هاآن دید میدان از را، آن از پیش سال ده دوره که آورده وجود به هاچیز خیلی

 جوان آیا. است آمده وجود به تفاهم حتی و منطق مطالب، توجیه زمانی فاصله این در. است

 درک بودم زمان آن در من که را سال اندی و بیست جوان تواندمی امروزی ساله چند و بیست

 آیا دارد؟ داشتم خودم زمان در من که را تردیدهایی و شک همان امروزی جوان این آیا کند؟

 آیا است؟ دیده او امخوانده من که را هاییکتاب همان آیا است؟ خوانده را هاییکتاب چه

 نساخته دیگری نوع و شکل به را او صوت ضبط صفحه، تلویزیون، رادیو، مثل تازه هایتکنیک

 است؟ نداده قرار تاثیر تحت یا
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 یگرد ماهیت و بود دیگر نوعی از گفت، اینطور بشود اگر من، دیگر دلیل. بود دلیل یک این

 .داشت

 یادداشت هایدفترچه

 مبکش بیرون آن از را اصلی صفات و بخوانم مجددا را خودم یادداشت هایدفترچه آنکه برای

 امروزانه کار تمام باید کنم عالوه بدان هم را زمان این هاییادداشت و کنم یادداشت مجددا و

 بدهم کار نای به نظمی علمی، شیوه و رویه یک طبق که باشم داشته کافی وقت تا بگذارم کنار را

 .است کمیاب برایم وقت اکنون و

. کردممی موکول بعد سال به را کار این و نوشتمنمی چیزی اصال امسال اگر شدمی بهتر شاید

 و هایادداشت دریافت برای او. کندنمی متقاعد را طباطبایی آقای وقتهیچ منفی جواب اما

 هر نوشتن به شما کردن وادار و موضوع به او شدن وارد نحوه ولی است آماده همیشه هامقاله

 هب خودتان شما ولی دهدنمی نشان خود از بسیار ایستادگی او ظاهرا امسال. کندمی فرق سال

 هم ارب این معمول مثل. دهید انجام او خواسته طبق را کار این باید که دریابید توانیدمی خوبی

 فکر خود یشپ قبال که آنچه از غیر ترتیبی و نظم کردن دنبال با ببینم حال. انداختم گیر را خودم

 .درآورد تحریر رشته به توانمی مطالبی چه بودم کرده

 کافی وقت کردن پیدا مشکل

 درست هک زیرا آید،می نظرم به ترمشکل کار این کافی وقت یافتن لحاظ از باز سال، وقت این در

 ایانپ تا که گرددمی آغاز زودی به بودجه جنگ و گرددمی منطبق بودجه تدوین ایام با زمان این

 بزرگ هایتحول و هاتغییر انتظار که هموطنانم از عده آن همه. بود خواهم مشغول بدان سال

 جستجو خود برای امسال هایبودجه در تازه امیدهای برای جدیدی دالیل دارند کشورمان در

 .کنندمی

 ندارند آگاهی خوب یا و ندارند آگاهی
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 از ها،امکان از واقع، حقایق از که هستند ما خواهران و برادران از بسیاری گروه که ندارم شک

 دور را خود باید که هاییوسوسه از نیز و) کرد باید که هاییانتخاب از ارزش، با هایحلراه

 .ندارند آگاهی خوب با و ندارند آگاهی( داشت نگاه

 عمل مرحله به را تازه هایسیستم و جدید دیدهای و نو فکرهای طرز باید جا همه در ناچار ما

 هایمدیریت عنوان به پیش نسل چندین از که هاییروش زیرا نیست آسان کار این. بگذاریم

 جدید دیدهای و اراده این. است شده طبیعی و عادی برایمان تقریبا رسیده، ما به ارث به سنتی

 .است شده اقتصادی بخش در هاییتصمیم اخذ موجب طبعا نو فکرهای طرز این و

 نفت از خاطراتی

 آیت زیر سال این اما کند، حکومت آن ترینوسیع معنای به دموکراسی باید هم آنجا در چون

 زاآتش و سوزان ماده این درباره که را خاطراتی باشد جالب شاید و رسدمی پایان به دارد نفت

 .ورمآ یاد به( شودمی زده هم حرف آن به راجع وقتی حتی بلکه شودمی مصرف وقتی فقط نه)

 منافع از دفاع برای را خود خاص رویه زمان و دوره هر در و وقت همه در ایران ما کشور

 مامت نفت کننده تولید کشورهای کلیه نفع به کار آخر در همیشه دفاع این و داشته خویش

 .است شدهمی

 ایران نفت ملی شرکت در من خدمت دوران از یادی

 ریتعمیق دید از را مسئله که داد من به را امکان این ایران نفت ملی شرکت در من خدمت دوران

 و یرز همه توانستمنمی من نفت ملی شرکت مدیر یک سمت در که نیست تردیدی. بشناسم

 در هم هاییبندیدسته که مخصوصا. کنم درک را نفت به مربوط مطالب و موضوع هایبم

 .داشت وجود نفت ملی شرکت

 در دیگر یبعض به نسبت بعضی فردی احساسات و ایستادندمی هم مقابل که افرادی بندیدسته

 نوع یک زمان آن در. کردمی ظهور و بروز اوقات بعضی نقیض، و ضد نفتی هایسیاست لباس
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 تمامی هک کردمی جلساتی تشکیل به وادار را ما ـ نبود شایسته که ـ افراد بین مبارزه و جنگ

 .نداشت

 شاهنشاه دستورهای

 از یکی اینکه برای کند آماده را خود ایران نفت ملی شرکت که بودند داده هادستور شاهنشاه

 یازاتامت شدمی بسته جدید هایشرکت با که قراردادهایی و گردد دنیا نفتی بزرگ هایشرکت

 این و شدیم قائل ما برای کنسرسیوم قرارداد با مقایسه مقام در توجه قابل و بسیار هایبرتری و

 هگشت عملی شاهنشاه شخص از الهام با همه بود شده بسته جدید هایشرکت با که هاقرارداد

 ردکمی وادار را ما کشور که المدتطویل سیاست این درک عرض و سطح در ما شناسانکار. بود

 .نبود بگیرد،( دیگر هایمیدان مانند) فعالیت میدان این در انقالبی هایتصمیم

 فراوان شوق و شور و هااستعداد

 تشرک در. آن فنی امور تا بودم شرکت اجتماعی و اداری امور مشغول بیشتر شخصا خود من

 در لیو داشتند فراوان شوق و شور و بسیار استعداد که بودند جوانی افراد زمان آن در نفت ملی

 .نبودند فرماندهی هایمحل و موقعیت

 با هم هنوز بودند شده بزرگ ایران و انگلیس نفت سابق شرکت دوره در که کسانی از بعضی

 و زیردستی احساس یک باز بود گذشته ایران نفت شدن ملی زمان از سال هایسال آنکه وجود

 خارجی هایشرکت به نسبت سازشکاری روش و رویه آن از را خود نه داشتند، مادونی

 نگاه نارک را خود توانستندمی جنگجویانه و خشن رویه یک از نه و کنند آزاد و فارغ توانستندمی

 عقده به مبدل را آن خواستندمی که بود قدیم حقارت و کوچکی عقده اثر هم این که دارند

 .نیست و نبود خوب رویه دو هر من دید از. کنند برتری

 کشور منافع خاطر به

 در ار کشورمان منافع فقط و فقط و شویم روروبه مسائل این با «عقده» گونههیچ بدون باید ما

 کنند نظارت شخصا بایستمی اغلب شاهنشاه زمان این در که دانستممی من. باشیم داشته خاطر
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 که تهس بسیاری مطالب. گردد دنبال کلمه به کلمه و نشود فراموش ایران سیاست خطوط تا

 .گذاریممی دیگر وقت برای که شود گفته خود موقع به زمینه این در باید

 وریمآ دست به توجهی قابل امتیازهای توانستیم و شدیم هاآن با بحث وارد ما چون سال این در

 دارایی وزیر سمت در من و شودمی نفت مذاکرات به مربوط که خاطرات بعضی از خواهممی

 .کنم یاد دنیا گرامی سالنامه خوانندگان برای دادممی انجام را مذاکرات این

 دارایی وزارت سمت در

 کرف گیرم عهده برای را دارایی وزارت سمت آنکه برای کردم ترک را نفت ملی شرکت وقتی

 مکنمی فکر که امروز ولی امکرده ترک شودمی نفت امور به مربوط که را کاری خط کردممی

 سیاست با مبود نفت ملی شرکت در که زمانی از بیشتر خیلی خودم اخیر سمت این در که بینممی

 .شدم مشغول بدان و کردم پیدا کار ارتباط نفتی

 ونهچگ و فرمایندمی رهبری را سیاست این شاهنشاه چگونه دیدم نزدیک از که بود موقع آن در

 رکتش از من حرکت. برد پیش دقت با را امور پیوسته کشور منافع داشتن نظر در با توانمی

 .گرفت انجام سرعت به نفت ملی

 دارایی وزارت در من کار اولین

. بپردازم بودجه کردن آماده امر به بود الزم اول روزهای همان از دارایی وزارت به ورود از پس

 ستبایمی هاقسمت بعضی در. داشت قرار دارایی وزیر عمل شعاع در زمان آن در مملکتی بودجه

 .نمایم اقدام هم مالی قانون یک کردن آماده درباره نیز و کنم انتخاب خود برای هم همکارانی

 فرخ هک خواستم اقبال دکتر از کنم دنبال دارایی وزارت در را نفت به مربوط کارهای آنکه برای

. ردمک تعیین نفت امور مدیرکل سمت به را او بعد و کند منتقل دارایی وزارت به را آبادینجم

 و رددا ریاضی تفکر طرز یک او. بودم شناخته کار حین در نفت ملی شرکت در را آبادینجم

 افتهی تخصص نفت تولید به مربوط کارهای در. شاعر هم کمی حال عین در و است دقیق خیلی
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 وجودش تمام با اصطالح به و پرستوطن قاطعیت حد تا. دارد هم مطمئنی و وسیع اطالعات و

 .بود «تکنوکرات» انگشتان نوک تا

 دارند منتقد روحیه که کسانی برای ارزش

. ودمب قائل فراوان ارزش مسائل، تحلیل و تجزیه مستعد و منتقد روحیه یک برای همیشه من

 و اثر رفت که هم جا هر و داشت پیش در درخشانی پیشرفت راه او که بود روشن من برای

 دارایی وزارت در را خود مدیریت قسمت کوتاهی مدت در. گذاشت جا به خودش از یادگاری

 کار لحاظ از هم ما اقدامات و ما به مربوط کارهای در. داد بدان الزم نسق و نظم و کرد منظم

 .سازد راربرق ایران نفت ملی شرکت با مرتب و هماهنگ ارتباط یک توانست و کرد پیدا نفوذی

 «اوپک» اهمیت کسب

 تهرف رفته شودمی خوانده اوپک نام به که نفت صادرکننده کشورهای تشکیالت زمان آن در

( ماه آن 41 تا دهم از) 43۰3 سال سپتامبر در اوپک جلسه اولین. کردمی اهمیت کسب داشت

 ودیسع عربستان عراق، کویت، ایران، هایدولت نمایندگان آن در و بود شده تشکیل بغداد در

 :که اساس این بر بودند، کرده شرکت عضو عنوان به ونزوئال و

 امینت نفت صادرات از حاصل درآمد وسیله به اکثرا باید ضروری توسعه هایبرنامه اجرای( 4

 .شود

 .کنند تدوین و تنظیم نفت درآمد به اتکاء با را خود ملی بودجه موازنه باید اعضاء( ۳

 .گردد آن جایگزین دیگر منابع باید شد تمام چون و است شدنیتمام منبع یک نفت( 0

 و نیرو اولین منبع عنوان به باید خود زندگی سطح نگاهداشت خاطر به عالم هایملت همه( 1 

 .باشند نفت به متکی نیرو تولید

 گذاشت اهدخو اثر اعضاء هایبرنامه در تعیین و قطع طور به نفت بهای در تبدیلی و تغییر هر( ۳

 مالاحت به بلکه است هااقتصاددان حال به مضر فقط نه که شد خواهد هاییدگرگونی موجب و
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 بر نیمب شد گرفته هاییتصمیم نتیجه در و بود خواهد کنندهمصرف هایملت همه حال به مضر

 باز اول الح به بود شده انجام سال پایان در که هاقیمت آمدن پایین که گردد اتخاذ ترتیبی اینکه

 توجه با و نفتی تولیدات تنظیم به توجه با بماند، ثابت هاقیمت که گردد اتخاذ ایرویه و گردد

 .کنندهمصرف و کننده تولید کشورهای منابع به

 نفت نشده منتشر مذاکرات از قسمتی

 وپکا جلسات در مکرر گرفتمی الهام شاهنشاه از پیوسته که را خود کار قدرت و توانایی ایران

 هم اوپک اعضای. داد نشان اوپک اعضای به را خود درست فکر طرز و نفوذ و ساخت آشکار

 اگر یستن بیهوده میان این در. بردندمی پی داشتند رفته رفته ایران درست و صادقانه نظرات به

 امعهده به آن انجام لندن و تهران در 43۰1 سال دسامبر در که را نفت مذاکرات از قسمتی برایتان

 و رفک طرز چه با و محیطی چگونه در نفت کار که شود مالحظه تا شوم یادآور بود شده محول

 که دارم یاد به خوب. بود من با دارایی وزارت تصدی هنگام آن در. شدهمی انجام استداللی

 نفت کنسرسیوم توسط که 43۰1 سپتامبر یازدهم تاریخ در الحاقی قرارداد طرح اولین نویسپیش

 .شد ایران نمایندگان تسلیم لندن در بود گردیده تنظیم

 کنسرسیوم نمایندگان نظریه

 گاننمایند آمد عمل به ایران پیشنهاد مورد در که نظرهایی تجدید از پس سپتامبر ۳۰ تاریخ در

 اندهم باقی که کاری و درآمده قطعی صورت به قرارداد متن که کردند وانمود چنین کنسرسیوم

 هاآن ینظرها ولی. کنند کار آن فارسی ترجمه روی باید ایرانی شناسانکار گروه که آنست فقط

 .ندانستم قبول قابل هم باز را

 به کنسرسیوم حقوقدانان کالرک و ورین آقایان( 401۳ سال ماه آذر 40) 43۰1 دسامبر نهم روز

 ماده و حکمیت ماده به مربوط ایرادات جلسه این در. کردند صرف من با را ناهار و آمدند تهران

 اعضا هب امر رسیدمی نظر به. دادم تذکر هاآن به صریحا بود هاآن پیشنهاد در که را حساب مفاصا

 .بدهند ما تحویل غیرمعقول هایحرف خواهندمی و باشد شده مشتبه نفت کنسرسیوم
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 تهران به کنسرسیوم نمایندگان ورود

 نم دفتر در را مذاکرات و آمدند تهران به لندن از پارکینسون و آدیسون دسامبر 41 دوشنبه روز

 مفاصا و حکمیت مواد درباره کنسرسیوم فشار مقابل در هم مذاکرات این در. کردند شروع

 انایر چه هر باید چرا دانیمنمی ما گفت آدیسون. آمد عمل به ایستادگی سخت همچنان حساب

. رداریمب میان از را آن باید باشد هم چنین اگر و هستیم ایران مدیون ما آیا و کنم قبول گویدمی

 شما از کسی هک بدانید. نیست مطرح وهم و تصور اینجا کنیدمی اشتباه گفتم و برآشفتم سخت

 .کندمی مطالبه را خود حقه حقوق ایران بلکه خواهدنمی باج

 کنسرسیوم نمایندگان تهدید

 و امضاء 43۰1 سال پایان تا قرارداد چنانچه که گفتند تهدید حالت به کنسرسیوم نمایندگان

 جلسه این از بعد. داشت نخواهد اعتبار دیگر اندداده که پیشنهاداتی و نگردد مقننه قوه تقدیم

 درست ومکنسرسی نمایندگان با من صحبت نحوه که بود گفته نفت ملی شرکت مدیران از یکی

 .نبود

 آدیسون خواهیپوزش

 آیا که ردک تلفن من به نفت کنسرسیوم از آدیسون، صحبت طرز از پوزش قصد به «واردر» بعد

 نآدیسو بالفاصله و ندارم کاری ایشان با «ابدا خیر» دادم جواب او به دارم؟ کاری آدیسون با

 4۳ شنبهسه روز. خواست پوزش سخت بود زده جلسه آن در که هاییحرف از و کرد تلفن

 .نفت کار به رسیدگی ادامه برای شود تشکیل ایجلسه باید که دادم اطالع دسامبر

 کنسرسیوم نمایندگان شرفیابی تقاضای قبول عدم

 شناسکار نفت مسائل در احاطه و نفتی معلومات لحاظ از که) فالح دفتر در جلسه این

 طرف از کالرک و ورین و فروزان و موحد و آبادینجم فرخ عضویت با( است ایبرجسته

 ایراد نکات سایرین و دارایی وزیر طرف از نمایندگی به آبادینجم و شد تشکیل کنسرسیوم

 رفط از پارکینسون و آدیسون بالفاصله نرسید نتیجه به مذاکرات چون. کرد مطرح را ایران
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 عصر. ندنپذیرفت را هاآن شاهنشاه اما کردند را شاهنشاه حضور به شرفیابی تقاضای کنسرسیوم

 .رساندم ملوکانه عرض شرف به را مراتب و شدم شرفیاب فالح اتفاق به روز همان

 رسدمی عرض به مذاکرات جزئیات

 دعااست و رساندم عرض به مطالبی گچساران خام نفت قیمت مورد در شاهنشاه سؤال مقابل در

 ما چرا آنکه دالیل هم او و برساند عرض به را جزئیات آبادینجم فرمایند اجازه که کردم

 اضافه و رساند عرض به است شده اعالن واقعی قیمت از ترپایین گچساران نفت قیمت معتقدیم

 هایخام نفت شده اعالن قیمت بین است الزم چون که شده پیشنهاد کنسرسیوم به که کرد

 قیمت نآ از استفاده با تا کرد پیدا فرمولی باید باشد موجود ایرابطه فارس خلیج در مختلف

 استنتاج لقاب( قطر سبک نفت تا گرفته طرفبی منطقه سنگین نفت از) مختلف هایخام نفت

 خام نفت قیمت بتوان آن بردن کار به با که باشد باید هم ما قبول مورد فرمول این البته و باشد

 .کرد حساب را گچساران

 نسرسیومک با مذاکرات پیشرفت نحوه از اصوال و فرمودند تعجب کنسرسیوم رویه این از شاهنشاه

 وجههیچ به کندمی تضعیف را ما وضع که قرارداد از هاییقسمت فرمودند و شدند ناراحت

 .باشد قبول مورد تواندنمی

 لندن به مسافرت برای تلگراف وصول

. ندبود کرده دعوت لندن به مذاکره برای مرا که کردم دریافت تلگرافی دسامبر 40 جمعه روز

 عازم فروزان و موحد آبادی،نجم فالح، اتفاق به دسامبر ۳4 دوشنبه روز اجازه کسب از پس

 یکی سیدیمر اسکوار فینسبوری در کنسرسیوم کار محل در باال طبقه به وقتی لندن در. شدم لندن

 .شد فاصله دقیقه دو

 دارایی وزیر به خواهندمی شاید کرد تصور است حساس بسیار که آبادینجم مدت این در

 و «پیچ» آن در که اتاقی به فالح اتفاق به و آمد شخصا آدیسون بعد بالفاصله ولی کنند توهین

 .نیامد دست به اینتیجه ولی شد شروع مذاکرات و رفتیم بودند «پاتینسون»
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 ایران سفارت محل در مذاکره

 هم آدیسون و پاتینسون و پیچ به قبال. رفتم شاهنشاهی سفارت به فالح اتفاق به روز همان ظهر

 دبو کرده قبول فقط کنسرسیوم که جهت این از من. بیایند هم هاآن که بود شده داده اطالع

 ایستادگی همچنان حکمیت موضوع در ولی شود خارج قرارداد متن از حساب مفاصا موضوع

 گفتم هاآن به صریحا شد انجام که هم مذاکراتی در. بودم ناراحت سخت دادمی نشان خود از

 که را ایجلسه دلیل همین به. ندارم قبول وجه هیچ به هاآن پیشنهاد طبق را داوری ترتیبات که

 .کردم لغو شود تشکیل بود قرار کنسرسیوم اداره در بعدازظهر

 شد شروع نشینیعقب

 نمایندگان جلسه این در. شد آغاز شناسانکار کمیته مذاکرات 43۰1 دسامبر ۳0 چهارشنبه روز

 ودخ جدید پیشنهاد در. بودند نشسته عقب کرده نظرصرف خود هایحرف از کمی کنسرسیوم

 به را خود نظر این دیگر جای در ولی بودند آورده عمل به نظری تجدید هم داوری مورد در

 .بود آنان طرف از یکجانبه حق شناختن همان آن نتیجه که بودند گنجانده دیگری شکل

 یرز تواندنمی ایران که شد یادآوری هاآن به صراحتا بار هر و شد تشکیل هم دیگری جلسات

 مدت رتاسرس برای را خود موقعیت و منافع و برود غیرمنصفانه و یکجانبه ترتیبات گونهاین بار

 .اندازد مخاطره به نیست ممکن حاضر وضع در آن بینیپیش که دعاوی به نسبت قرارداد

 به حکمیت مورد در کنسرسیوم پیشنهاد که است معتقد عکس به نفت مدیران از یکی حاال

 رحاض گویدمی که است راسخ عقیده این در قدری به و کندنمی تضعیف را ما وضع وجههیچ

 شد هم بستن شرط آماده او و دهد قرار بحث مورد را موضوع دیگر حقوقی مشاور هر با است

 به نم که بود شب چهارشنبه. گرفت خواهد قرار تائید مورد حتما او نظر که داشت عقیده چون

 قوقیح مشاور کارابیبر با مشورت و مذاکره برای باید فردا که کردم تلفن موحد و آبادینجم

 .بروند پاریس به المللیبین

 خود نظریه از کنسرسیوم دفاع

www.takbook.com

www.takbook.com



236 

 

 دداشتن شرکت آن در هم پاتینسون و پیچ فالح، که ایجلسه در 43۰1 دسامبر ۳1 پنجشنبه روز

 گریدی شکل به و است راسخ حکمیت درباره خودش نظر در کماکان کنسرسیوم. کردم شرکت

 .کندمی دفاع آن از

 ردایف. فرستادم پاریس به را موحد و آبادینجم کریسمس شب یعنی دسامبر ۳1 پنجشنبه شب

 تمام کارابیبر که دادند اطالع من به 4010 ماه دی چهارم با مطابق دسامبر ۳۳ جمعه روز آن

 کارابیبر .است بوده «ترآتشه دو هم ما از» کارابیبر هاآن گزارش طبق حتی و کرده قبول را نظرات

 کسی یومکنسرس به آن قبوالندن کندنمی تصور که است معقول قدری به ایران مطالب بود گفته

 .کند روروبه اشکال با را

 پاریس مذاکرات و مالقات جریان شرح

 زا کارابیبر با مالقات از پس موحد و آبادینجم که بود من اتاق در فالح دسامبر ۳۰ شنبه روز

 رتبم حاال گویندمی موحد و آبادینجم. دادند اطالع مفصل من به را جریان و برگشتند پاریس

 تقسم موحد و آبادینجم. بشود مخابره اوضاع و مذاکرات نتیجه که رسدمی تلکس تهران از

 را هرانت با حضوری مذاکرات و نشست تلکس پای فروزان و بودند کرده اشغال را هتل تلکس

 .کردند آغاز

 ازهاند به و کنندهقانع هایجواب اندکرده سعی آنکه وجود با که گفتند من به هاآن نفر سه هر

 با ماست نحوه این متاسفانه ولی نباشد اضافی توضیحات محتاج دیگر که بدهند روشن کافی

 .آوردمی پیش هاآن برای زیاد گرفتاری کم کم دارد تهران

 دبیا اطالعات موحد. کنم اشاره فروزان و موحد خصوصیات به که نیست مناسبتبی اینجا در

 مداننمی ولی کندمی ترجمه خوب حقوقی متون و است وارد هم حقوقی مسائل در و دارد خوبی

 ردهک ترجمه که هم را بطوطهابن سفرنامه و چربدمی دیگری بر او خصوصیات این از یک کدام

 نظر و تمایل دو میان در ایام آن در هم فروزان. مطلع است شخصی صورت هر به و خواندم

 .کند تایید را نظر و تمایل کدام دانستنمی و بود مردد
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 نکردند قبول را ما نظرات هم باز

 ام نظرات هم باز دیدم ولی بود ایجلسه کنسرسیوم اداره در دسامبر ۳۰ دوشنبه روز حال هر به

 صبح. مبرگرد تهران به حضوری گزارش عرض برای بالفاصله کردم فکر کنند،نمی قبول هاآن را

 ونچ برگردیم تهران به است زود حاال که بود این فالح نظر. شد ایجلسه من اتاق در یکشنبه

 شدهن معلوم هنوز هم کنسرسیوم نظر و نیست نهایی طرح او نظر به کنسرسیوم دیشب طرح

 ۳0 بهدوشن روز. رفتم شاهنشاهی سفارت به من بعد. داشت خصوصی اطالعات اینکه مثل است

 پیچ و آبادینجم بین شدیدی بحث آنجا در. کردم احضار سفارت به را شناسانکار گروه دسامبر

 ایران یو نظر به که گفت او به آبادینجم و درگرفت گچساران خام نفت قیمت مسئله به راجع

 .بکشد داوری به را موضوع این تواندمی

 ربطیبی فحر نفت صنعت در خدمتش مدت تمام در حال به تا که گفت عصبانیت نهایت با پیچ

 اب و کرد قطع را او حرف شاهنشاه سفیر زاهدی اردشیر اینجا در. است نشنیده حرف این مثل

 و کند تصحب لحن این با آبادینجم به نسبت دهدنمی اجازه که گفت پیچ به خطاب عصبانیت

 .کردند ترک را سفارت پاتینسون و پیچ بعد دقیقه چند و خواست را او عذر تقریبا

 فالح و موحد بین تند وگویگفت

 پیش فالح و موحد بین تندی وگویگفت شد تشکیل هاآن رفتن از پس که دیگری جلسه در

 که گذاشته deterrant عنوان به کنسرسیوم را حکمیت ماده این که داشت عقیده موحد. آمد

 .کند دقت خود اقدامات در کند متوجه را ایران

 و اردد زدن آتش به دامن حالت زیرا نیست درست موحد تقریر طرز این که شد عصبانی فالح

 کردهن ابراز نظری او که گفت موحد. داد کنسرسیوم به منفی جواب باید که است معنی بدین

 زا و بگوید نه آدم است آسان خیلی که داد جواب فالح و کرده تعریف را ماوقع شرح بلکه

 .بسازد قهرمان خود از و کند جلوگیری کار انجام

 مذاکرات کامل جریان عرض
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 عرض شرف به کامل صورت به جریان شد قرار و کردیم قطع را وگوگفت من و زاهدی اردشیر

 حقوقی مشاوران انگلیسی شرکت یک با که گفتم خودمان مامورین به اوضاع این خالل در. برسد

 کنسرسیوم پیشنهادی هایطرح که کردند تایید هم هاآن و کردند را کار این. کنند مشورت هم

 دسامبر امسی چهارشنبه بعدازظهر ۳ ساعت. کندمی تضعیف حکمیت لحاظ از را ایران وضع

 آخرین هفرودگا در. بازگردم ایران به نمایندگی هیات اعضاء اتفاق به که رفتم فرودگاه به 43۰1

 تهران سوی به هواپیما بعدازظهر چهار ساعت و دادند من به را کنسرسیوم پیشنهادات طرح

 .کرد حرکت

 وزیرنخست اتفاق به شرفیابی

 منصور حسنعلی مرحوم اتفاق به( 4010 ماه دی 43) 43۰1 دسامبر یکم و سی روز عصر

 به ار جریان مفصال. شدم شرفیاب شاهنشاه حضور به نمایندگی هیات اعضاء و وزیرنخست

 .رساندم عرض

 نیست بیشتر بلوفی

 حقوقی مشاورین و کارابیبر نظرات مورد در سؤال چندین و گزارش استماع از پس شاهنشاه

 رکد هنوز و دهندمی ایعطیه ما به که کنندمی خیال نفتی هایشرکت این حقیقتا که فرمودند

 پیشنهاد که نحوی به حکمیت ماده گذاردن و خواهیممی را خود حقه حقوق ما که اندنکرده

 طابخ و نیست قبول مورد وجه هیچ به باشدمی دموکلس شمشیر مانند حقیقت در و اندکرده

 کرد یمنخواه قبول کردند ایستادگی اگر و نروید بار زیر وجه هیچ به: »فرمودند حاضرین همه به

 است ساقط اعتبار از نشود تصویب ژانویه ۳۳ تا الحاقی قرارداد اگر که کنندمی تهدید اینکه و

 رفیابیش این از پس.« کرد نخواهیم چندرغازها این فدای را ایران منافع ما و نیست بیشتر بلوفی

 تاریخ زا صفحه یک این. بشود هوشبی بود نزدیک خوشحالی از آبادینجم. کشیدم راحتی نفس

 .آوردم برایتان که بود نفت زنده

 نفتی هایشرکت اتفاق و اتحاد
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 در حتی ما ولی بودند یکصدا و متحد هم با همه خارجی نفتی هایشرکت که بود این واقعیت

 این از. نداشتیم را الزم اعتماد آن و اتحاد آن هم خودمان میان در هاآن با مذاکره و بحث موقع

 گیهماهن آن و یکنواختی آن هم هیات اعضای بین در رفتمی ماموریت به هیاتی وقتی ترباال

 .بود موجود شدیدی هایتناقض موارد بسیاری در حتی و نداشت وجود الزم

 قبال در العملعکس موقع در خصوص به هم فنی شناسانکار و هاخبره کار در تناقض این

 صالح و صرفه به فنی پیشنهاد این آیا. بود محسوس هاپیشنهاد دادن با هاخارجی پیشنهادهای

 و رنظ اتفاق نفتی شناسانکار هم مورد این در کند؟می تامین را ما منافع آیا است؟ ما کشور

 طوری یبایستمی و بود من عهده بر کشور منافع از دفاع در خطیری وظیفه. نداشتند فکر وحدت

 الزم نظر شخصا گوناگون موارد در هاآن از نیاز مورد و الزم اطالعات کسب با که نمایم عمل

 .کنم عمل آن روی و اتخاذ را

 خصوصی نظرات اعمال و اتحاد وجود عدم

 که تمدانسمی و نیستند متحد ما شناسانکار فنی مختلف هایموضوع در که دانستممی خوب من

 کسی چه اینکه. است مؤثر متاسفانه هم عمومی هایعقیده اظهار در هاآن خصوصی نظرات گاه

 اصل کهاین تا کردمی پیدا بیشتری اهمیت ما برای کندمی پیشنهاد ما اعزامی نمایندگان میان از

 .چیست نظر اصل یا و پیشنهاد

 وزارت در نفت کار تصدی هنگام در چه که بود همیشه خوشبختی این و اتکا نقطه این اما

 هارسیدگی امور، تمام در شاهنشاه شخص که هستم و بودم شاهد نزدیک از اکنون چه و دارایی

 هب توجه با و کنندمی مالحظه و بینندمی را انحراف نکات و فرمایندمی را الزم هایارزیابی و

 تیجهن که شاهنشاه تعمق و دقت این و فرمایندمی اتخاذ را الزم تصمیم نفت کار هایجنبه همه

 را ما و داشتمی محفوظ انحراف از را ما موارد همه در بود موقع به و درست هایتصمیم آن

 ازب و آمدند تهران به کنسرسیوم نمایندگان مجددا که هست یادم خوب. کردمی موید و موفق

 .دادندمی ادامه خودشان ایستادگی به هم
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 کنسرسیوم و ایران نمایندگی هیات اعضای شرفیابی

 آبادینجم جمله از نمایندگی هیات اعضاء همه شوم، شرفیاب شاهنشاه حضور شد قرار وقتی

 هایفحر مقابل در آیا و شد؟ خواهد گرفته تصمیمی چه جلسه این در کردندمی فکر سایرین و

 در همچنان کنسرسیوم نمایندگان چون داد خواهند نشان خود از العملیعکس چه شاهنشاه آنان

 و ونپارکینس پیچ، یعنی «پ» تا سه اتفاق به باالخره. بودند ایستاده خودشان هایحرف روی

 .شدم شرفیاب پاتینسون

 شاهنشاه کالم نفوذ

 هخالص و شدم شرفیاب هاآن از قبل من داشتند تشریف شهری قصر باالی اتاق در شاهنشاه

 هاآن به نشستن اجازه شاهنشاه آیدمی میهمان وقتی معموال. کردم تقدیم حضورشان را مذاکرات

 و پذیرفتند ایستاده را هاآن و ایستادند خودشان بار این اما نشینندمی هم خودشان و دهندمی

 ادامه بشوند هاآن جواب منتظر آنکه بدون و «گوییدمی چه خوب: »فرمودند هاآن به خطاب

 تهمانس گفت دارایی وزیر که آنچه. بپذیریم را شما نظرات توانیمنمی وجه هیچ به ما: »دادند

 «…داد نخواهیم آن در هم تغییری و

 ایدمهمق عرض یا چانه بدون درنگبی کنسرسیوم نمایندگان و فرمودند مکث ایلحظه سپس و

 کالم. شد برطرف ما نگرانی ترتیب بدین «…داریم قبول هم ما خوب بسیار: »گفتند جواب در

 شاهنشاه دستور به کشور منافع حفظ راه در دیگر قدم یک و بود کرده را خود کار شاهنشاه

 .شد برداشته
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