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  در چرايي اين دفتر
  
  
  
  
  

 به مبارزه روي آوردي؛ در پيوند با يك 60 تا 57سال : ناصر مهاجر
بند كه رخت بست و  بهار آزادى و دموكراسي نيم.  چپگراى جريان سياسي
ات را  مجبور شدى خانه و خانواده  و شكنجه كه فراگير شد، اختناق و اعدام

شته بودى كه هيچ پندا. آوري اى زندگى پنهانى روي ه گونهى و برها كن
   چيست؟ ات براى خانواده مدهاى كنُشگرى سياسىپيا

 من شخصا به خانواده به ويژه پدر و مادرم فكر وضعيت در آن :فريبا ايرج
 تا و جامعه در جنب و جوش بودضاي باز سياسي بود ف ؛ب انقالب شده بود خُ.كردم نمي

  .تر شد سياسي بر ما كه نيروهاي رژيم نبوديم تنگفضاى  رفته رفته اين كه
 و پدر و مان شهرالتحصيل شدم و اجباراً به نوعي ممنوع 59  ـ60من سال تحصيلي 

 گفت بدون اين شودشايد بمقطع به بعد  از اين .مادرم را ترك كردم و نزد برادرم رفتم
چندي از استقرارم در . را آغاز كردممخفي   نيمه زندگيِ، آگاه به وضعيت باشم ـ  كه خود

 56  خدمت شد و برادرم چون منقضيشروعتهران نگذشته بود كه جنگ ايران و عراق 



۶ در چرايي اين دفتر

هاي جنگ  گذراند، به جبهه  قبل از انقالب را مىي  نظام وظيفهي  يعني آخرين دوره،بود
راري بود؛ برادر ديگرم ف.  بود و اين در واقع شروع از هم پاشيدگي خانواده. اعزام شد

ردستان را در دستور كارش قرار داده بود، كشى به كُ چون سرباز وظيفه بود و رژيم لشكر
وطنان كُردشان  شدند روي هم رفتند و حاضر نمى  زير بار اين خفت نميها  خيلي از جوان
. هاي جنگ اعزام كردند يكي ديگر از برادرهايم را هم به خط مقدم جبهه. اسلحه بكشند
باالخره . ت ماهي زير توپ و خُمپاره و در سنگرهاي خاكي و شني سر كرداو شش هف

 زخمي شد و با د و برادرم در اثر اصابت خمپاره  ششان منهدم هم گروهان و لشكر
 را از خيز برود تا خود ريسك از دست دادن يكي از پاهايش مجبور شد كيلومترها سينه

خبر بوديم و در نگراني به  ها از او بي و ما ماه در بيمارستان بود او مدتي. منطقه دور كند
يعنى تلفنى به ما خبر دادند . شش ـ هفت ماه طول كشيد تا پيدايش شد. برديم سر مى

  .هاى اصفهان بسترى است كه در يكى از بيمارستان
آموزان هم خيلى فعال  دانش. هاى اعتراضى اوج گرفت در همين دوره بود كه جنبش

 سال كُشته شد و اين 16آموز زير  آموزان شهر ما يك دانش  دانشدر تظاهرات. بودند
ها بيشتر از پيش شد؛ شكنجه  تعقيب و مراقبت. فضاي سياسي شهر را بسيار سنگين كرد

يكى از . ها عمومى شد و كُشتن زندانيان سياسي هم رو به افزايش گذاشت در زندان
  .او دست به خودسوزى زده استمبارزين را در زندان كُشتند؛ ولى اعالم كردند كه 

كردم كه  چنان در تهران نزد دوستي زندگي مي در پايان آن سال تحصيلي، من هم
يك بعد از ظهر .  شنيدمام را خبر كُشته شدن يكي از دوستان بسيار نزديك و صميمي

چندي بعد يكي ديگر از رفقايم . جمعه، در روز روشن او را وسط خيابان به قتل رساندند
پدر و مادرش  ي فرداي شبي كه به خانه. گاهش خارج شده بود تازه از مخفي. شتندرا كُ

  .اللهي قرار گرفت ي يك حزب بازگشت در حوالي خانه مورد هدف گلوله 
اين شرايط امكان رفت و آمد و ديدار با . شد شرايط زندگي روز به روز دشوارتر مي

امكان داشتن . ماندم نزد دوستي ميبه اجبار هر چند ماه . داد خانواده را كاهش مي
از طرفى تنها زندگى كردن هم مشكالت و خطرات خاص . ي مستقل را نداشتم ا خانه

  . خودش را داشت
مادري كه خواب و . كردم، مادرم بود در آن شرايط به تنها فردي كه فكر نمي

حفظ يكى از برادرانم براي حفظ خودش و . خوراكش اشك ريختن براي فرزندانش بود



۷ زنان در سايه

چنين حفظ رفقايش، در يكي از مناطق محروم كشور مشغول به  اسرار تشكيالتي و هم
يكى ديگر از . بود و مجبور شده بود هرگونه ارتباط با خانواده را قطع كند كار شده 

. اش را همسرش به مادرم داد خبر دستگيرى. كنند برادرانم را در همين دوره دستگير مى
ها مادرم از اين زندان به آن زندان  ماه. ست و چه به سرش آمدهدانستيم كجا ها نمى مدت

حتا پس از آن كه فهميد . رفت تا ردپايى از او پيدا كند و از اين كميته به آن كميته مى
  .ها مالقات نداشت در كدام زندان است، تا ماه

اعتمادي  بي. ي شهر و ديار افتاده بود ى مرگ بر نقطه نقطه  در آن زمان سايه
نه تنها نسبت به همسايه و همكار؛ كه نسبت به دوست و رفيقي كه تا . عمومى بود

هايم  ارتباط. شناختى بم زندگي يكديگر را مى   و چندي پيش با او ندار بودي و تمام زير
دانستم چه كسى دستگير شده و چه كسى تحت پيگرد  نمى. محدود و يا قطع شده بود

 مخفي دارد ؟ آيا تحت ى ست؟ آيا زندگي النى هم فراريآيا فپرسيدم   از خودم مى. است
گردد تا خود را  تعقيب است؟ آيا مثل تو در به در شده است و به دنبال پناهگاهي مي

ديگران را حفظ كند؟ نكند در تور پليس باشد؟ نكند دستگير شده باشد؟ اگر دستگير شده 
بادا مجبور به همكاري شده باشد و شناسد، لو خواهد داد؟ م باشد، مرا و رفقايى را كه مى
  گردد؟ حاال دارد به دنبال طعمه مي

به اين كه . كردم به خود و رفقا فكر مى. كردم در اين فضا به پدر و مادرم فكر نمي
جا كه تجربه زندان نداشتم،  از آن. بايد خودم را حفظ كنم و به اين كه بايد مقاومت كنم

گاهي . رفتم  حركت بودم از اين شهر به آن شهر مىدايم در حال. كردم خيلى مراقبت مى
 .آورم و گاهي از اهواز و اصفهان و بروجرد سر از تهران در مي

 مركزي احزاب و ي يت سياسي و كميته كه بخش بزرگى از هي62اما پس از سال 
تالش ما در اين راستا بود . هاى سياسي دستگير شدند، شكل مقاومت تغيير كرد سازمان

به ياد دارم كه در همان دوره رفيقي كه . ان را به سپاه پاسداران معرفي نكنيمكه خودم
نبايد خود را : ي ما آمد و داد پند و نصيحت سر داد كه بسيار به هم نزديك بوديم به خانه
اما وقتي نگاهم به انگشتانش افتاد، اثر مركب آبي را ... معرفي كرد؛ بايد مقاومت كرد و

، خود را  تودهاو طبق رهنمود رهبران حزب. هايش بود ف گفتهمشاهده كردم كه خال
  ! معرفى كرده بود

. در اين مقطع بود كه به اين نتيجه رسيدم كه بايد براى هميشه شهرم را ترك كنم
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اي كه  شهري كه در آن متولد شده بودم؛ ديار دوران كودكي و ياران دبستاني، با مدرسه
ي آن را با خاطرات  شهرى كه نقطه به نقطه. بودخواندن و نوشتن را به من آموخته 

هايش را هر جمعه نورديده  شهري كه كوه. خوش كودكي و نوجواني زندگى كرده بودم
شد   مى بودم؛ چه وقتى كه پر از برف بود و پر غرور و چه در بهار كه غرق در گُل و بوته

ها،  ها و دوستى گر دشمني يش نظارهها شهرى كه كوه. كرد اى سبز برتن مى و گويي جامه
ي  هايى كه ميعادگاه جواناني مثل من بود؛ جوانانى با آينده كوه. ها بود آوردن گريزها و پناه

. ى آزادى و عدالت نامعلوم و ناروشن، در بيم و اميد، در خشم و نفرت و در انديشه
باري از غم و  گذاشتند؛ با كوله جوانانى كه اينك شكست خورده بايد پا در راهى ديگر مى
  .و به سوى مقصدي نامعين.  غصه، با تني فرسوده و چشماني خسته از تعقيب و مراقبت

گذاشتم؟ نگاهي  بايد در شب زير پا مى رفتم؟ كدامين جاده را  به كجا بايد مى
ي حياط ايستاده بود، درد دوري فرزندانش را با  بار به پدرم انداختم كه در گوشه حسرت

كرد و مرا به مقاومت و انسان بودن تشويق  اش تحمل مي يشگيسكوت و آرامش هم
اما هنوز آمادگى آن را نداشتم كه .  از شهرم گريختم1362 خرداد 15سحرگاه . نمود مي

  . ايران را ترك كنم
گي را چگونه تاب آوردى؟ به  ى آواره مشكالت اين دوره: ناصر مهاجر

را در جمهورى ن بودن عنوان يك دختر تنها و ازدواج نكرده، مشكلِ ز
  ؟اسالمى چگونه زيستى

اين مسئله را .  زن، حساس نبودمى  من در آن دوره به مسئله:فريبا ايرج
به عنوان يك زن و يا . آوردم اى كه داشتم، به حساب مي ى سياسي ي مسئله زيرمجموعه

شدم، آن را به حساب مشكالت  شدم كه مى دختر تنها اگر هم با مشكالتى روبرو مى
 ابعاد ي چون حساسيت نداشتم، متوجه. گذاشتم اسالمى مى مبارزه با جمهورىعمومى 

  . موضوع نبودم و دچار تناقض با خودم نشدم
   چه سالي ايران را ترك كردي؟ :ناصر مهاجر
هم به دليل شخصي و هم به دليل سياسي ديگر .  بود65 سال :فريبا ايرج

 مورد فداييان اكثريت سازمان 65 باشد در سال اگر يادتان. توانستم در ايران بمانم نمي
 نداشتم به سازمانمن با اين كه تعلقي به اين . ي رژيم قرار گرفت هجوم همه جانبه

من هم . ها ايران را ترك كردند  در آن سال خيلي.خاطر روابطم زير ضرب رفته بودم 
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  . ها بودم يكي از آن
د، همه از يك منطقه ان هايي كه در كتاب آمده شخصيت :ناصر مهاجر

  شناختي؟ ها را مي در آن زمان كه در ايران بودى، آن. اند برخاسته
ها گفتگو  كدام از دوستانى را كه براى اين كار با آن  جز دو نفر هيچ:فريبا ايرج 
بهتر است بگويم كه تنها نام . شناختم آن دو نفر را هم دورادور مى. شناختم ام، نمي كرده
ها در  با آن.  به گوشم خورده بودشان ى زندگى  دربارهيىها بودم و چيزها را شنيده  آن

  . خارج از كشور آشنا و دوست شدم
شناختى، براى پاگرفتن  ها را دورادور مى اما همين كه آن: ناصر مهاجر
ى   درباره. ها روبرو نشدى يك از آن  ابتدا به ساكن با هيچ. اين كار مهم بود

آن ها هم بيش و . داشتى يي اه ده بودى و آگاهىشان چيزهايى شني هر يك
  كم شناختى از تو داشتند، درست نيست؟

اين تصور، . ها تصورى در ذهنم داشتم از هريك از آن.  درست است:فريبا ايرج
.  و بيشتر از طريق بستگان و دوستان دور و نزديك در خارج از كشور شكل گرفتاساساً

در سرما و گرما . رفت مشقتى به مالقات همسرش مىمثال شنيده بودم كه الدن با چه 
شنيدم كه بارها  مى. كرد كه خودش را به تهران برساند  را طى مىاى مسافت طوالني

كردند  دادند، بد رفتارى مى شنيدم كه مالقات نمى مى. نگذاشته بودند همسرش را ببيند
آورد و به شهرستان   نمىابروم به خَبه قول معروف كرد و   ها را تحمل مى او اين... و

  .ى ديگر به مالقات همسرش رود گشت تا دوباره و در وعده بازمى
ى آزاده هم جسته و گريخته چيزهايى به گوشم خورده بود كه آزار دهنده بود   درباره

اش او را زير فشار  شده شنيدم  پدر و مادر همسر كشته  وقتى مى. و پذيرشش آسان نبود
ها  تا مدت. كند، آه از نهادم بلند شد رادر او ازدواج كند و او مقاومت مىاند كه با ب گذاشته 

  .ام اين بود كه او چگونه اين مسئله را حل خواهد كرد ى ذهنى مسئله
با يك كودك دو ساله چگونه توانست .  داستان زندگى آوا هم دل مشغولى من بود

كه چطور توانست خودش را زندگى مخفى كند؛ از اين شهر به آن شهر فرار كند و اين 
  . به خارج از كشور برساند

اما . گذاشتم شنيدم و از كنارشان مى  اوايل كه به خارج آمدم، اين گونه خبرها را مى
خواست جزييات  دلم مى. پس از اين كه به ثبات رسيدم، برخوردم تغيير پيدا كرد
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ت كه مرا نسبت به هاس كردم كه زن بودن آن احساس مى. مشكالت اين زنان را بدانم
بر، با آن نوع مشكالت  و  ديدم كه مردان دور  مى.  حساس كرده استشان مشكالت

خودم هم كلى مشكل . كنند يا اگر هم هستند، طرز ديگرى رفتار مى. روبرو نيستند
  .داشتم

و اين طور شد كه به فكر افتادي با خودشان تماس بگيرى : ناصر مهاجر
ى اين  شان را بشنوى و به بازانديشى زندگىو از زبان خودشان داستان 

  ؟!ها بنشينى تجربه
طور كه قبال توضيح دادم هميشه در اطرافم زنان زيادي بودند   همان:فريبا ايرج

در به ثمر رساندن انقالب .  نقش داشتندى انقالبى كه مستقيم و يا غيرمستقيم در مبارزه
. همسران، چه با برادران و چه تنها، دوش به دوش مردان شركت كرده بودند؛ چه با 57

ديدم كه حتا پيش از مشروطه زنان ما در مبارزات  كردم مى وقتي به تاريخ مراجعه مى
. ديدم ها نمى العين و يكى دو زن ديگر، نامى از آنةراما جز ق. اجتماعى حضور داشتند

 ى  عوض دربارهدر. شنيدم خواندم يا مى شان هم بيشتر كليات بود كه مى ى مبارزه درباره
و جالب . مردان مبارزمان، اطالعات به نسبت خوب و مشخصى در اختيار عموم است

مشخص است كه به زنان آن  جاست كه زمانى اطالعات در اختيار نيست و يا كم و نا اين
ى بعد از  نام همسران ستارخان، حيدرخان و حتا مبارزان دوره. رسيم مردان مى

كردم كه زنان اين  من همواره به اين موضوع فكر مى. مداني مشروطيت را كمتر مى
 ي  زندگى و مبارزه مان چه سرنوشتي داشتند؟ در هم و غم مردان مبارز و بزرگ تاريخ

كردند و چه مشكالتي بر سر راه خود داشتند؟ پرمسلم  شان، چه مى خودشان و همسران
  .اند اي داشته  و سازندهشان نقش مهم هاى متعالى است كه در رساندن مردان به هدف

هاى جمهورى  ى هفتاد خودمان، وقتى خاطرات زنانى را كه از زندان  در اوايل دهه
با اين . كردم خواندم، نوعى رضايت خاطر پيدا مى اسالمى نجات پيدا كرده بودند را مى

داد، از وجود  شان سخت بود و مرا مثل هر كس ديگرى آزار مى كه خواندن خاطرات
از اين كه . داد ان جسور، مستقل و متكى به خود، احساس غرور به من دست مىچنان زن

زدند،  اند و از آن چه به سرشان رفته با صراحت حرف مى شان را شكسته زنان سكوت
اين همه خاطرات زندان از زبان زنان، به خودى خود، گوياى تحولى در . آمد خوشم مى

ى شوهر يا پدر  ود له شود، خودش نباشد، دنبالچهزنى كه قرار ب. موقعيت زنان ايرانى بود
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دارى و توليد مثل كند و به پرورش نسل آينده  ى خانه، خانه ادرش شود و در گوشهو بر
  .كرد جالدها عرض اندام مى اتكاء كند، روي پاي خودش بايستند و در مقابل

ن زنان پس خواندن خاطرات زنان زندانى، اين سوال را براى من به وجود آورد كه اي
ى مهم كمتر  به اين مسئله. اند شده از آزاد شدن از زندان با مشكالت چگونه روبرو 

زندگى روزمره در بيرون از زندان توسط زنان مشكالت اصوال پرداختن به . پرداخته شده
: پرسيدم از خود مى. اين هم براى من، كم كم مسئله شد. سياسى ما، كمتر مطرح بوده

ى  پردازيم؟ چرا نام و نشاني از زنان مبارزى كه در عرصه  مسايل نمىچرا به اين قبيل
اند، نيست؟ چرا زندگى آنان كمتر ثبت شده است؟ چرا   هم سربلند بودهزندگى روزمره

 را ها ؛ چند نفرى از آنمان  هركدام. ها همه جا حضور دارند بينيم؟ آن اثري از آنان نمي
: اند  و تنها مجبور به بازساختن زندگى از صفر شدهايم كه چگونه تك شناسيم و شنيده مى

  ...در ايران، در تبعيد، و . با دست خالى و امكانات جزيى. بچه با بچه، بى
خواستم بدانم اين  حاال مى. ى ذهنى من شد  زندگى و سرنوشت اين زنان مسئله

ونه در هاي اعدام سپرده شدند، چگ شان دستگير شدند يا به جوخه زنان وقتى همسران
ي مردساالر ما با مشكالت دست و پنجه نرم كردند؟ چگونه بار سنگين تربيت  جامعه

پاگير به مبارزه  و هاي كهنه و دست  شان را به دوش كشيدند؟ و چگونه با سنت كودكان
ها،  عدالتى خواستم بدانم اين زنان انقالبى، پس از آزادى چگونه با بي مى. پرداختند
  .، فشار روحي و اقتصادي، جنگيدند و وا ندادند حقوقي ها، بي تبعيض

شان رفتى، با چه روبرو شدى؟  خُب، وقتى به سراغ :ناصر مهاجر
پرداختند و تا چه  شان آسان بود؟ تا چه حد به مسايل مى گشايي براى دل

پرداختند؟ منظورم اين است كه آيا از همان آغاز كار آمادگى براى  حد نمى
خواستند  توانستند و مى بت شفاف را داشتند؟ مىگفتگويى روشن و به نس

  شان را برايت بگشايند؟ ى دل سفره
كنند،  خواست، كار را با زنانى كه در ايران زندگى مى  خيلى دلم مى:فريبا ايرج

به اين ترتيب با زنانى تماس گرفتم كه در . اما به داليلى اين كار سر نگرفت. آغاز كنم
 اول با دوستى تماس گرفتم كه در .ان را ترك كرده بودندى شصت خودمان اير آغاز دهه

  .او به داليلى به پيشنهاد من جواب رد داد. كند پاريس زندگى مى
او . شناختيم؛ دورادور البته بعد با شيرين تماس گرفتم كه از ايران همديگر را مى
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 الدن و ى تماس من با آوا، آزاده و خودش واسطه. خيلى از پيشنهاد من استقبال كرد
اما . شناختم آوا را از ايران مى. دوست ديگرى شد كه ماجرايش را بعد تعريف خواهيم كرد

ها هم كه از طريق شيرين در جريان اين  آن. با آزاده و الدن در اروپا آشنا شده بودم
، اى كه با هم داشتيم شان را در چند تماس تلفنى مندى پروژه قرار گرفته بودند، عالقه

ها توافق شد، آزاده پيشنهاد كرد كه با  ى مكان و زمان گفتگو وقتى درباره. ندنشان داد
شناختم و در جريان گفتگو از او شناخت  ميهن را اصال نمى. ميهن هم به صحبت بنشينم

ها، كه امروز از دوستان  ى آن به طور كلى همه. خيلى راحت با من حرف زد. پيدا كردم
. دريغ پوشى و بى با صميمت، بدون پرده: بت كردندنزديك من هستند، خيلى راحت صح

رغم اين كه موضوع  على. فضاى گفتگو هم فضايى مهربان و آرام بود؛ آرامشى دلپذير
  .انگيز و دردآور بود ها سنگين، غم گفتگو

به اروپا هم كه پرتاب شدند، در . اند  زنان كتاب، همشهرى: ناصر مهاجر
  .يك كشور فرود آمدند

و من مديون شيرين دوست عزيزم هستم كه .  كامال تصادفي بود:فريبا ايرج
 زندگى هاى مختلف توانست اين زنان را كه در يك كشور واحد هستند اما در شهر

  . كنند، گرد هم آورد مى
  ها را به چه شكل و به چه ترتيب پيش بردى؟ گفتگو: ناصر مهاجر
وستان راه بيافتم،  قبل از اين كه به سمت شهر محل اقامت د:فريبا ايرج

ى آن  رفت، بر پايهاولين گفتگويم كه با شيرين صورت گ. اى تهيه كرده بودم نامه پرسش
ى آن، يك مرتبه به ذهنم رسيد  پس از آن گفتگوى اول و تامل درباره. ها است پرسش

هاى مشخص گفتگو را آغاز كنم، از مصاحبه شونده بخواهم كه  به جاى آن كه با پرسش
عيد را برايم  از زندان تا تب،اش   زندگى گفتگو را به دست بگيرد وى تهخودش سررش

شد و  ترى براى مصاحبه شونده ايجاد مى در اين طرح جديد، ميدان وسيع. تعريف كند
 ي ديدم و يا نكته گاه و هركجا كه ابهامى مى شد به اين كه گه نقش من محدود مى

اين طرح را با الدن اجرا كردم و . نمظريفى كه نياز به شرح و بسط داشت، دخالت ك
گرفتم و در گفتگو  به همين دليل اين روش را پى.  بودتر بخش اش مثبت و رضايت نتيجه

اين را هم بايد اضافه كنم كه هر . با آوا، ميهن و آزاده هم از همان روش استفاده كردم
  .گفتگو به شكل خصوصى انجام شد و بدون حضور يك فرد ثالث



۱۳ زنان در سايه

  فكر ميزگرد چطور شكل گرفت؟: رناصر مهاج
اما . كردم، اين فكر مطرح شد  يك بار كه با رضا معيني صحبت مى:فريبا ايرج

 محضورى ترسيدم كه دوستان اذيت شوند؛ احياناً مى. من در عملى بودن آن ترديد داشتم
اما .  صحبت كنندشان  صوصى خباشند و نخواهند در برابر كس ديگرى از مسايل  داشته
شود آن طرح را  ى سوم، يعنى مصاحبه با آوا برايم مسلم شد كه مى از مصاحبهپس 

كردم به هم نزديك و با هم صميمى  ها بيشتر از آن چه من فكر مى آن. عملى كرد
بارها شنيده . ها مسايل مشتركى طرح شده بود از طرف ديگر در جريان گفتگو. بودند
بعد از مصاحبه . ى او از من بهتر است ؛ حافظهبگذار اين مسئله را از فالنى بپرسم: بودم

ى يك  درباره: با آوا و قبل از مصاحبه با آزاده، با شيرين مشورت كردم و از او پرسيدم
خواهد  كنى؟ من دلم مى مان در آن شركت داشته باشيم، چه فكر مى ميزگرد كه همه

دى را به صورت هاى فر پس از آخرين مصاحبه همه با هم بنشينيم و اين بار تجربه
  .جمعى بررسى كنيم

شب آخر، پيش از شام، . ميان گذاشت  شيرين اين درخواست من را نيز با دوستان در
ساعتى حرف زديم كه ريزش نشستيم و دو سه . ه موافقت كردندهم. مسئله را طرح كرد

  .در پايان كتاب آمده است
  ها نشستى؟پس از ميزگرد و بازگشت، به پياده كردن نوار: ناصر مهاجر
به محض اين . كردن نوارها از فرداى آن شب هم نشستم به پياده.  بله:فريبا ايرج

ها انجام  شنبه ى كار يك البته عمده. كردم آمدم، كار را شروع مى كه از كار به خانه مى
ى نوارها  كنم بيست روز طول نكشيد كه همه  فكر مى.ام بود شد كه تنها روز تعطيلى مى

  ...  براى دوستان فرستادم كه آن را بخوانند و  كردم وتايپرا پياده و 
هرچه گفته بودند را پياده كردى، يا چيزهايى را هم  :ناصر مهاجر
  سانسور كردى؟
قرارم با .  هر چه روى نوار بود را پياده كردم و هيچ چيز را حذف نكردم:فريبا ايرج

كه بايد . خودشان حذف كنندخواهند چاپ شود،  ها اين بود كه آن چه را كه نمى آن
ى ردهاى امنيتى را پاك كردند؛ از  البته همه. بگويم بيشترشان چيز زيادى حذف نكردند

اسم واقعى خودشان گرفته تا اسم شهرشان، اسم پدر، مادر، خواهر و برادر و همسر و 
 را ها در مواردى هم برخى حرف. كنند شان را كه در ايران زندگى مى  و دوستان فرزندان
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شان را از  ان نزديكخواستند  من قابل فهم بود؛ نمىتعديل و يا تلطيف كردند كه براى
جا بايد بگويم آن دوستى  همين. ن گفته باشندشا ى ند دربارهسهاى ناپ خود برنجانند و چيز

اى داشتم، پس از اين كه متن تايپ شده به دستش رسيد،  تر به او اشاره كه كمى قبل
  .هايش چاپ شود  مايل نيست كه گفتهتلفنى به من گفت
  به چه دليل؟: ناصر مهاجر
خواهد كه يك چيز ناقص به   گفت كه متن كامل نيست و دلش نمى:فريبا ايرج

: گفت. توانى هر چه بخواهى به متن اضافه كنى خُب وقت دارى، مى: گفتم. چاپ برساند
اصرار من هم به جايى . مخيلى حرف براى گفتن دارم؛ اما االن آمادگى و وقتش را ندار

  .البته او از آغاز هم تمايل خيلى زيادى به مصاحبه نداشت. نرسيد
  آزرده شدى، نه؟ :ناصر مهاجر
هايش بود و دلم  هاى خيلى جالبى در گفته نكته.  در لحظه آزرده شدم:فريبا ايرج

د روز اما پس از چن. خُب زحمت هم كشيده بودم. ها در كتاب بيĤيد خواست كه نكته مى
، فرسا هاى دردناك و طاقت  تجربهى صحبت جدى در باره. فكر كردن، به او حق دادم

چند سال حبس و جدا از فرزند زندگى كردن، شنيدن خبر مرگ همسر : كار آسانى نيست
خواسته خودش فرزندش را  در زندان، مشكالت زندگى براى زن متعهدى كه هميشه مى

حتا مرور اين خاطرات، واقعاً آمادگى . زندگى در تبعيدبزرگ كند، گريز از ايران و جنگ 
ها بايد بگذرد كه فرد بتواند  ها سال دانيد، بعضى وقت خودتان كه بهتر مى. خواهد مى

 همان وقت كه پاى . را به دست آوردآوردن آنچه از سرش گذشته آمادگى به زبان
ه اش شد ردگي روحيبردمش و باعث آز صحبتش نشسته بودم، از اين كه به گذشته مى

هاى ناقص و  بينى بود كه دچار ترديد شود و نخواهد حرف  قابل پيش. ناراحت بودم،مبود
  . در نهايت هم حق تصميم با او بود.ناتمامش چاپ شود
  ؟!ديگرِ دوستان اما دچار ترديد نشدند: ناصر مهاجر
دند پس از از اين كه توانسته بو.  نه، بسيار راضى و خوشحال بودند:فريبا ايرج

شان صحبت كنند،  هاى سخت زندگى ها و با فاصله، در فضايى صميمى از تجربه سال
 با اين كه . بيرون بريزند، رضايت خاطر داشتند راشان شان را بگويند و عواطف درد دل

شان را تعريف  شدند و با اشك و گريه خاطرات گاه دچار احساسات رقيق هم مى
بودند و  ديده شده  انى باتجربه و به قول معروف دنياهرچند كه ديگر زن. كردند مى
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چيزى كه به نظر من خيلى . ى خيلى از مسايل زندگى حرفى براى گفتن داشتند درباره
كنم كه  و فكر مى. تعارف و رودربايستى در كار نبود. هاست آيد، فضاى گفتگو مهم مى

هاى  مشترك و ارزشى  تكلف به خاطر فهم متقابل، تجربه ريا و بى اين فضاى بى
  . مشترك به وجود آمد

نگاران  گفت وقتى تازه به خارج آمده بودم، با خيلى از روزنامه يكي از دوستان مي
ى اعدام همسرم، زندان خودم و گريز از مرز، از من  اروپايى مصاحبه داشتم كه درباره

 نشدم و كردم، هرگز دچار احساسات و عواطف ها صحبت مى وقتى با آن. پرسيدند مى
كردم، نتوانستم جلوى سرريز  اما وقتى با تو صحبت مى. يك بار هم حتا گريه نكردم

  .به قول آزاده، شايد نوعى تراپى هم بود. احساساتم را بگيرم
ها بود كه در چنين جمع  مدت.  براى خودم هم اين تجربه خيلى جالب بود

جديت در برخورد به آن همه صميميت، حساسيت و .  قرار نگرفته بودماي صميمى
 با فكر و تامل است، مرا به شدت تحت تاثير قرار ى مسايل زندگى كه محصول مبارزه

  .هنوز هم تحت تاثيرش قرار دارم. داد
ها و  خواستم بدانم كوششى كه براى درك بهتر مشكل مى: ناصر مهاجر

 زنان زندانى يا زنان زندانيان پيشين كردى، چه ى چند و چون مبارزه
وردى براى خودت داشت؟ براى شناخت بهتر از خودت به عنوان زنى كه آ ره

خودش دستى بر آتش مبارزه داشت و هنوز هم دارد؛ با بيش و كمش كارى 
  .نداريم

  دارند؛بااليىى   اين تجربه به من آموخت كه زنان چه قدرت سازندگي:فريبا ايرج
زنان كتاب با تمام . نچه در ساختن زندگي خودشان و چه در ساختن زندگي ديگرا

ها، از  تجربگى فشارهاي روحي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و با تمام كمبودها و بى
 زندگي در خارج از كشور و نشناختن محيط و ندانستن زبان، نه ى جمله نداشتن تجربه

شان را ادامه بدهند، وارد  خودشان را از آب بيرون بكشند، تحصيالت  تنها توانستند گليم 
 خوبى تحويل جامعه بدهند، كه   بشوند، مشاغل مفيدى به دست آورند، فرزندان امعهج

 كمى  .شان هم برسند وطن  هموطن و غير حتا توانستند به دادِ پناهندگان و مهاجرين هم
هايي تشكيل دادند و كارهاى موثرى   در محيط  جا افتادند، انجمنپس از اين كه

دهند، به همكارى  دوستانه انجام مى ان كه كارهاى انسانهاى زن بعد با انجمن. اند كرده
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در باال بردن سطح آگاهى مردم كشور . اند پرداختند و در اين زمينه هم موفق بوده
كردن افكار عمومى به  گذرد و حساس شان نسبت به آن چه در ايران مى ميزبان
سه خودشان هم كُلى در اين پروالبته . اند هاى جمهورى اسالمى هم تاثير داشته جنايت

گيرى و اعدام  ها در پى انتقام كدام از آن براى من خيلى جالب است كه هيچ. اند رشد كرده
شان نيستند؛ گرچه  آمران و عامالن اعدام و شكنجه و آزار همسران و بستگان و دوستان

 ديگر از رشد فكرى و ى   جنبه اين! اند و اجراى عدالت ى دادخواهى همه در انديشه
  .دهد  تبعيد و مهاجرت را نشان مى زنان ايراني درى رهنگى و  مبارزهف

اعتماد به . ها انرژي گرفتم  من هر چه بيشتر با اين زنان آشنا شدم، بيشتر از آن
هاى درونى خفته در وجودم آگاه شدم و متوجه شدم  به برخى از قدرت. نفسم بيشتر شد

هاى   از خود و توانايى يرى، شناخت صحيحشود با مقاومت در برابر مشكالت، پيگ كه مى
  .از سدها را از ميان برداشت خود و با خودسازى، خيلى

هاى تلخ و شيرين الدن، آزاده، آوا، ميهن و   حكايت پياده كردن نوارها، بازپرداختن
كردم، از  ها را بررسي مي وقتى فراز و فرود زندگى آن. برد شيرين، مرا به فكر فرو مي

گرفتم كه  آمدم و پى كارهايى را مى شدم، به خود مى گي و سكون خارج مى حالت خمود
ى  بايد اضافه كنم نكته. بايد انجام دهم؛ با خودم، با فرزندانم، با همسرم و براى اجتماع

در اين .  كه توجه مرا جلب كرد، حقوق كودك و ارزش و اهميت آن استديگرى
بيت و تحويل فرزندان خوب به جامعه، جستجو يك بار ديگر براى من ثابت شد كه تر

ها ر دادن به شخصيت مستقل آنبدون به رسميت شناختن حقوق كودك و بال و پ 
  .ممكن نيست

اى، فكر  ى چاپ رسانده حاال كه اين مجموعه را به مرحله: ناصر مهاجر
  اي؟ كني به هدفي كه به دنبالش بودى، رسيده مي

مسلما اين كار كمبودهاي . ام  زيادى رسيدهتوانم بگويم تا حدود  مى:فريبا ايرج
شايد موتور . از نظر خودم، شروع يك پروژه است. ي اولم بود خُب، تجربه. فراواني دارد

تازه . روشن شده باشد و بتوانم با زنان بيشترى از نقاط مختلف ايران به گفتگو بنشينم
تر  جا دارد در اين باره بيشطور كه قبال گفتم،  همان. ام  ياد گرفتهى كار را روش اوليه

هاى  هاي گوناگونى وجود دارد و تجربه چقدر چهره. تر نوشته شود صحبت شود و بيش
االن متوجه . خود موضوع هم پيچيده است و ابعاد وسيع و گوناگونى دارد. گوناگونى
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هاي ديگرى از مسئله فهميده خواهد  ام كه اگر بتوانم به اين كار ادامه دهم، جنبه شده
ترى  توانم كار جامع ام، مطمئن هستم مى اى كه در جريان اين كار پيدا كرده با تجربه. شد

ام و  هايى كه امروز به آن رسيده جنبه. ي بيشترى از مسئله را بشكافمها ارايه دهم و جنبه
  .ديروز از آن ناآگاه بودم

  و كالم آخر؟: ناصر مهاجر
بخش من براى انجام اين   كنم كه الهاماى ياد   جا دارد از زن برجسته:فريبا ايرج

جمهورى .  اين شانس را داشتم كه چند روزى را با او بگذارنم1387در تابستان . كار بود
ها  او يكى از هزار. ، اعدام كرد1367اسالمى، همسرش را در كُشتار بزرگ تابستان 

.  داده بودندبه او حبس ابد. گذارند  دوران محكوميتش را مىاى بود كه زندانى سياسى
هم نبود كه ازدواج كرده  خيلى وقت . وقتى او را دستگير كردند، فرزندشان چند ماهه بود

گيرد كه يك تنه  شود، اين زن تصميم مى از وقتى كه حكم او مشخص مى. بودند
كنم كه اين تصميم در تحول شخصيت او نقش به  فكر مى. شان را بزرگ كند فرزندان

 كه همسرش زنده بود، هيچ فرصتى را براى مالقات با او از تا روزى. سزايى داشت
به همين دليل هم فرزندشان تصوير بسيار روشنى از پدرش در ذهن خود . دست نداد

. كنم بتوانم روزى سرگذشت او را هم از زبان خودش به روى كاغذ بياورم آرزو مى. دارد
  . بودندگيرى فكر اين كتاب در شكلاين مادر و فرزند عامل مهمى 

دانم كه از آزاده، آوا، الدن و ميهن سپاسگزارى كنم؛ به خصوص  ى خودم مى وظيفه
چنين از رضا معيني كه   و هم.از شيرين و همسرش كه از هيچ كمكى دريغ نكردند

ي مسايل زندان در اختيار من   در زمينهكار بود و اطالعات سودمنديمشوق من در اين 
  .گذاشت

 كه  كنمتوانم پيدا هيچ كالمى را نمى.  خودتان را داريد شما هم ناصرجان جاى
يارى شما در مراحل مختلف  فكرى و هم انى من نسبت به همد عمق قدري كننده بيان

  .تهيه و تدوين اين كتاب باشد
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 لييخواستم با هم گذر كوتاهي به گذشته بكنيم و به مسا مي: فريبا
. آوردپيش آمد و مشكالتي كه به همراه  دستگيري كاوه  كه بعد ازبپردازيم

  ممكن است از چگونگي آشنايي با همسرت شروع كنيم؟
 در انقالب راهنمايي بود، قبل از ي آشنايي من با همسرم كه معلم مدرسه :آزاده

 در آمد، ها به شمار مي راهپيمايي كه از اولين راهپيمايي در يك .پيش آمد1356سال 
 يكي از شهرهاي غربي  يكى از روستاهاى در.او همكار من بود. ار گرفتيمكنار هم قر

دوستي ما به عشق انجاميد و بعد به فعاليت مشترك انقالبي .  معلم بوديم،ايران
  .پرداختيم

  . من نامزد داشتم،ي ما رواج داشت  كه درخانوادهاى  در آن زمان طبق روابط سنتي
 پسرشان شده »رب ناف« كه من اي خانواده 1.ام بود ري پد از فاميل و او بودم» رب ناف«

                                                           
 گزينند  برمي خانواده افراداز   همسري پسر يكيدختر را بهنوزاد  كه  استبه اين معنا رب فنا 1

 .آيند   در سن  بلوغ به عقد و ازدواج هم در مىدوو اين 



 ۲۰ رب ناف

 ،بر آداب و رسوم بنا. ي ما داشت ي شريفي بود كه محبت زيادي به خانواده خانواده بودم،
اي كه داشتم، پدر نامزدم  اولين دوچرخه. دادند هدايايي مي خريدند و هر سال لباس مي

 او را .ود؛ فقط يك اسم بوداين نامزد براي من يك شخص نامريي ب.  خريدمبراي
ها ديد و بازديدهاي مفصلي  كه خانواده نوروز حتا در عيد. شناختم ديدم و نمي نمي

 و كنجكاو بودم.  تا وقتي كه به سن بلوغ رسيدم؛ديدم داشتند، من نامزدم را نمي
چرا بايد با ، پرسيدم ست؟ از خودم مي كه اين شخص چطور آدميخواستم بدانم  مي

تربيت معلم، دوستانم از اين كه  دوران دبيرستان و بعد در  در!؟باشم  رق داشتهديگران ف
 داشته باشند، صحبت خواهند  مىخواهند بكنند و چه طور همسري چه طور ازدواجي مي

 به اين .ست ام فالني براي من اما از اول تعيين كرده بودند كه همسر آينده. كردند مي
كه خيلي به من   با اين. دارم به اين شكل ازدواج كنمنتيجه رسيدم كه نه، من دوست ن

كردم اعتراضم را نشان بدهم؛ چه در دوران دبيرستان و چه  آمد، ولي سعي مي مي فشار
برعكس من، نامزدم خيلي به من عالقه . در دانشسراي تربيت معلم دوران آموزش در

وجودش مرا اذيت  ولي .شد  ظاهر مىشدند، سر راهم وقتي مدارس تعطيل مي. داشت
  .دارد گفتم چرا دست از سر من برنمي پيش خودم مي. كرد مي

 بعد از انقالب ،اين شخص.  رفت دانشگاه اهوازبه  اوماجرا ادامه داشت تا اين كه
ى هر   در رشد سياسي، انقالب.شد از دانشجويان مذهبي فعال .تمايالت مذهبي پيدا كرد

 او در يك جبهه و من در .كلي مخالف البته  بهدر دو جهت ؛ ما خيلي  تاثير داشتدوى
 1360در سال او مذهبيون سركار آمدند و . انقالب به هدفش رسيد  او در.اي ديگر جبهه

روي اين مسئله تاكيد . من را اعدام كردند ست كه همسر شهردار شد و اين درست زماني
من با اين شخص ي پدرم خصوصا پدر عزيزم خيلي دوست داشتند  كنم كه خانواده مي

 زندگي آرامي وشان خوشبخت شود  كه بچهبود شان اين  ي آمال و آرزو. ازدواج كنم
  .داشته باشد

اش   خالصه.ي نامزدم، مفصل است از خانوادهگى بريدنم  چگونوداستان اين مبارزه 
لي به  و؛ما دو آدم بزرگ هستيم:  مالقات شخصي با نامزدم گرفتم و گفتم.گويم را مى
 .تو به من عالقه داري. ند كه با هم ازدواج كنيما ه تصميم گرفتهاي ما خانوادها جاي م

سعي كردم با منطق و استدالل نشان دهم كه اين . ي من هم شرط است ولي عالقه
است و در هر صورت من تمايلي به ازدواج   هاي سپري شده شكل ازدواج متعلق به سال
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ي قوم و   بلند بااليي نوشت و آن را براي همهي داني چه كرد؟ نامه مي. با او ندارم
 خرج زيادي  اوي من براي نامزد من بوده و خانوادهآزاده خويش و اهل محل فرستاد كه 

خواهد با من  اللهي هستم ، نمي  و چون من حزبستا  ولي ايشان چپي شدهاند؛ كرده
  .ا را تمام كنم ماجربرم، نافرغم رضايت   به هرحال من موفق شدم علي!دازدواج كن

شان داشتيم و با  كه دوست هايي ي بچه  با حضور دوستان، همه1359در سال 
 و تا  شركت نكرد پدرم در جشن عروسي ما. ازدواج كردم،ها حمايت مادي و معنوي آن

  .شش ماه هم با من صحبت نكرد
گذري بكنيم به مراسم ازدواجت، مراسم ازدواجت چگونه ،آزاده: فريبا

 سينه به سينه نقل شده، شما عاشق و معشوق هم ؟ سنتي بود؟برگزار شد
  بوديد؟

 نه تنها براي دختر خودش، ؛گرفت ي ما اين پدر بود كه تصميم مي در خانواده :آزاده
خواست ازدواج كند، نظر پدرم را   هر دختري مي.نام هاى ي قوم و خويش بلكه براي همه

هاي خوبي هستند يا نه  ر را قبول داريد؟ آدمي پس  خانواده:پرسيدند مثال مي. ندپرسيد مي
 حرفش را گوش ، براي پدرم سخت بود كه دختر خودش،با توجه به اين موقعيت ...و

اين كه طبق رسم . ازدواج من يك ازدواج انقالبي است: ها گفتم من از اول به آن. نكند
. ن مطرح نيست براي م،پوشند خرند يا لباس سفيد مي و رسوم ايراني، طال و حلقه مي

حلقه و اين نوع رسم با  كه  هم نسبت بهها تعهد آدم. ها نيستم من اهل اين برنامه
ام شاهد  دايي. به همين خاطر عقد ما در محضر انجام گرفت. آيد به وجود نمىرسومات 

ام به   پسر عمه.دفتر را امضا كرديم و كار تمام شد. شوهرم هم شاهد كاوه من بود و پدر
ام  پدرم روي پسر عمه .ين، شما هم رضايت بدهش  دايي كار داره تمام مي: بودپدرم گفته

  . با قهر ولي؛قبول كردباالخره . كرد و به او اعتقاد و اعتماد داشت خيلي حساب مي
من دوست داشتم مراسم در .  برگزار شد اش ي ييالقي عروسي در خانه پدريم، خانه

 ايان هم در مراسم ازدواج ميي روستا همه. گيردشان دارم انجام ب كنار مردمي كه دوست
يكي گفته بود، من غذا . كنم م گفته بود، من نان درست ميدريكي به ما. شركت داشتند

. ي مردم روستا در اين جشن شركت كردند  اما همه،شود  نميتباور. كنم درست مي
واندن شعرهاي ها با خ آن. ام به من نزديك بودند كنندگان مثل اعضاي خانواده شركت
هايي كه براي عروسي آمده بودند، براي من  بچه. تر كردند  جشن را باشكوه،انقالبي
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 جالب و ،هاي كوچك براي بچهاين .  من لباس سفيد عروسي نپوشيدم.خيلي عزيز بودند
عروسي اين  ؟عروس كجاست :پرسيد م ميي دا،ي يكي از دوستان بچه. ل برانگيز بوداسو

 به همه تعلق ،كردم كه كاوه تنها به من تعلق ندارد ن لحظه فكر مي در آ؟عروس نداره
 با همه آن شب.  مراسمي براي سازمان و براي تشكيالت است،دارد و اين جشن

و درست هم همين . دادم خيلي از كارها را خودم انجام مي. كردم رقصيدم و شادي مي مي
ي   همسرم و چه در شيوه چه در انتخاب؛گيرنده بودم چون من خودم تصميم. بود

كه از آن جشن ام و خاطراتي  از عروسيبا افتخار هنوز مادرم . برگزاري مراسم جشن
  .كند دارد، صحبت مي

 در مواردي خيلي خيلي به چشم زياد بود وي همسرم   با خانوادهمنفرهنگي اختالف 
 ها  دم كه آندي مى.  دراين خانواده انسانيت ارزش وااليي داردديدم ى مىول. خورد مي

با . كردند كه نه آب داشت و نه برق در جايي زندگي مي .هاي شريفي هستند انسان
ولي در كنار . من به زندگي ديگري عادت داشتم. كردند  امكانات ابتدايي زندگي مي

ها محل مالقات و  ي آن خانه. بردم كردم و لذت مي واقعا عشق ميبه قول معروف ها  آن
 با سادگي و صميميت از دوستانم و ها  آن.شان داشتم د كه دوستميعادگاه كساني بو
  . كردند عزيزانم پذيرايي مي

شان، شغل و مقام  ل و مسئلهااولين سو. ي پدري من ديد طبقاتي داشتند خانواده
ي سياسي فرد چيست؟   مهم فقط اين بود كه سابقه،ي همسرم ولي در خانواده. ها بود آدم

 من .ه استدرك  سال زندان كشيده و چقدر به مردم فقير خدمت ست؟ چند چقدر انقالبي
  . سال زندگي كردم در كنار همسرم يكو در اين خانواده 

 ؛من حامله بودم. ساعت يك و نيم شب زنگ خانه ما را زدند ،1360  آذر19در 
ي پنجره كه نگاه كردم، ديدم تمام حياط ما  شت پردهاز پ. تقريبا نزديك زايمانم بود

شان را با شال بسته بودند و فقط  وشيده شده از ماموران سپاه پاسداران كه سر و صورتپ
ي  طور دور خانه دور خانه را كامال محاصره كرده بودند و همين. شد شان ديده مي چشمان

جمع كنيد، جمع  :گفتند مي. ها را زير و رو كردند ي اتاق  همه و خانه.برادرهاي همسرم را
  .تون به سپاه ن بايد ببريمالا همين .كنيد

 شما اجازه نداريد كه .همسر من حامله است:  به يكي از پاسدارها گفت، همسرمكاوه
اما من با شما . با او كار نداشته باشيد. هالن نزديك زايمانشا.  ببريدنو با خودتوناو
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 !تون بازداشتيد دو تا.ديانه، همسرت هم بايد با ما ب: پاسدار گفت .آييم مي
 داشتم كه روي  راجورابي پوشيدم و مانتويي. كردم بايد لباس گرمي بپوشم فكر

هم  توي ماشين سپاه .آيد كه هوا خيلي سرد بود  يادم مي.همان لباس خوابم پوشيدم
. دندر دو طرف ما دو تا پاسدار نشست. كنار هم نشستيممن و همسرم . خيلي سرد بود

جا  آن. يما هي شاه سر درآورد اك دورهساختمان ساو پس از مدتي متوجه شدم كه از
 ي بگويم دارند ما را به زندان ديگربه همسرم خواستم   مي.دوباره مسير را عوض كردند

كردم كه ما  حس مي.  اجازه نداريد با هم حرف بزنيد:برند كه يكي از پاسدارها گفت مي
سرتونو پايين : دمان را بستند و گفتن هاي بعد چشم. برند را به زندان مركزي شهر مي

ديگر  :طور كه سرمان پايين بود، به همسرم گفتم  همان.چند بار دور زدند. ندازيديب
 كوتاه گر چهمان   هاي پچ پچ . ب پيش هم نشسته بوديمولي خُ ! نخواهيم ديدهمديگر را

 خيلي از .كشيديم انتظارش را مي. مان غير مترقبه نبود دستگيري .بود، اما شيرين بود
كه با الن ا. بوديم كه موقتي زندگي كنيم  عادت كرده. بودند  مان را دستگير كرده ندوستا

 دوران حاملگي تا به آن .كنم مان تعجب مي از نوع زندگي آن موقعكنم  تو صحبت مي
 قرار بود اگر بچه .اسم بچه را هم انتخاب كرده بوديم. روز به خوبي سپري شده بود

مرتب پيش دكتر طبق برنامه . و اگر پسر باشد فريدوندختر باشد، غزال صدايش كنيم 
  . داد كه وضع عادي ست ها نشان مي  معاينهي رفتم و همه مي

هايم را با زنجير  دست. سكوتي مطلق  در؛من را به سلولي فرستادند. باالخره رسيديم
ي بچه ها به خوبي به ياد دارم، تكانرا كه چيزي . چشمانم را هم بسته بودند. بسته بودند

دانم  نمي. شد و كي شب ميفهميدم كي روز  نمي. خورد  به طور غريبي تكان مي.بود
شود؟ چه  چه ميپرسيدم،  از خودم مى. منتظر يك اتفاق بودم. گذشت زمان چگونه مي

 شنيدم و بعد صداي قفل هايي  زمزمه. صداي سرود. شنيدم شود؟ صداهايي مي طور مي
 چه در اتاق گذشت؟ به خودم !دانم  نمي؟بعد چه شد.  اتاقبا لگد مرا پرت كردند توي. در

كردم  اما من خيال مي  بود،ي آب بچه پاره شده كيسه. پيچيدم خودم ميدر  .فشار آوردم
فهميدم كجا  در آن حال و هوا نمي. شويي بروم دادند به دست اجازه نمى. ام كه ادرار كرده

  .  دريچه باز بود؛بينمبيرون را بكمى  از الي دريچه توانستم .هستم
ان بپاسدار نگه.  نه يك بار، چند بار. بودم كه زدند توي كمر و سرمآن حال و هوادر 

سواالت بازجو  .دانم ويي بودم ؟ نميجچند روز زير باز. از سلول مرا به بازجويي برد. بود
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شما : فتگ  ميدايمچند هكتار زمين دارد؟ كجا؟ بازجو . ي زندگي پدرم بود اش درباره همه
هاي كم درآمدند؛ حاال ادعا داريد  هاي اين منطقه از خانواده  بچهي انقالبي بوديد؟ همه

 بعد به اين نتيجه .كردند مىام   خانوادهبود كه نثارو بيراه  فحش و بد. ايد انقالبي شده
هاي سياسي  ي من و جريان  خانوادهي بارهاطالعات زيادي در رسيدم كه بازجويم

اما . فهميدم  بود؟ نميهك. كرد فارسي خيلي غليظي صحبت مي با اين كه ؛مان داردشهر
رفت و هر   راه ميدر حال بازجويي،. فهميدم كه در زمان انقالب از مبارزان مذهبى بوده

به اين . آورد به كمرم زد و از پشت فشار مي  تو سرم مي،كردم وقت كه من سكوت مي
اين بود كه متوجه شدم زيرم خيس و چادرم بعد از .  آب بچه پاره شدي دليل كيسه

 آن را ،رفتم  در مواقعي كه از روستا به شهر مي.چادرم كش داشت.  شده استسنگين
  . كردم سر مي به

 امكان ندارد؛ من :گفتم.  بايد ببريمت بيمارستان:بعد از چند روز به من گفتند
 شده اي ان ياس و نااميديچن دچار. خواهم بميرم جا مي من همين. بيمارستان برو نيستم

حتا قبول نكردم به حمام . نزديك زايمانم بود. جا بميرم خواست همان بودم كه دلم مي
توالت به وقتي . بردند  ميجا آنگرفتند و مرا به   دستم را مي،براي توالت رفتن. بروم
  چشمم بسته بود و!ماجرا چيستفهميدم  نمي. آمد  و تولوپ ميالپرفتم، صداي تا مي

دانم كه اولين غذا را   اين را هم نمي.چند روز گذشت. كردم  حس نميگذر زمان را اصال
  به اين فكر .خوردم غذا را با درد  .دانم يك نفر برايم غذا آورد فقط مي. دادندبه من كي 
. گذشت  مي سالچند  بر من چون ، هر ثانيه. شود و چه در راه است  چه ميكردم كه مي

: خانمي آمد و گفت. رسيد اي مختلف مذهبي به گوشم ميه حهنوصداهاي مختلف، 
  هق هق گريه وصداي ناله. بودر زن اتاق پ.  با من بياي، خواهم ببرمت جاي ديگر مي
چيز   در كار بود و نهاي اين جا كجاست؟ چون نه تماس بدني : از خودم پرسيدم.آمد مي

كردم كساني اطرافم  حساس مي ا،كشيدم  دراز كه مي. و صدا فقط صدا بود.ديگري
ولي اين طور نبود؛ .  كه به سر كسي بخورد مباداهستند و نبايد پاهايم را دراز كنم

 :پرسيدم اش مي همه. حالت رواني بدي به من دست داده بود. م بودا ىتصورات ذهن
ولي اين .  سپاه آمد"خواهران"  يكي از،كجاست؟ بعد از چند وقتجا  اينجريان چيه؟ 

؟ نخوري شما هيچي نمي :به من گفت. داشت كه شنيده بودم فرق اى با صداي قبليصدا 
من درد : گفتم. درد داشتم. اشتگذ  دستم دريك نارنگي سرد .  كردم را بازتممن دس
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تكان . خورد نه تكان مي:  گفتم؟كنيد، بچه مرده است يا زنده فكر مي: گفت .دارم
از من  بيني؟ نمي: جواب دادم خونريزي داري؟: گفت. خورد خورد؛ خيلي هم تكان مي مي
  .يدبين ميخودتون كه . نيدود پرسي؟ شما بهتر از من مي مي

نارنگي سرد . دهد هايم را گوش مي حرف.  مهربان استىاحساس كردم كه زن
 كردم كه اگر با خود فكر مي؟  را نگاه كنيسمتواني لبا مي: گفتم . دستم بوددرچنان هم
به اين نتيجه  آيند؟ پس صداها از كجا مي م،هستيسدار زن اين جا  من و اين پاتنها

ر باشد و ترس برم داشت كه نكند از من بخواهد جلوي اين همهرسيدم كه بايد اتاق پ 
 . نيستچيزيناراحت نباش، : گفت ما تنها هستيم؟:  پرسيدم.شلوارم را دربياورمآدم 
:  گفت.ي از بدنم كنده شد و پايين آمدهاي من وقتي رفتم توالت احساس كردم تكه: گفتم

   معاينه كند؟ نوبياد مكه  كسي نداريد ؟شما ماما نداريد: گفتم خونريزي داري؟
  در اين مدت فقط صدا بود.شايد هم بيشتر. شايد دو روز. شتدانم چه مدت گذ نمي
 يك : داد عكسي به من نشان. بازجو آمد بعد.تو با ما بيا: پاسداري آمد و گفتبعد  .و صدا
 را مان  هاى ها و دوربين ي ما آمدند، تمام آلبوم شبي كه به خانه. كوهستاني بودي  منطقه
مان  هاي بعد از ازدواج  از جمله يكي از عكس.چين كرده بودند چند عكس را دست. بردند

 همسرم هم .من ژاكت وشلوار كردي به تن داشتم. ي كوه گرفته بوديم را كه در دامنه
اين رو : بندم را باال زد و گفت چشم. ام بود يك اسلحه هم سر شانه. طور همين
خواستي  اين اسلحه براي چي بود؟ مي: با تمسخر گفت .آره اين منم: شناسي؟ گفتم مي
گفت! ي ما معموله نه، پدر من با تفنگ بزرگ شده؛ تفنگ در خانواده: كشي؟ گفتمغاز ب :

اگر آنقدر در : گفتم.  بومي نيستمفهميدبود كه ا جآن  !ن؟شيكُ غاز مي ٣ ـآها، شما با ژ
 براي ما خيلي عاديه كه در .ي ما كنجكاو هستي، بيشتر پرس و جو كن مورد خانواده
عكس ديگري به من نشان داد كه  .ايم  ما با اسلحه بزرگ شده. داشته باشيمخانه تفنگ

ر همان مضمون التي دا باز سو.اسب بودم سوار بر. داشت عكس اول   مشابهيفضاي
ها را  عكس. آوري روي بازجوها تاثير گذاشته بود اين دو عكس به شكل شگفت. پرسيد

 در يك لحظه از اين رو !؟آها، اين اسب سوار تويي: بازجو گفت .كه ديدم به خود آمدم
اين :  خودم گفتمبا .انگيز بود  تعجبيمبرابودم كه  شده  روحيهبا  چنان .به آن رو شدم

 راست نشستم و اصال فراموش كردم كه حامله !بازگشتمشخصيت واقعي خودم به ! منم؟
چ  منخوا ميها  اين :گفتمبا خود  .لى عوض شده بودام به كُ كني؟ روحيه باور مي. هستم
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   چيه؟ 3ـنن ژود ن نميوخودش بگيرن؛ اما نوم
حساس ا. كردند سوار ماشينمرا . آن بازجويي باز به سراغم آمدند چند روز بعد از

از سربااليي . آمد رق و تروق ميصداي تَ. شود ريزه رد مي سنگروي كردم ماشين از  مي
ام  يكي به پاسدار بغل دستي. هاي ديگري را شنيدم ، يك دفعه صداي ماشينگذشتيمكه 
نزديك اولين ميدان شهر كه رسيديم، مرا پياده كردند و  .بندش را برداريد چشم :گفت

شما را با قيد ضمانت : به من گفتند. باالي ساختماني قرار داشت دربردند به دفتري كه 
 كه بعد از زايمان ياما بايد تعهد بد.  هستي حاملهاين كه به خاطر .كنيم آزاد مي

  !يگرد برمي
ام مرا با اين  جالب نيست كه خانواده  همخيلي. فكر كردم پدرم را كه قبول ندارند

 دايي  كهام بود شناخت، همسر خاله را ميكسي كه شخصيت اصلي م. وضعيت ببينند
 ولي بعد از يك ماه استعفا ؛مقام مهمي داشتدايي در اول انقالب . كرديم  مييشصدا
  .شان انساني و خدايي نيست ي  كار كنم؛ كارهاژيمتوانم با اين ر گفته بود نمي. داد

ماجراي ر د.  اين مرد واقعا به من عالقه داشت.بعد از مدتي، حاجي سراسيمه آمد
دانست كه ما افكار چپ  با اين كه مذهبي بود و مي. ه بودازدواجم از من حمايت كرد

 پدرم گفته ! بگذار ازدواج كنن.ها همديگر را دوست دارن اين: ه بود به پدرم گفت،داريم
ب، دختر تو خُ: او در جواب گفته بود. حاجي اين ها كمونيستن، خدا را قبول ندارن: بود

 در مقابل پاسدارهاحاجي . ها براي هم مناسبند و خوبه با هم ازدواج كنند اين! كمونيسته
:  گفتپاسداربه . كند شد به من افتخار مي حالتي به خودش گرفته بود كه احساس مي

و و بعد ر. دهم كنم و بعد از زايمان خودم به سپاه تحويلش مي من ضمانت ايشان را مي
  !ي ما هفرزندم، بيا بريم خان :به من گفت

اي   احساس دوگانه.خواست ي خودم و هم دلم نمي خواست بروم خانه هم دلم مي
تر است؛ ولي  ام راحت دانستم كه بچه مي. دانستم آزادم و آزاد نيستم مي. داشتم
در اين مدتي كه من در زندان بودم،  :پرسيدم دانستم چه به سرش آمده؟ از خودم مي نمي

دانستم  ميكند؟  كسي فعاليت مي ؟ است اتفاقاتي افتاده چه سازماندر شهر و تشكيالت
گاه،  تكيه.  نخواهم بوداقتصاديوفشار روحي، فيزيكي زير . تر هستم ام راحت ي خاله خانه

  ! مسئله داشتند؛ بودندمجاهدام  هاي خاله  ولي بچهخواهند بود؛ مپناهگاه
هاي  اسطورهرفقا كردم  فكر مي. تر شده بود ايمانم قوي .دستگيري مرا زير و رو كرد
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روز را به شب . مقابله با رژيم در آن زمان نياز به ايمان قوي داشت. ندا مقاومت
خواست كشور را  دلم نمي. اندازي براي فردا هيچ چشم بىاي و  هيچ برنامه  بي؛رساندم مي

 ؛پريد ام، رنگم مي كردم كه ريش حاجي را گرو گذاشته به ويژه وقتي فكر مي. ترك كنم
به تنهايي . بايد به زندان برگردم كردم كه دوباره افتادم و فكر مي به طپش قلب مي

دنيا آمد، خودم را جمع و جور ه كردم كه وقتي  بچه ب ريزي مي گرفتم و برنامه تصميم مي
كردم خصلت انساني  رسيد و فكر مي به نظرم مهربان ميرا هر كه . كنم و به تهران بروم

كردم اگر برگردم به  فكر مي. روم  مياو پيش باشدامن اش  انهاگر خگفتم  دارد، مي
زدند و  شت سر هم حرف مي همه پ. كوچك بودشهر . امنيت نخواهم داشت،واليتم

جا زندگي  ها و عموهايم همگي در آن عمه. شدند سريع از وجود من در آن جا خبردار مي
، هات درهم خونريزي كردي، قيافه: پرسيد ام مي خاله . ريختماي  نقشهمدر فكر. كردند مي
مادرم كنجكاو بود و  . بشي بايد بريم پيش دكتر تا معاينه.ه شكمتدايم روي تدست
 معلومه كه تغيير .طوري شدي؟ رنگ و روت پريده چقدر كتكت زدند؟ چرا اين: پرسيد مي

دانستند و  را مي همه، همه چيز انگار بشيني؟ توني شالقت زدند كه نمي! ي ا كرده
 چه بگويمولي من دوست نداشتم .  استدر زندان افتادهچه اتفاقي  براي من دانستند مي

  .كردم  زندگى مىبا افكار خودمبيشتر . باليي به سرم آمده
،  بود بعد از چهار روز يا يك هفته، دقيق يادم نيست چند روز بعد از آزاديم از زندان

دكتر . كردند، به بيمارستان رفتم  كه در بيمارستان كار مي سازمانهاي به كمك بچه
بايد به اتاق زايمان منتقل شوي و آمپول ! كردي خيلي وقت پيش بايد زايمان مي: گفت

من درد جسماني نداشتم؛ . در اتاقي كه بودم، چند تا زن ديگر هم بودند. فشار به تو بزنيم
 من سعي  داشت و بدىيك خانمي در آن اتاق بود كه درد زايمان. درد روحي داشتم

بينم، تمام آن  زايمان كه ميي   صحنههر. كردم كه به او ماساژ و روحيه بدهم مي
بعد . اما نوبت زايمان من هم رسيد. خيلي ناراحت بودم .شوند ها در ذهنم تكرار مي صحنه

دكتر سالم . پدرش بودشبيه . ي روشني بود بچه سالمه؟ بچه: از زايمان بالفاصله پرسيدم
 به دليل نداشتن تغذيه خوب در آخر ؛ولي بچه خيلي الغر بود. اييد كردبودن بچه را ت
. رفت همه چيز عادي و خوب پيش مي. كرد مرتب مرا كنترل مي دكتر. دوران حاملگي

 چون گروه خوني من منفي بود و احتياج .گرايش چپ داشتندپرسنل بيمارستان خيلي از 
م وسايلم را جمع و جور  هبعد. زدندهايم را   سريع آمپول. داشتمanti D به آمپول
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پدرم خيلي نگران بود و . با من در بيمارستان بودند پدر و مادرم . دادندفرارمرا كردند و 
ي  مادرم و عمه. شوهرم رفتيم ي برادر از بيمارستان به خانه. نهايت آشفته مادرم بي

بچه دهانش را باز  . من هم قبول كردم؛فرزندم، نام آزاده را براي بچه انتخاب كردند
هاي چپ كه پزشك  يكي از بچه. مه بودخيلي نگران شد. خورد  ولي شير نمي؛كرد مي

 ؛آيد اي به نظر نمي چيزي غيرعادي: گفت . بچه را ديد.  آمد بود، براي معاينه به خانه
در اثر : ادامه داددكتر  .اين كار در خانه عملي نبود. ولي بايد خون بچه را آزمايش كرد

 آب پاره شده و ي  كيسه،اي هايي كه از ناحيه كمر خورده رهاي فيزيكي و كتكفشا
تقريبا مصادف شد با اعدام يكي معاينه اين .  ولي جاي نگراني نيست. استدادهعفونت 
ولي خبر .  كه هم زمان با كاوه دستگير شده بود فدايي تشكيالت سازمانىاز اعضا

  .اعدام او را به من ندادند
 عجيبي بين ي درعين حال همبستگي.  بودحاكم شدهحشت در شهر جو رعب و و

به دليل . ديديم ها مي  را در ميان خانوادهسرافرازي سربلندي و .مردم به وجود آمده بود
ها در ذهنم   و تاريخ است متاسفانه زمان از دستم در رفته، فكري كه داشتمى  درگيري

فكر . اند  در ذهنم جاي گرفته،عدام همسرمها بر مبناي دستگيري و ا تاريخ. نمانده است
. كه دخترم را از دست دادم،  يك هفته قبل از اعدام همسرم؛بود1360 بهمن12كنم  مي

براي خاكسپاري نياز به . دانستيم كجا دفنش كنيم نمي. دخترم چند روزه بود كه فوت شد
ي پدر و  ربارهپرس و جو د.  پرس و جو به همراه داشت،جواز داشتيم و درخواست جواز

 و بايد  استي همسرم اطالع داد كه بچه از دست رفته مادرم به خانواده. مادر بچه
 آور  وحشت برايمچنان  هم، هنوز وتصور آن چه اتفاق افتاد.  كردىسپار فكري براي خاك

.  بچه را دفن كردند، شبانهام  در جايي نزديك محل زندگي،همسرم مادرم و برادر. است
غمي بزرگ بر . را خواهم ديد محل  كه بعدا آن دادند ه اين اميد را به من ميها هميش آن

 تمام ،بعد از مرگ بچه.  اميدم اين بود كه همسرم آزاد خواهد شدتنها ؛دلم نشسته بود
نگران نباش، او هم يكي از  :دادند كه  مرا دلداري مي،، پدر و مادرم ي همسرم خانواده

  . استسازمانشهداي 
 بهمن 19: ي از مرگ دخترم نگذشته بود كه خبر اعدام همسرم را دادندمدت زياد

  !سالي فراموش ناشدني، سال درد و اندوه، 1360
اي به پدر همسرم  دفتر زندان اوين شماره. همسرم به بهشت زهرا رفتيم من و پدر
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اليان  كه سهمين امروزتا .  مكان را پيدا كرديم،با زحمت و رنج و گريه و زاري. داده بود
من . كنم آن لحظه در دنياي ديگري بودم هنوز فكر مي، گذرد سال از آن ماجرا مي

در اين . [يده بودي رو،هاي ميخك قرمزي را ديدم كه در ميان گلِ و الي آن جا گل
دخترم : شد شنيدم كه به زبان خودم بيان نمي صداهايي مي] كند  ميبغضلحظه آزاده 

 گريهآزاده به . [ نفر را اعدام كردند60 ديشب ،ها پستها، اين  شرف آرام باش اين بي
هوا . تا ديروقت در بهشت زهرا بوديم ]شود مدتي سكوت ميان ما بر قرار مي. افتد مي

 از كيوسك تلفن عمومي به يكي از اقوامم .تاريك شده بود كه به ميدان توپخانه رسيديم
به تصادف يكي از دوستان . ببرد اش  زنگ زدم كه به دنبال ما بيايد و ما را به خانه

جز خانم . اش برد  او ما را با خود به خانه.كرد سياسي را ديديم كه در تهران زندگي مي
  شاه بود و يك خانم ديگر كهي  دورهي خانه كه دخترش كه از زندانيان سياسي صاحب
انه خ جالب اين كه دو خانم . نبوددر خانه شد، كس ديگري   خانه محسوب ميخدمتكار

برعكس . شوهرم صحبت نكردند كه انتظار داشتم مرا تحويل بگيرند، اصال با من و پدر
استقبال كرد كه هيچ وقت آن را فراموش  ما نفر سوم چنان مرا در آغوش گرفت و از

خواهي تو فردا روز سختي . صورتت را بشور، بميرم برات عزيزم :به من گفت. كنم نمي
 !گيرند خون همسرتو ميانتقام بيني كه   خودت، ميبرگردي به واليت وقتي. داشت

كني مبارزه تمام شده يا دنيا به آخر  فكر مي؟ آد  از دستم برمييعزيزم، من چه كار
 آنساعتي با من حرف زد، بعد از  نيم. گيرند مردم انتقام شوهرتو ميمطمئن باش رسيده؟ 

هنوز كه هنوز است آن   كهاي به من داد روحيه.  كمرم راست شد، زن حرف زدمآنكه با 
كردند و كالمي با  چرا آن دو خانم فقط مرا نگاه:  از خود پرسيدمها بعد. ام نبردهرا از ياد 

ديگري . ها چادري به كمرش بسته بود؛ گويا كمردرد داشت  يكي از آن؟من حرف نزدند
به خطر ها را  شان موقعيت آن مان به خانه آمدن فكر كردم با. آمد به نظرم اخمو مي

  .يما هانداخت
روستاييان . ي پايين ي باالي جامعه تا طبقه از طبقه. آمدند مردم براي عزاداري مي

. زدند  ميشان صورت به سر و  ول آغشته كرده بودند خودشان را به گِ،براي اداي احترام
كنم هر كس  فكر مي. وقت نديده بودم دادند؛ مراسمي بود كه من هيچ ها مويه سر مي زن
. ه بودشناخت؛ حتا اسمش را شنيده بود، در اين مراسم شركت كرد ه همسرم را ميك

هاي سياسي شهر كه دوست صميمي همسرم بود، چندي بعد از مراسم آمد  يكي از بچه
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 يك دست  بههاي فاميل يك  و زن. سر زدمبر وقتي او را دِم در ديدم، فقط .ي ما خانه
بوديم كه به  سيزده اتوبوس ،براي چهلم .سردادنديه انداختند و زار، زار گر به گردنش مي

  .بهشت زهرا رفتيم
هر كس از قوم و خويشان كه . ن رو شدندآام از اين رو به  بعد از اين واقعه خانواده

كردند؛  كردند؛ اظهار نظر مي  همدردي مي،همه. داد  ميدشنام به رژيم ،ديد من را مي
 اعضاي !چرا رژيم با شما چنين كرد. يدا هي نكردشما كاري غير از مردم دوست: گفتند مي

والدين . مردم به واقعيت واقف بودند. كردند  به اين مرگ افتخار ميآشنايانخانواده و 
گذاشتند و مرا  ها به من احترام مي آن.  داشتند را برايم حكم دوستان ديرينه،همسرم

 شان اين بود كه از م و غمه. كرديم در خلوت با هم گريه مي. دادند  ميپيوسته دلداري
 پيش ى كه چند روز .شان را نشان ندهند داري كنند و نگراني و ناراحتي نگهخوب من 
مدتي در . دادم نمى من هم خودم را نشان البته. سپاه به سراغ من نيامد، ها بودم آن

ا بر ه دادم كه شرايط ناجور و نابساماني اجازه نمي. تهران و بعد در اصفهان مخفي شدم
 ،تشكيالتسعي داشتم در رابطه با . كردم هميشه با روحيه باشم سعي مي. من غلبه كند

من به . ها را دستگير كردند  تعداد ديگري از بچهبازدر اين مدت . كارهايي انجام دهم
 وقتي ؛محل ثابتي نداشتم. تهران انتقال داده شده بودم و هر چند روز جايي بودم

  . تصميم گرفتم به خارج از كشور بروم،انماحساس كردم سربار ديگر
اين من بودم كه اين مراحل را آيا پرسم   از خودم مي،گردم  كه به گذشته برميحاال
اولين  .طرح نكنمنيتي وجود ندارد، چرا واقعيت را ي ام گذراندم؟ حاال كه مسئله از سر

ها كه  يكي از آن.  سابق بودندتشكيالتي از دوستان  نفر دو،كساني كه به ديدنم آمدند
 :مان هم جواب داد دوني آزاده كيه؟ و دوست تو كه مي :به ديگري گفت؛ شناخت مرا مي

البته آن . شناختند مان مي ما را به اسم همسران.  استم، زن كاوها هآره، اسمش را شنيد
  . كردم موقع به اين موضوع فكر نمي

 1985ژوييه  و بعد از دو روز در جويي را پس دادم هاي مربوط به پناه باري، بازجويي
 م،دولت كشور ميزبان1985 اوت در . با شش ايراني ديگر البته؛به تركيه ديپورتم كردند

يي كه  ها اما آن ديپورت به من امكان داد كه در تمام روزنامه. من و همراهانم را پذيرفت
به حقوق  را مدولت كشور ميزبانتوجه اسالمي را افشا كنم و   سياست جمهوريشد، مي

توانستم به افراد و  ها آشنا شدم و از اين رهگذر با خيلي. بيشتر حساس كنمپناهندگان 
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سيارى از اين ب. شان كمك كنم  براي خروج؛كساني كه در تركيه يا در ايران هستند
ها صحبت كنم ولي به مرور  توانستم با آن اوايل نمي.  بودنداى  و قوىزنان مبارزيان، آشنا

 اي اين زنان نقش اساسي. ها ارتباط برقرار كنم  با ياد گرفتن زبان توانستم با آنزمان و
چند نفر  و بود الملل عفو بين يكى از اين زنان عضو.  ايفا كردندمني  دوبارهدر زندگي 

  .هم خبرنگار بودند
ديگر كشورهاى  خيلي كم در مورد زنان .شناختم من در ايران فقط زنان ايراني را مي

بدون . شوم  مختلف آشنا ميهاى هر روز با زناني از ديار، اين جا درولي. دانستم  ميجهان
حتا به . كنم توانم زندگي گويم، نمي ت مياها، به جر ارتباط، بدون اين ها اين آشنايي

توانم  ام كه مي در جريان زندگي به جايي رسيده. كار بروم دوست دارم سرِ،هنگام مريضي
ها راه و روش بهتر زندگي كردن و انسان بودن  از آن. كنم  درك ميوببگويم، زنان را خ

ها و  گفتني. دهم ها انتقال مي  آنه را بى خودم  زندگىگيرم و هم چنين تجارب را ياد مي
  . زن مورد ستم است هم حتادر اين جا. رازهاي نهفته بسيار است

ولي . م را از دست دادمرزمانم، مملكت ام، دوستانم، هم ام، خانواده من همسرم، بچه
ها  من عاشق انسان. ام  ايمانم را به مردم از دست نداده. دانم خودم را يك بازنده نمي

  .هستم
  چه مدت با كاوه زندگي كردي؟: فريبا
  .يك سال و چند ماه :آزاده
انگيز زندگي مشتركت را تعريف  يكي ازخاطرات خوش يا غم: فريبا

  كني؟ مي
بگذار از برابري و مساوات . بگويمبرايت شان را  دانم كدام  نمي.خاطرات خوش زيادند

.  نبود كه ما از هم جدا باشيمطور اين.  كارها حضور داشتي كاوه در همه .برايت بگويم
! شناختم  البته من براي خودم حد و مرز مي.از هم جدا نبوديمدر روابط تشكيالتي هم 

 ،ي خانه در انجام كارهاي روزمره. شمخواستم اطالعات تشكيالتي زيادي داشته با نمي
 كرد افتخار هم مي. كرد و اين از چشم كسي پنهان نبود در هر حالي كه بود، كمك مي

كاوه چه :پرسيد  وقتي مادرم، يا عضوي از خانواده مثال مي.  خانه مشاركت داردكه در كارِ
: گفت مي. شحال نبودم از اين بابت خودرما . خانه استمشغول كارِ :گفتم كند؟ مي كار مي

. كنه مشغول شستن ظرفه يا داره آشپزي مى كاوه ه آشپزخانه را ببند كه كسي نبيندرِ
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شكني  نتدر واقع كاوه س.  خانه مشاركت داشته باشدها عار بود كه مرد در كارِ براي آن
  .كرد مي

ان بود، ي تشكيالتي در مي اي در خانه برگزار شود يا برنامه وقتي قرار بود جلسهاما 
ي پدرم يا   من هم به خانه.خواست كه او و رفقايش را تنها بگذارم كاوه از من مي

يك . گيرد خوشحال بودم از اين كه خانه مورد استفاده ديگران قرار مي. رفتم  ميمدوستان
من : پدرم به مادرم گفته بود. رفقا آن جا بودند. من خانه نبودم. بار پدرم پيش ما آمده بود

  !ي مستقل بگيرن  كه خانهخواستند ميها چرا  هميدم اينتازه ف
خوانديم، اين جا توي  ها مي  كه آن زمان و آوازهايى را شعرهايي،ها  وقتگاهى

هر چند كه به موقعيت . كنم ي كاوه را تجسم مي خوانم و چهره  مييى تنهابهجنگل، 
هاي  اسم بچه. ستالژيك است نواند و و و، اما برايمقهرآميزاند و  رزمىخورد؛  جا نمي اين

   .شان داشت آورم، اسم افرادي را كه كاوه دوست مختلف را به زبان مي
كردم و اهدافي را كه براي  مىم را زندگي يها آل رباري داشتم، ايدهواقعا زندگي پ

اما . به لحاظ مادي كم و كسرهايي داشتيم. بخشيدم تحقق ميخودم تعريف كرده بودم، 
 به ديگران تعلق داشت مان خانه و زندگي. اى داشتيم بسيار غني ي ندگيزاز نظر معنوي 

  . كردند مان استفاده مي همه از خانهو 
از نظر مادي . گيرد كنم، دلم مي جا مقايسه مي اين با زندگي دروقتى آن زندگي را 

جا ها؟ اين  كجايند آن. كنم ىها را همواره احساس م كمبودي ندارم؛ ولي كمبود آن انسان
 اما .ي بزرگي است ي ييالقي من، خانه مثال خانه. كنم من چيزي را با كسي تقسيم نمي

 كه به آن تعلق  را بسياري از چيزهايي.نظر معنوي خالي هستيم  از.تك و تنها هستم
كنم اين تفاوت را  وقتي خارج از كشور را با كشورم مقايسه مي. داشتيم از ما گرفتند
  .كنم عميقا احساس مي

  آزاده ؟ تصميم به ازدواج مجدد گرفتي،كى  :ريباف
تا پيش از آن اصال در فكر تشكيل .  از ايران بيرون آمدم1985من سال  :آزاده

 ازدواج ي  خيلي از دوستان ايراني و غير ايراني از من تقاضا94 يا 93از . خانواده نبودم
اسي ايراني و غيره مشغول با جريانات سي.  نبودمي ازدواج هوا  آن موقع در حال و.كردند

 من را تشويق به ها آن. مسئله را با رفقاي تشكيالتي در ميان گذاشتم. بودمفعاليت 
بعد از مدتي  اما .تا يكي از دوستان خواستگاري كرد، نه نگفتم.  پذيرفتم.ازدواج كردند
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 متوجه شدم او ، اجتماعي ـو بحث و گفتگو و شركت در جلسات سياسي با او معاشرت
 با زنان چپ اين جا فعاليت. مثبت اين جا را ياد گرفته بودمچيزهاي . رف من نيستط

خيلي زود فهميدم نبايد تن به .  بودمهاز نظر فكري رشد كرد. داشتمكرده بودم و دوستي 
  .جواب رد دادم و خيلي خوشحال هستم كه جواب رد دادم. اين ازدواج بدهم

قامتم را تغيير دهم كه يكي از دوستان خواستم محل ا  دانشجو بودم، مي96سال 
من در . آشنايي با يك زن ايراني استبه مند  دوستي دارم كه عالقه :ايراني گفت

. ام به وجود آورم  بودم و تصميم گرفته بودم كه تغييراتي در زندگياي بحرانيوضعيت 
ا آن دوست آن قدر اصرار كرد كه پذيرفتم دوستش ر. كردم بيشتر مصلحتي فكر مي

كرد،  كردم و شهري كه او زندگي مي در آن زندگي ميمن  راه شهري كه بيندر . ببينم
خواستم ببينم اين مرد چگونه  مي. دو ساعت وقت داشتم. قرار گذاشتيم هم را ببينيم

تعريف كرد كه در آمريكا .  يك تماس تلفني هم داشتيم،ست؟ قبل از اين قرار آدمي
در مدت كوتاه ... گي در خارج از كشور را دارد وي زند است و تجربه زندگي كرده

صحبت كردن با او برايم جالب . ي تلفني متوجه شدم كه يك ديد جهاني دارد مكالمه
ي  آن لحظه چهره. ي خندان آمد ا او با لبخند و چهره.  از آشنايي با او خوشحال شدم.بود
خيلي كنجكاو بود . زديم پس از احوالپرسي، لب دريا قدم .خنديد  را ديدم كه ميكاوه
ام و  ي اول توضيح دادم چرا ايران را ترك كرده همان لحظه. ي زندگي من بداند درباره

 :گفت. عد ازاين كه كمي حرف زديمب. ام را برايش تعريف كردم مختصري از زندگي
پيش خودم فكر كردم كه بد نيست  خواهي پسرم را ببيني؟ پسرم در خانه است، مي

وقتي . توجه مرا جلب كردخانه،  دم درِ يهاي فوتبال كوچك كفش.  ببينمرا هم اش بچه
بچه آمد . وارد خانه شديم، با يك بچه كوچك روبرو شدم كه تازه از خواب بيدار شده بود

از همان موقع . به او اجازه دادم كنارم جا بگيردنشست درست بغل دست من و من هم 
 . ر به من چسبيده بودپاو مثل . احساس مادري من برانگيخته شد

او هنوز اين اولين ديدار را به ياد دارد و آن را . هنوز همان ارتباط را با هم داريم
است كه مصادف با روزي 1985 ماه مه 24جالب است روز تولد اين بچه . كند بازگو مي

  .است كه من ايران را ترك كردم
جمع دوستانش از فرزند،  در .ام بشنود همسرم دوست دارد در مورد زندگي گذشته

 او به .خواهد كه برايش حرف بزنم او از من مي. كند همسر و مبارزاتم صحبت مي
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 از فرصت استفاده ، ايراناى با   تلفنيي بعد از هر مكالمه. كند ي من افتخار مي گذشته
  . كنم  برايش تعريف مي، است  شنيدني كه هر كدام داستانرا ها  كنم و زندگي ايراني مي

خوانم و او دوست دارد كه مفهوم و مضمون شعرهايي كه   مي و آوازگاهي شعر
  .خوانم را بداند مي

  خواندي؟ چه شعرها و آوازهايي مي: فريبا
  !شعرهاى شاعران معاصر، آوازهاى محلى و سرودهاى رزمى: آزاده
  خواني؟ هايي مي چه موقع: فريبا
در اين . آيد رخورد به وجود ميكنم و ب ها را احساس مي موقعي كه تفاوت :آزاده

برايش خودم را خواهد بيشتر  كنم، كه بودم؟ چه شدم؟ او از من مي لحظات فكر مي
. ي موضوع بحث كنم را ندارم  تحمل اين كه دربارهها  در آن لحظهمعموال. توضيح دهم

 اول .برند كه با دنياي ما خيلي فرق دارد در دنياي به شدت فردگرايانه به سر ميها  اين
 مسئله را به  اينكردم كه  سعي ميدر آغاز .  بعد به ديگران،كنند به خودشان فكر مي

لي را كه من يمتوجه شدم كه او انعطاف پذير است و خيلي از مسابعد  اما .ورماروي او ني
 به  را كهنتيجه گرفتم كه بايد هر آن چه. آموزد  مي،كنم كنم و به آن عمل مي طرح مي
و ي ما برقرار است  دمكراسي و آزادي زن در خانه. براي او توضيح دهم ،رسد ذهنم مي

اين طور نيست كه به جاي من تصميم بگيرد يا . من در اين موارد اصال مشكلي ندارم
  . محدوديت براي من ايجاد كند

ي   چه ديدي نسبت به زن در عرصه،وقتي دوباره ازدواج كردي :فريبا
چه  ، همسر و موجود اجتماعي؟ امروزخانواده داشتي؟ به عنوان مادر

  ؟ آيا هنوز همان ديد را داري؟اي تغييراتي كرده
چون . كردم اشكال داشت رشد نمياگر . تر همان ديد را دارم؛ ولي رشد يافته :آزاده

 در آنچه. بردم  از دنيايي ديگري آمده بودم، بيشتر و بيشتر به مسئله و حقوق زنان پي
 نسبت به پنجاه، يا صد سال پيش انجام شده،كشورهاي اروپايي  زنان در حقوقرابطه با 

بينم   ميكنم، مطالعه ميوقتي تاريخ مبارزات زنان اين كشور را .  است  اساسييتغيير
 خواهر من در رابطه با  امروزكهرا لي يمسا. شان را فراموش كردند ها هم گذشته اين

  .ها است ال پيش اروپاييل پنجاه سيكند، مسا حقوق خودش در ايران مطرح مي
گرا را هم  جنس در اين ميان زنان هم. كار من در رابطه با جوانان و زنان است
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گويند مرد  بينم كه مي يا زناني را مي. دار شدن است شان بچه مشكلكه بينم  مي
بينم كه دوست دارند تنها  زناني را مي. اند شان را براي زندگي مشترك پيدا نكرده آل يدها

ها باردار  اين  آمپولبا تزريق يك  وبا پيشرفت تكنولوژي. ي كنند و مادر هم باشندزندگ
  .شد  راحتي حل ميهمينل زنان در مملكت ما هم به يچقدر خوب بود اگر مسا. شوند مي

  آل و آرزويت براي فرزندت چيست؟ ايده :فريبا
خود او . نا شودكنم كه او با فرهنگ ايران آش سعي مي. پسر من ايراني نيست :آزاده

كنم او روزي مملكت من، شهر من، خانواده و قوم  آرزو مي. اين ميل به يادگيري را دارد
شود؟ يا در  اين رويا كي عملي مي. ها را بشناسد  مرا از نزديك ببيند و آنانو خويش

  .ام يا بعد از مرگم زمان زندگي
كنم بفهمانم كه   سعي مياند، من به جواناني كه خارجي هستند و دو فرهنگي

. ي روشني داشته باشند اند كه آينده ها را به اين كشور آورده شان به اين علت آن مادران
ها  اند و آن ها كشيده ها و مرارت ها بفهمانم كه در اين راه چه سختي كنم به آن سعي مي

مهم نيست چه .  درس بخوانند و مدركي بگيرندها را بشناسند و  قدر اين سختىبايد
اندازي خواهند داشت و خانواده هم از   چشم،وقتي تخصص داشته باشند. سي بخواننددر

گويم  ها مي به آن. شود سنگيني بار مسئوليتش، سبك ميشان آسودگي خيال دارد و  بابت
  .درك كنيد و  را بشناسيدها ها و معيارهاي با اهميتي داريم؛ بهتر است شما آن ما ارزش

ام  كنم تجارب زندگي شناسد و من سعي مي  خوب ميل جنگ و صلح رايپسرم مسا
ر از امنيت همراه كنم كه پسرم و ديگر جوانان يك زندگي پ آرزو مي. را به او منتقل كنم

به . باشند خانواده  چه با خانواده زندگي كنند و چه دور از؛با عشق و محبت داشته باشند
اميدوارم .  بيشتر به جوانان منتقل كنمالن كه سنم باال رفته، دوست دارم تجاربم رااويژه 
 . جا هست، برسند ها به حقوقي كه در اين  بچهي همه

خواستم نظرت را   ميهمه مصائبي كه از سر گذرانديبعد از اين  :فريبا
 ي حكم اعدام بپرسم؟ درباره

 همكاري داشتم؛ در رابطه با كشورهاي مختلف، افراد الملل عفو بينمن با  :آزاده
ي اين موارد احساس  كردم و در همه نظرات سياسي مختلف فعاليت ميمختلف، 

شنوم كه لغو مجازات اعدام به سود  ها مي  وقتي از بعضي غيربومي.كردم مسئوليت مي
ها چه طور لغو مجازات اعدام در  پرسم، اين از خودم مي. شوم  عصباني مي،جامعه نيست
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هست به سود   ها مبارزه ي سال نتيجهكه را  ديگر ي اين كشور اروپايي و يا كشورها
اسالمي يا هر  گر مريض در جمهوري شتن يك شكنجهكُ. بينند جانيان و جنايتكاران مي

آنچه ما به آن نياز داريم اعدام نيست، به راستي كند؟  اي را حل مي جاي ديگر چه مسئله
 هر جاي به يادآوردن و حتا تصور اعدام در. روشن شدن حقيقت و اجراي عدالت است

  . دنيا برايم دردناك است
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   شيرين جان و چه مدت در زندان بود؟ ،دستگير شدكى  همسرت: فريبا
  . سه ماه در زندان بود.  دستگير شددر سال شصت و چهار :شيرين
  اتهامش چه بود؟: فريبا

  .)آذر16 ى پيروى بيانيه (يان خلق اكثريتيدافسازمان همكارى با : شيرين
  همسرت را در تهران دستگير كردند يا در شهرستان؟ :فريبا

  . كردندش و بعد به شهرستان منتقل دستگيرش كردنددر تهران :شيرين
  بود؟تهران چند مدت در : فريبا

 . ساعت در اوين بود بعد منتقلش كردند به شهرستان24كنم  فكر مي :شيرين
  . در شهر خودمان گذرانداش را ى جدىها وييبازج

كردي كه ممكن است يك روز همسرت  ي عقد فكر مي سر سفره :فريبا
  به سپري كردن چنين روزهايي شوي؟ دستگير شود يا مجبور

گي را داشتم و   عقد، بلكه قبل از آن هم اين آمادي نه تنها سر سفره :شيرين
فعال سياسي نفر  چون هر دو .گير شويممنتظر بودم كه روزي خودم يا همسرم دست
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  .ي تشكيالتي داشتيم رابطه فداييانسازمان بوديم و با 
   چگونه از دستگيري همسرت با خبر شدي؟:فريبا

. شود مى از دستگيري او آگاه رفته بود،مان به محل كار او  يكي از دوستان :شيرين
  .ي ما زنگ زد و مرا در جريان گذاشت  بالفاصله به خانهاو

  چه ساعتي همسرت را دستگير كردند؟ :فريبا
 ظهر تا 12 .بود كه شنيدم همسرم دستگير شده ظهر12ساعت  دور و بر :شيرين

شب مشغول از بين بردن مداركي بودم كه در خانه داشتيم و جمع و جور كردن افكار 
ه همان شب ب.  و چگونه رد همسرم را پيدا كنما كه تماس بگيرمخودم كه چه كنم و ب

گفت، چون اتوبوس يا  آن طور كه خودش مي.  تهران آمدالفاصله بهاو ب .پدرم زنگ زدم
كند و  اي پيدا نكرده بود، سر جاده تهران به طرف يك تريلي دست بلند مي ماشين كرايه

بدون فوت  .ي ما رسيد دم دماي صبح به خانه. رساند با تريلي خودش را به تهران مي
 ها تقاضاي ه دوستان و آشناياني كه داشت زنگ زد و از آنتلفن را برداشت و بوقت 

ي تشكيالتي دامادت چيست؟ و   گفتند كه ما بايد بفهميم ردهها نبعضي از آ. كمك كرد
پدرم .  است يك هوادار ساده كه همسرمگفتمبه او كرده؟  كار ميبا چه سازمانى 

تر مي توانيم   ما راحتگويند هر چه صداقت بيشتري داشته باشيد، ها مي آن: گفت مي
ته ذهنش نسبت به در دادم و اين باعث شد كه پدرم  ولي من اطالعات نمي. كمك كنيم

 .دوستانش هم قانع نشده بودندمسلماً . ه بودپدرم قانع نشد. ترديد پيدا كند هاي من حرف
ن پس از دو هفته از زندان شهرستا. دنبال كارهاي همسرم بوداز صبح تا شب حال  با اين

جا هم  در آن. بالفاصله رفتيم شهرستان. است ها آنپيش با ما تماس گرفتند كه همسرم 
  .كرد گيري مي  پي بود كه كارها راپدرم

 كردند؟ مي رفتي، چه برخوردي با تو دنبال كارهاي همسرت مي :فريبا
براي . خوشبختانه پدرم پيگيركارهاي همسرم بود همان طور كه گفتم، :شيرين

. رفتم  ديگر نميهاىكردم و به دادگستري و جا كارهاي اداري را دنبال نميهمين من 
 او  شهرشد؛ در خيلي از ادارات  محسوب مياى پدرم از نظر فرهنگي فردي شناخته شده

  .كردند احترامي مي  به او بياًدعمها   اللهي اما خيلى از حزب. شناختند را مي
 برد، غيبتش را چه طور سر مي ه  همسرت در بازداشت بوقتى :فريبا

  كردي؟  ميهتوجي
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كردم؛ براي  وقتي كه همسرم دستگير شد من كار اجتماعي و علني نمي :شيرين
  .همين مشكل خاصي نداشتم

 مشكلي ، بارفت  مدرسه يا مهدكودكي كه دخترت به آن ميدر: فريبا
  ؟ روبرو نشدى
. اش بودم ازي من همب.رفت دخترم پيش خودم بود و به مهد كودك نمي: شيرين

  ]گويد   مىخندهاين جمله را با [
 اتومبيل شخصي رفتى؟ اى به مالقات او مى ى نقليه با چه وسيله: فريبا
   اتوبوس؟ ياتاكسي 

پياده به . ما نبودى  خانهزنداني كه همسرم در آن بود، خيلي دور از  :شيرين
  .رفتيم مالقات او مي

  رفتي؟ مىتنها به مالقات همسرت : فريبا
  . هميشه مادر يا خواهرش با من بودند. تنها نرفتمنه هيچ وقت :يرينش

ات   نيافتاد كه توجهتوقت اتفاق خاصي براي مسير زندان هيچ  در:فريبا
   جلب كند؟را

 حكومت ساختمان ساواك را كه به  اين است كهكه دارم ي تلخي خاطره :شيرين
اين مسئله به خودي . كرده بودتسخير شده بود، تبديل به زندان  هاي مبارز دست بچه

دو .  كجاست اودانستم كه وقتي همسرم را دستگير كردند، من نمي. خود سنگين بود
 او را در همان .ستهفته طول كشيد تا مقامات زندان با ما تماس گرفتند و گفتند كجا

: د به ما گفتني كه با او داشتيمدر اولين مالقات. ساختمان ساواك سابق حبس كرده بودند
آن قدر آن جا .  دم دِر زندان بودم  شنبهر اما من ه.مالقات دو هفته يك بار است

دخترم يك ربع يا . كردم تا به دخترم اجازه بدهند پدرش را ببيند ماندم و اصرار مي مي
  .گشت مي ديد و بر حداكثر نيم ساعت پدرش را مي

 در آن زمان چند تا بچه داشتي؟ :فريبا
  .يك دختر فقط :شيرين
  چند ساله بود؟آن وقت  :فريبا

فهميده بود كه براي پدرش . ي با هوشي است بچه. چهار سالش بود :شيرين
به او . ايي براي غيبت پدرش نداشتيم ما هيچ دليل قانع كننده. اي به وجود آمده مسئله
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و وقتى از ساختمان زندان مالقات   بعد از هر اين كهجالب. رود گفتيم كه دانشگاه مي
 چرا اين دانشگاه اين قدر ؟هاش سفيده چرا اين دانشگاه كاشي: گفت  ميآمديم، ون مىبير

زياد صحبت . دانم  نمي رااصل قضيه چيست  چقدر فهميده بوداين كه ؟كوچيكه
. طور بود الن كه بزرگ شده كامال يادش است كه زندان كجا بود و چها .كرديم نمي

  . را به ياد داردشان همه. س نظامي به تن داشتند كه لباآورد  ياد ميبه پاسدارها را هم 
  كردي؟ هيچ وقت با دخترت  دردل مي :فريبا

  .نه، اصال :شيرين
 كه كردي؟ اين وضعيت واقعي پدرش با او صحبت ميى  بارههيچ وقت در : فريبا

  ... و در چه شرايطي قرار دارد
  .نه، اصال :شيرين
  ؟يديد ها، تو همسرت را نمي  شنبهآندر  :فريبا

  !دادند مى به من مالقات  در مياننه، هر شنبه :شيرين
 مالقات اولي كه با همسرت داشتي، بگو؟ از: فريبا

 كلي وزن كم كرده ،هفته دودر همان او . اولين مالقات خيلي سنگين بود :شيرين
 و شكلي كه ايستاده بود احساس كردم كه شاز حالت بدن.  ريشش بلند شده بود.بود

به دو تور سيمي آن را با كشيدن يك محل مالقات يك راهرو بود كه .  شدهخيلي اذيت
 در آن پاس ها ها فضايي بود كه نگهبان  مابين اين توري.قسمت مجزا تقسيم كرده بودند

ي تقريبا يك متري باز كرده بودند براي  سمت راست اين راهرو يك دريچه. دادند مي
در اولين مالقات من . جا به زنداني برسانيماين كه خوراك و پوشاك و پول را از آن 
ري  يك سِ سريعكرد كه همسرم تالش مي. بودم و دخترم با خواهر و مادر همسرم

 اين بچه دوست داره :گفتم به پاسدار. فهميدمنگاهش از  اين را. اطالعات به من بدهد
. او را رد كندشوهرم دادم كه از همان دريچه  بعد دخترم را به خواهر. كنهپدرش را بغل 

و تاكيد كرد كه  شده در اين فاصله همسرم به من گفت به خاطر چه موضوعي دستگير
 ؛ خيلي مهم بودشبرايدو چيز . م كه مواظب خودشان باشندويبگچند نفر از رفقايش  به 

ي دارايي ما، يك ضبط صوت و  همه.  معيشت ما و ديگري امنيت رفقايشى يكي مسئله
توني ضبط صوت رو بفروشي و حتا  اگر پول كم داشتي مي :فتگ. تعدادي كتاب بود

 :همين موقع مادرش گفت. ترين وسايلي بود كه داشتيم ارزش بااز ها   كتاب.ها را كتاب
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همسرم در ! ي تو سختي بكشن ذاريم زن و بچه  ما كه نمي!زني اين چه حرفيه كه مي
  . هديگران كه محتاج هخوام بگم مبادا احساس كن نه مي: جواب گفت

كردم كه چقدر احساس  من حس مي. كرد در آن شرايط روحي به اين مسئله فكر مي
  .كند مسئوليت مي
 چه هايت ناراحتيها و  حال روز خودت چطور بود؟ با نگرانى :فريبا

 كردي؟ مي
ي ا  چون آدم بسيار حساس و عاطفي.كردم آيد چه مي دقيقا يادم نمي :شيرين
دانم كه دلم براي همسرم خيلي  اين را مي .خيلي سنگين بود ايمدانم مسئله بر هستم، مي

فشار زير . ورندبياسرش به  خواهند چه باليى  مىتنگ شده بود و نگران بودم كه
ساله 24. من بسيار جوان بودم. شود مي  رنج درچنين تنگنايي آدم زود. م بودي بدى روحي
 از هر نظر  قرار گرفته بودم كه در وضعيتيگهان نا. چنداني نداشتمي تجربه بودم و

 كه او هم فعال هايم با يكي از خواهر.كردم در تنهايي گريه مي.  بودطاقت فرساسخت و 
 غرورم اجازه .گذاشتم در ميان ميبا او كردم و مشكالتم را  سياسي بود، صحبت مي

 و پدربه به ويژه  چيزى بروز بدهم و درد دل كنم؛  ديگر اعضاي خانوادههداد ب نمي
 من با .كردند د و دلسوزانه رفتار مىل داشتني هر چند همگي درك خوبي از مسا.مادرم

پدرم با اين ازدواج مخالفت جدي . اراده و خواست خودم همسرم را انتخاب كرده بودم
به همين . انداخت  من را به خطر ميي به نظر او فعاليت سياسي همسرم آينده. داشت

م ا كنم وضعيت روحي مي ولي فكر.  ناراحتيم را بروز بدهمها خواستم پيش آن دليل نمي
 يا در . خيلى ساكت شده بودم. نشوندما نگراني و ناراحتيمتوجه تر از آن بود كه  عيان

  .كردم رفتم يا خودم را با دخترم سرگرم مي خود فرو مي
اى   ماليى  آن دوران را چگونه گذراندي؟ پشتوانه،معيشتاز نظر : فريبا
  ؟داشتى

ي اصلي من  پشتوانه. اندازي نداشتم چون خودم شاغل نبودم هيچ پس :شيرين
دادند يا   يا به طور مستقيم به من پول ميها  آن.پدرم، خواهرانم و برادرانم. ام بود خانواده

بازي يا لباس  به اسباب اگر دخترم احتياج. گذاشتند بدون اين كه بفهمم توي كيفم مي
. كردند برايش تهيه ميچه الزم داشت  آنورند، اوي من بي بدون اين كه به ر،داشت

ي همسرم  كردم، بعضي روزها سري به خانواده چون رسما در منزل پدرم زندگي مي
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ي همسرم نه تنها برخورد بدي  جا دارد بگويم هم خانواده خودم و هم خانواده. زدم مي
 استقالل مادي نداشتم،اما اين كه . كردند  حمايت هم مي همه گونهكردند، بلكه نمي

 .براي من و همسرم سنگين بود
 زندانيان سياسي رابطه داشتي؟ ي ديگر در اين مدت با خانواده: فريبا

ل امنيتي يمسا مجموعه به خاطر يك  رفتيم زندان، نه، چون وقتي مي :شيرين
دستگيري همسرم تا  خبر. كرديم به كسي آشنايي ندهيم يا احوالپرسي نكنيم سعي مي

تالش . فقط اقوام درجه يك اطالع داشتند. خيلي پخش نشد  ،هجا كه به يادم ماند آن
 .كرديم دستگيري او را مخفي نگه داريم مي

 اطالع  شده است، دستگير كه همسرت از اينتيعني دوستان: فريبا
  نداشتند؟
كسانى كه با . بايست در جريان باشند تنها به افرادي گفتيم كه مي. نه :شيرين

  . همسرم كشيده شودي شان به پرونده م رابطه داشتند و ممكن بود پايمسره
   قرار گرفتي؟چگونه در جريان آزادي همسرت: فريبا

 فرصتي دست ،رفت  ميپيش همسرمآن دريچه راه  هر بار كه دخترم از :شيرين
هاي اصلي   فهميدم كه فعاليتبه اين ترتيب. مان را رد و بدل كنيم داد تا اطالعات مي
اين . اش ندارد اند، ربطى به فعاليت سازمانى  ظنى كه به او پيدا كردهمسرم لو نرفته وه

 پدرم با افراد با نفوذ در تهران و شهر خودمان تماس ،از سوي ديگر .ي اميدواري بود مايه
رفت زندانش كوتاه  انتظار مي. گرفته بود و متوجه شده بود كه جرم همسرم سنگين نيست

دادگاهي در كار نبود و مرجعي هم . شود دانستيم كي آزاد مي ما دقيق نميولي . مدت باشد
. زمان آزادي او قرار بدهد و دت حبسنبود كه به ما توضيح بدهد و ما را در جريان م

. كرد و دنبال كارهاي او بود چنان تالش مي پدرم، هم. داد كس اطالعات درستي نمي هيچ
يمي پدرم كه پسرش مسئوليت بااليي در دم و  دوستان قداز يكي :ياد چيزي افتادم

.  با پدرم كرددستگاه زندان داشت و پدرم با تواضع به او رو انداخته بود، برخورد زشتي
وقتي پدرم به خانه برگشت، از دم در . كنم  را فراموش نميآن روز  ى هيچ وقت صحنه

سر و پايي كه   افراد بيبيراه گفتن به تمام و كاله و عصا را پرت كرد و شروع كرد به بد
  . مسئول كارها شده بودند

كرد و پاسخ مشخصي دريافت  بگذريم، پدرم مرتب به اين جا و آن جا رجوع مي
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 برود  از خانهخواست  پدرم مي كهيك روز صبح تا اين كه بعد از گذشت سه ماه،. كرد نمي
ا اين شرط كه دو ب. با شرط آزاد شده بود. شود بيرون، همسرم هم زمان وارد خانه مي

  .اي را امضا كند هفته يك بار خودش را به زندان معرفي كند و زير برگه
  مضمون اين برگه چه بود؟ :فريبا

 را در آن نوشته  زندانيان سياسي و مشخصاتبرگه، دفتري بود كه اسم :شيرين
مضاء آن كرد و با ا رجوع مىزندان دفتر اي يك بار به   هفته بايدشده آزاد زنداني. بودند

م به زندان و ي مراجعه دا.نوعى حضور غياب بود. كرد ها معرفى مى دفتر خودش را به آن
رفت،  خيلي سخت بود؛ چون وقتي براي امضا مي ، برايش هفتگى به زندانبانانمعرفي

 چند .كردند  از او مي همچند تا سوال. داشتند فقط امضا نبود، چندين ساعت نگهش مي
. دوباره به زندان نياندازندشتضميني هم وجود نداشت كه . زدند يتا سيلي هم به او م

 در.  استرد قبل و هم بعد از رفتن و معرفي كردن خودش، اعصابش خُ همديدم كه مي
كردم دخترم را بيشتر سرگرم كنم كه   سعي مي.شد كم حوصله مي. رفت خودش فرو مي

  .به سر باباش بگذارد كمتر سر
 ى بر روابط شما با هم گذاشت؟تاثيررت چه ى حبس همس دوره: فريبا

 .تر شديم  بعد از زندان من و همسرم بيشتر به هم نزديك شديم و صميمي:شيرين
با اين حال به .  گرچه كوتاه بود، اثراتش كم نبودزندان. تر شد  هم نزديكانبه دخترماو 

هم از  .شد  مىتر  آن هم در وضعيتى كه روز به روز سخت.اش ادامه داد  سياسى فعاليت
وقتى احساس .  شرايط جنگ هم بود.ل و مشكالت زندگييمسانظر اختناق و هم از نظر 

شود، تصميم گرفتيم ايران را ترك  تر مى  روز به روز تنگمان ى حركت كرديم عرصه
پشتيباني خانواده از نظر اقتصادي و  .يمرسانبكشور امن   يككنيم و خودمان را به

  .ي همسرم در آن دوران نامساعد واقعا كمكم مي كردي باال معنوي و روحيه
  ؟ تغييرى كردتان چه   دختراش با  رابطه :فريبا

  گرچه.ن نيفتادا جدايي، بين او و دخترم،ست عاطفي بسيار ي آدم چون:شيرين
كردم وقت بيشتري با دخترمان  احساس مي. تر شدند ها به هم نزديك  اما آن،سخت بود
 . كند تر رفتار مي  آرامكند و با او صرف مي
ها  هاي بعد از زندان را چه طور سپري كرد؟ خيلي همسرت بحران: فريبا
  بينند؟  هم چنان كابوس آن دوره را مي،ها پس از آزادي از زندان تا مدت
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صحبتش در اين باره نبود كه در زندان بر او . زد روزهاي اول زياد حرف مي :شيرين
و چه اطالعاتي از او در دست داشتند و براي چه دستگيرش و چه آزارها ديده  چه گذشته

  واي  لو رفته  چه مسئله تا بفهمدكرد براي خودش تمامي اين مراحل را دوره مي. كردند
از . ذهنش متوجه اين بود كه حاال بايد چه كند، به چه كساني خبر بدهد .كه او را لو داده

 فعاليت شد،  ببندهاى كه هر روز بيشتر مى نكند در بگير وهمه مهمتر نگران اين بود كه
  .رودباش لو  اصلي

  گفت؟ ى اذيت و آزار زندان هيچ نمى  درباره :فريبا
 لى و. پرسيدم در اين بارهمن يكي دو بار از او. كرد  صحبت چنداني نمي نه،:شيرين

ها بعد كه  سال. ديگر اصرار نكردم ست، ل ديگرييمسابه ش ا وقتي ديدم توجه اصلي
برايم خواستم  در شرايط بهتري بوديم و ثبات بيشتري داشتيم، از او ،اجرت كرده بوديممه

هاي جسمي روزهاي نخستين بازجويي و آزارهاي  از شكنجه. بگويد چه بر سرش آوردند
 و برخوردهاي متفاوت بازجويان و نگهبانان با زنداني تعريف شد  قطع نمىروحي كه

گي بازجويان  هتجرب  بازجويان اوين و بيي يركانهكرد و از برخورد پيچيده و ز مي
 سه اين را بايد بگويم كه او. در رفت شان هاي شد از زير پرسش شهرستاني كه راحت مي

چرا كه ممكن . خوشبختانه به بند عمومي برده نشد  را در انفرادي گذراند وشماه حبس
شود  هايى مربوط مى لحظه ه بش از زندانتا بدترين خاطر.  در بند عمومى شناخته شودبود

 او از پاسخ به هاى  سوال بهجواب دادن :گويد  هنوز مى.كه با دخترمان مالقات داشت
 و  كار و تحصيلم استمحلزندان  كه مكرد چون بايد وانمود مي. تر بود بازجويان سخت

  .  آن جا را ترك كندمتوان نمي
 خودش هميشه ي طبق گفته. بيند  مىكابوسكمتر  چندين سال است كه 

. خواهد فراركند اين كه در ايران است و دستگير شده و مي:  ديده است ثابتيهاى كابوس
يا من را از دست .  افتادهها يا اين كه اتفاق بدي براي من يا بچه. تواند خارج بشود اما نمي

  ...داده
 ، دچار اذيت و آزارهاي زندانى در نتيجهممكن است آيا : فريبا
   ي عصبي شده باشد؟ها العمل عكس

 خيلي سريع از كوره به قول معروف،. همسر من، شخصا آدمي بود تندخو :شيرين
 آن  تمام استرس. كنم مسئله فقط آن سه ماه زندان بود من فكر نمي. رفت در مي
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 دست به دست هم داد  و غيرهها اعداميش، دستگيري پشت سر هم رفقاهاى سياه،  سال
از ايران كه خارج شد، يك سال دريكي از . داد اصي قرار و او را در وضعيت روحي خ

آن يك سال، سال . اش ادامه داد كشورهاي همسايه به فعاليت سياسي و تشكيالتي
 از سه ماهي كه در زندان بود آن يك سال. دو تا بچه داشتم. بسيار سختي براي من بود

ستيم و دو سال در آن ها به او پيو سال من و بچه  بعد از يك.  گذشتتر  سختبر من
مان  دست و بال. اي داشتيم  و حالت برزخي خراباقتصاديوضعيت . كشور زندگي كرديم

ايي درخواست پناهندگي ما را پ يك كشور اروتامنتظر بوديم . نظر بسيار بسته بودهر از 
  . آسان نبود. يمابپذيرد و از بالتكليفي در بي

ر زندگي شخصي ما تاثير باش  گيكم حوصل.  شده بود همسرم خيلي كم حوصله
همسرم با اما . به پاي جدايي كشاندما را چندين بار تا جايى كه  .؛ تاثيرى زيادداشت

 از دست داد و خيلي،  كم كم اش را روانكاو، حالت تندخويي قدرت اراده و با كمك يك
  .آيند ها به سراغش مي  كابوسگاه  و بىگاهاما هنوز هم  .خيلي بهتر شد

ـ   مشكالت روحي روند غلبه برايي پيش گرفتي كه او تو چه شيوه :فريبا
  ؟تر بگذراند سريعرواني را 

فهمي ب توانى  مىا خيلي سخته بعضي وقت. همسر من كم حرف است :شيرين
صحبت از مشكالتش چون خيلي كم . مشكل داره يا نه. كه اصال ناراحت است يا نه

 كمال در ،كنم  وقتي من صحبت مي.كنم ميصحبت زياد  من خيلي ،برعكس او. كند مي
 هرگز مشكلي در. كنيم  گفتگو مي با هم راحتخيلى. دهد  گوش ميهايم  به حرفآرامش

كمك به او تواند  كردن مي  دانستم كه صحبت بر اساس تجربه مي. ماي هاين زمينه نداشت
 جى را حالها تواند آن زند بهتر مي وقتي كه انسان در مورد مشكالتش حرف مي. كند
 همسرم .شوند تر مي  واقعي روشن وليشوند، مسا افكار وقتي بيان مي احساسات و. كند

  .تواند منفي باشد اين هم مثبت است و هم مي. ست ىبين واقع آدم بسيار
  ... يك فرد غيرسياسي بودتاگر همسر: فريبا

گي  با يك فرد غيرسياسي زندتوانم  مىم كها ردكن فكر  هميك لحظه :شيرين
  .نه آن موقع و نه االن. كنم

 در زن چه تعريفي داشتي؟ زن در مقام همسر، »زن «آن موقع از :فريبا
  . مستقل از خانوادهزنمقام مادر و 
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  بسيار جوان و كم تجربه،در آغاز صحبتم گفتم كه وقتي ازدواج كردم :شيرين
هايي كه خوانده  كتاباز . تابىدركي كه از زن داشتم، دركي بود ك. شاغل هم نبودم. بودم
ذهني و شعاري دركم، .  به اين رسيده بودم كه زن بايد چگونه باشد و چگونه نباشدبودم
 اصلي ى  پايه»مقاومت« كه ، بر اين باور بودم سياسي داشتمى اساساًذهنيت چون .بود

مقاومت به ! ريومقاومت فقط اين نبود كه در زندان و زير شكنجه دوام بيا. استمبارزه 
خيلي . برابر نديدن خانواده و و و ايستادگي كني ين معنا هم بود كه در برابر بي پولي، درا

. كردى  تحمل مىاي كه داري بايست به خاطر هدف و آرمان سياسي چيزها را مي
به ويژه در آن .   در مفهوم انسان بودن و انساني زيستن؛زد  حرف اول را مي،»آرمان«

كرد و فعاليت ما صد در صد مخفي بود  گير و ببند غوغا ميدوره كه سركوب و خفقان و ب
 شرايط اندرچن).  فعاليت مخفي ما نداشتي دستگيري همسرم هيچ ربطي به دوره(

 كه رفقاي زن چون از امكان رفت و آمد  مطرح شده بود اين ديدگاهاى، جهنمي
قش بيشترى در نبايست  گيرند، مي  و كمتر مورد شك قرار مي هستندتري برخوردار راحت

 پوشش !بچه هم اگر داشتي كه چه بهتر.  ايفا كنندفعاليت مخفيآماده كردن شرايط 
  . شد  ميتر تر و با اطمينان كار محكم ىِ مخف

 .از اين بابت ناراحت نبودم. كار بروم  سربايست شاغل باشم و با اين وصف ديگر نمي
ن انرژي پايان ناپذير براي ي جواني داشتيم و آ با شور و شوقي هم كه در آن دوره

چون و چرا   بي،دادند هاي انساني، هر مسئوليتي كه مي آل ها و ايده پيشبرد آرمان
سنگيني   مسئوليت چه بارآن نبوديم كه اينكرديم و درقيد  پرسشي نمي. پذيرفتيم مي
ردم  ساله ازدواج ك19من .  داشته باشدن در برما ي تواند براي بچه يا چه خطري مي. دارد

كنم،  نشينم و رويدادهاي آن دوره را مرور مي الن كه ميا .دار شدم  سالگي بچه20و در 
خ داده كه ر وقتي از بيرون گود به وقايعي.  است  نظراتم دگرگون شده چقدربينم مي
شوي، بهتر  ل ميي قا مسايلنگري و براي خودت حق پرسش و انديشيدن نسبت به مي
اين به آن معنا نيست .  درس بگيري، جدا كني و از اشتباهاتتواني سره را از ناسره مي

شك اگر همان شرايط  بي. كه از گذشته پشيمان باشم و يا احساس گناه داشته باشم
وقتي . تر گرانه تكرار شود باز هم به مبارزه روي خواهم آورد؛ اما با ديدي بازتر و پرسش

كه نسبت به   آن بي( شديم  دار بچهاي  كنم من و همسرم با چه شهامت كودكانه فكر مي
را در نظر گرفته   آن مختلفي بچه چنان كه بايد و شايد فكر كرده باشيم و جوانب آينده



۴۷ زنان در سايه

  .شود  مو بر تنم سيخ مي)باشيم
 شهاي  با هم سن و سال كردنلذت بازي. مان را ربوديم  كودكي بچه، مادر حقيقت
 من تاثيرات فعاليت سياسي خودمان را .كند اين چيزها آدم را اذيت مي. را از او گرفتيم

 و از اين كرده بودمانتخاب  را ام  راه زندگىمن خودم. بينم مي، روي روحيه دختر بزرگم
كند،   ولي موردي كه روي دلم سنگيني مي.كه آن راه را رفتم، خوشحالم

 حذف  از خيلى چيزهادر جاهايي او را. ست كه براي دخترم ايجاد كرديم يهاي محدوديت
  .كردم

   اشاره كني؟،"حذف" موارد  برخى ازتواني به مي: فريبا
كس  با هيچ.  دختر من همبازي نداشت و اين خيلي براي من سنگين بود :شيرين
مان  كه ارتباط داشت، رفقاي سياسي با افرادي.  خانواده با همسايه، نه بانه. ارتباط نداشت

ي ما  دانستند آمدن به خانه با اين كه مي .به در بودند كه بيشترشان فراري بودند و در
در واقع ها  آن .ماندند  براي زندگي نداشتند، پيش ما ميجايى، چون نيستخطر خالى از 

  .ي ما بودند تنها همبازي بچه
كردم به  سعي مي. گرفتيم  با اين كه نيمه مخفي بوديم، براي دخترم تولد ميولى

ولي زياد آرامش ...  و  فيلم كودكان ببيند. برايش كتاب داستان بخرم.پارك ببرمش
 فرارهاي مكرر و بگير و ،هاي تاريك ، پناه بردن به زيرزمينها  باران  بمب به ويژه.نداشت

ها را  چنان آن ي او گذاشت كه هم هراس تاثيرات منفي در روحيهپر  اىببندهاي آن روزه
  .كند اش با ما صحبت مي به ياد دارد و درباره

 حذف كردي؟  هم به نوعى خودت را براى مدتى كه گفتىاحويتل :فريبا
 آماده  را براى فعاليت بيشتر همسرت،عمدتا براي اين كه بتواني شرايط

  ؟كني
با [حذف كامل، كامل:  ولي حق با توست. به اين مسئله فكر نكرده بودم:شيرين

را كامل حذف  خودم ؛گويي راست مي! واقعا خوب تحليل كردي]. گويد  اين را مىخنده
 ،داد كه شرايط اجازه مي  تا آن جايي.  مبارزه و مقاومت بودالبته اين هم نوعي از.  كردم

كه فعاليت من وضع او را به خطر  جايي آناما .  كنيم فعاليتكهما هم اجازه داشتيم 
  .  در سايه قرار بگيرمبايست شد و من مي تر مي انداخت، فعاليت او مهم مي

 را مثل گذشته ش زن در خانواده و محيط اجتماعينفهنوز  :فريبا



۴۸ گري بيگانه بودم  پرسش با سنتِ

  بينى؟ مى
از سابق  تر پختهي زن و نقش آن در جامعه  بينش من دربارهكنم   فكر مى:شيرين

كنم و  مي  من چقدر كار كه مثالً اصال قبول ندارم ديگركودكانه را ي  اين شيوه.شده
 آن موقع . و و و كي كمتركه زمان بگيريم كه كي بيشتر كار كرده و  اين،همسرم چقدر

ام به عنوان يك زن كمتر اهميت   نيازهاي شخصي. اهميت داشت ل سياسي بيشتريمسا
ل ي يا مسا رسيدنسر و وضعمبه  تفريح كردن، ،من بيرون رفتن با دوستامثالً(داشت
اي  وظيفه. ي اصلي فعاليت سياسي بود مسئله. ل جنبي بودندياين گونه مسا). جنسي

اين را .  در ارتباط با مبارزه بودشد بايد بدون هيچ پرسشي پيش برده ميدرجه يك كه 
كار سازمان من و همسرم دريك . گري بيگانه بوديم نت پرسشبايد بگويم ما با س

 ى  وظيفه رااين. پيش برودخوب  سازمانكه كارهاي مان اين بود   هم و غموكرديم  مى
ه تنها به عنوان يك زن كه به عنوان يك امروز ن. يم بودى خودمان تعريف كرده اصلي

در . اي كه دوست دارم زندگي و كار كنم دهم به شيوه انسان، اين حق را به خودم مي
به هر بخواهم آدمي نيستم كه . ام را خودم تعيين كنم يك كالم شخصيت اجتماعي

 كار وارد دنياي درس و جا كه امكانش موجود بود،  اما در اين.قيمتي به هدفم برسم
 به وجود نياورده و هيچ سدي در ى ممانعت برايموقت در هيچ شرايطي همسرم هيچ. شدم

در ارتباط با تربيت . بيشتر پشتيبانم است. ام ايجاد نكرده است سياسي كارهاي اجتماعي و
 ههاي انساني برايم خيلي اهميت داشت يا انسان، ارزش  يا مادر،ها به عنوان يك زن بچه

.  دارد درجه اول برايم اهميت،ها در زندگي  پرنسيب وبرخي معيارهاى به پايبند. و دارد
 خواهد خواست و مي دلم مي. ايم هايم بفهمند چرا ما به تبعيد آمده  بچهاصرار دارممثال 

 برايم مهم اين.  بدون اين كه ما را محكوم كنند؛درك درستي از وضعيت ما داشته باشند
كنند، مسئول باشند و تنها به خودشان فكر نكنند و  اي كه زندگي مي است در جامعه

  . ام خوشبختانه به اين هدف رسيده. شان فراموش نكنند عدالت و انسانيت را در زندگي
خواهي به هم  ي اين دوره از زندگي خودت را چگونه مي تجربه: فريبا

   و آيندگان منتقل كني؟هايت نسل
يك مورد بيشتر تاكيد بر  تنها .ستم پشيمان نيام  راهى كه رفتهمن از  :شيرين

عنوان راه زندگي انتخاب كند، بايد به  ي سياسي را به اگر زني بخواهد مبارزه. كنم مي
 هاي زندگي من پرنسيب اين يكي از. به خاطر خود بچه. تر فكر كند  عميقدار شدن بچه



۴۹ زنان در سايه

 چيز واجازد. بودكار اشتباهي اين دار شدم و  اعتقاد دارم كه زود بچه. استشده 
 در هم  آن؛شدم دار مي بايست زود بچه نمي. ي ديگر دار شدن، مسئله  بچهست و ديگرى

ام   بچهشرايط زندگي را برايبا آن تصميم اشتباه، . رخطر سياسيشرايط حساس و پآن 
  .خيلي سخت كردم

   دار شدي؟  چرا بچه،بخُ :فريبا
 همسرم به بچه.  شومدار خواستم بچه نمين ست؛ م ل بسيار جالبياسو :شيرين

به هر صورت من و همسرم جروبحث زيادي سر اين موضوع كرديم . عالقه داشت بسيار
البته با آزادي كامل و عشق و عالقه . تر از آن بودم كه همسرم را قانع كنم و من ضعيف

  . دار شديم بچه
 از دوستان همسرت ، همسر يك مبارز وبه عنوان يك زن مبارز :فريبا
    داري؟ چه انتظارىي داشتي وچه انتظار

انتظاري هم اگر .  افراد داشته باشمن آدمي نيستم كه انتظار زيادي ازم :شيرين
از دوستان مبارز در آن شرايط انتظار . كنم كم و معقول باشد سعي ميداشته باشم، 

خودشان بايست  همه مي. دانستم همه شرايط بسيار سختي دارند زيادي نداشتم؛ چون مي
اي نداشت براي   و برنامهسياست ما هم سازمان. فظ كنند و به دست رژيم نيافتندرا ح

  . بودسازمانهاي  اين يكي از ضعف. شنجات دادن اعضا و هواداران
  ال تو براي فرزندانت چيست؟ يدهاآرزو و  :فريبا

هاي ايران بتوانند در  آرزو و اميدم آزادي ايران است و اين كه تمام بچه :شيرين
 انتخاب كنند؛ شانشان را خود كراتيك بزرگ شوند و مسير زندگيودم حيط سالم ويك م

 ،ل اجتماعيينسبت به مساهايم  بچهدوست دارم كه . سرنيزه بدون فشار اسلحه و
چه در كشوري كه در .  آگاه باشندشان نسبت به محيط زندگي. تفاوتي نباشند هاي بي آدم

كوركورانه به زندگي ادامه خواهد  دلم مى. ستيمى كه هكنند و چه در جهان آن زندگي مي
 سياست جزء.  فكر كنند، درستانتخابهر قبل از .  خالقيت داشته باشند. ندهند
 پس بهتر است فعال . چه فعال باشيم و چه نباشيم؛هاست ناپذير زندگي انسان جدايي

 . شته باشندشان دخالت دا  و جامعهشاني سرسوزني در سرنوشت خود باشند كه به اندازه
 ي لغو حكم اعدام چيست؟ نظرت درباره : فريبا

هيچ حق من اعتقاد دارم كه . من كامال با لغو حكم اعدام موافق هستم :شيرين



۵۰ گري بيگانه بودم  پرسش با سنتِ

 كه دست به جنايت انى كسانه حت هاي سياسي و انساني نيست كه اعدام شود؛ نه انسان
ي  در جامعه. دننچون بايد ديد چه شرايطي باعث شده دست به جنايت بز. اند زده

خيلي از افرادي را كه دست به . ل دسترسي داريميي امروز، ما به خيلي از مسا پيشرفته
ها را  تا آخر عمر در زندان نگه  نباشند آن اگر عالج پذير. كنند اند، معالجه مي جنايت زده

  .كنند دارند؛ ولي اعدام نمي مي
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  .ت، بگورت و ازدواج با همسىاز آشناي: فريبا
  فارسي صحبت كنم يا محلي به زبان خودم؟: ميهن
   .هر جور راحت هستي: فريبا
 چون وقتي فارسي حرف ؛زنم پس من به زبان محلي خودمان حرف مي: ميهن

ست و شش  بي. ازدواج كردم1358 اسفند 28من با پسرخاله ام  .گيرم  دل درد مي،زنم مي
كردم كه اين رابطه به  ميمي داشتيم و اصال فكر نميگي صروابط خانواد. سال داشتم

. بوديمكنار هم  هميشه ،هاي زمان انقالب ها و درگيري راهپيمايىدر . ازدواج منجر شود
كنه به  دونم شوهر مي  ولي نمي،من از يكي خوشم مي آد:  به من گفت كسرايك روز
 .اونو ول كن: ي؟ گفت ندار"ريدهناف ب"مگر تو  :من تعجب كردم پرسيدم؟ من يا نه
 از فاميل پدريت است يا ! برات خواستگاري برمت كيه تا منا دختر مورد عالقه: پرسيدم

 به .خانواده به خانواده پرسيدم . استي مادريم از خانواده: از فاميل مادريت؟ گفت
 با او خيلي .يم سياسي بودهايكي از خواهر. ي خودم كه رسيدم سري تكان داد خانواده
،  را كه شنيد اسمم. اسم خودم را بردمسر آخر. فكر كردم او را در نظر دارد.كرد  ميبحث



۵۲ فرزندم

. شود  نمي، نه.چنين چيزي ممكن نيست:  گفتمنم. سكوت كرد و محكم دستم را گرفت
اش  ها روى او و خانواده آن. ريده دارىتو ناف ب. ت خواهند كردات مخالف چون خانواده

 ولي اصرار. كان ندارد قبول كنند من و تو با هم ازدواج كنيمام. اند گذارى كرده سرمايه
 از او خواستم كمي به من فرصت دهد تا .خواهد با من ازدواج كند گفت مى كرد و مى مى

ها  من آن شب پيش آن. اين خواستگاري در منزل خودشان صورت گرفت. فكر كنم
 را ندادي؟ فكر كردم كه من جوابم: گفتلش را تكرار كرد و ا صبح روز بعد سو.ماندم مى

  . عالمت رضاست،هم دوستش دارم در نتيجه سكوت كردم، سكوت هم
از . رساند  را به پايان مياش بايست خدمت وظيفه  مي.ي انقالب او سرباز بود دوره

 حكم اعدام ، دولت اعالم كرده بود كه هر مشمولي از قانون سرپيچي بكندطرف ديگر
 من پيشنهاد كردم كه .ده و مادرش از اين بابت نگران بودند خانوا.كند  مىبرايش صادر

  . خودش را براي سربازي معرفي كند كه باعث دردسر نشود
 تمام اقوام آمدند و بعد از موافقت عقد ، طبق سنت. خواستگاري پيش آمدي مرحله

 به  رويشها ام، در اتاقي كه يكي از پنجره ي خاله ي دوم خانه  ماه در طبقهج پن.كرديم
ورودي در هاي قدي داشت و   كه شيشهاتاقى بود شبالكن باز مي شد و در طرف ديگر

 يك اى از اتاق در گوشه.  فرش كرده بودنداى  اتاق را با رو تختي.، زندگى كرديمنداشت
 از انگار . ريخته شده بودمقداري ميوهديگرش  ى  در گوشه. بودندچيده دست رختخواب

 .ام نبود مسئله ؛اين چيزها براي من مهم نبود. كردند  استفاده مياين اتاق به عنوان انبار
 من ذوق . بخريمفرش به من گفت كه برويم ام ، خالهحدود ده روز بعد از مراسم عقد

ي پايين براي  ولي فرش را در طبقه. حتما براي اتاق ماست  فكر كردم كه فرش.كردم
  . خودشان پهن كرد

  . دست خاله ام بوددر  ،عقد به من داده بودندكادوى بت  كه با رانا گفته نماند پولي
 مراسم در منزل حاجي، . فوت كردى او  من و كسرا، عمهتقريبا دو ماه بعد از ازدواج

من بيايند و مرا پاگشا پيش ام نتوانند  پدرشوهرم برگزار شد و اين باعث شد كه خانواده
نگ زدم و گوشزد كردم وقتي پيش  به مادرم ز،ي همسرم بعد از مراسم ختم عمه. كنند

 چون از ؛دعوت كند، كسي از اقوام را با خود نياورد  پاگشا مراسمما مي آيد كه ما را براي
  . من با او به شهرمان بازگشتمتنها آمد و هم مادرم .  كشيدم ام خجالت مي فقيرانه اتاق

 پيشنهاد خودمولي مادرم به . ند رسم نيست كه به دختر جهيزيه بده ماي در طايفه



۵۳ زنان در سايه

 فرش و مقداري اسباب خانه و رختخواب خريد و با وانت بار برگشتم به يك تخته
 !) روز بعد بالشتم ناگهان گم شد؛ داشتمت من فقط شب اول بالش(.مان سي نوعرو خانه

به بي بي بگو اين فرش رو تو هال پايين پهن :  به من گفت تا فرش را ديدهمسرم
 تو نه،:  گفت!خوام توي اتاق خودمان پهنش كنم  مي؛ل منهچرا؟ فرش ما:  گفتم.كنيد

چون تو را دوست دارم اين :  گفتمبه او. ها را رعايت كن كار خودت را بكن و احترام اون
  . دهم كار را انجام مي

براي اتاق پرده  پول  پدر و مادرشوهرم مبلغي پول به من دادند كه با آنمدتىبعد از 
مان   از اتاقحاال. را چيدمها  ى خودم آن به سليقه  كه اثاثيه اسباب و مقدارىخريدم و
م را مواقع استراحتتوانستم  م كه مى اتاقي داشت براى خودمها بعد از مدت. بردم لذت مي

ى  ى خانواده  در خانه ولي؛ نمي كردم زيادىم كارا ي پدري در خانه. جا بگذرانم آن
.  آن جا بوديم، خيلي اذيت شدم كهماهيچند  .گزاري بودم  در حال خدمتدايم همسرم

  .كردم ، همه چيز را تحمل مى چون همسرم را دوست داشتماما
  ...مثال چه چيزهايى : فريبا
اين طور . خوام بخورم خت عروسم را ميمن دست پ: گفت ام مي مثال خاله :ميهن
خواست به  حاجي مي. كردند هاى ديگرى هم از ما مى سوء استفاده.  خانه شدممن آشپزِِ

 آن معتقد بود كه . مخالف بود با اين كار همسرم.اسم همسرم براي خودش وام بگيرد
 .سوء استفاده بكندو نبايد تواند  گيرد و او از موقعيتش نمي وام به افراد خاصي تعلق مي

به هر حال . همسرم در اين كار داشت  مسئوليتي دانم چه وامي بود و چه من دقيق نمي
بعد از .  از او خواست كه خانه را خالي كندپدرششان باال گرفت و  ع بحثسر اين موضو

  .ما اين جا نمي مانيم:  همسرم به من گفتاين ماجرا بود كه
 و ما .ها را در اختيار ما گذاشت  همسرم دو اتاق قديمي داشت كه آناندوستيكى از 

بعد از . برديمجا  ن به آ با وانت بار، كه داشتيم راهم رختخواب و قالي وسايل كمي
 حتا منقل كباب . مادرم پيش ما آمد و وسايل زندگي را براي ما تهيه كرد،كشي اسباب

 .، هر چه بود را فراهم آورد ذغالى  به قول معروف از سفيدي نمك تا سياهي.هم خريد
 در .هاي طاليم را فروختم و با پول آن گاز و يخچال خريديمرخودم هم يكي از زنجي

 همسرم اسم بچه را انتخاب ، شدم كهحامله. بردم واقعا اززندگي لذت مي، رمكنار همس
 وقتي از او مي پرسيدم، اگر بچه دختر شد، . كنيمتيثبت  او را اصرار داشت كه اسم.كرد
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البته من هم اين اسم را . ه دختر و پسر نداره؛كن هيچ فرقي نمي :گفت تكليف چيست؟ مي
 . همسرم خيلي خوشحال بود.دنيا آمده  ب1360ين  فرورد8فرزندمان . دوست داشتم

 به يك محل ديگر مان را عوض كرديم و  پس از چند ماه، خانه.عاشق بچه بود
 احساس . راحت و خوبي داشتيمى  زندگي. بودي قشنگي خانه. كشي كرديم اسباب

 ياسي از نيروهاي س به يكىمان كه يكي از اقوامتا اين كه  . واقعا خوشبختمكردم كه مي
  ... با رژيم فدا شد مسلحانه در درگيري، بودچپ انقالبى وابسته

  ؟1360پس از سى خرداد : فريبا
 همانبا هم  او. همسرم هم سياسى بود.  بود1360بله پس از سى خرداد : ميهن

دارد و چه اى  يدهكه چه عقدانستم  مى. دانستم  ميمن اين را.  رابطه داشت  سياسي گروه
 براى شركت باري. گذاشتم  به عقايدش احترام مي،چون دوستش داشتماما  !كاره است

 ى عازم منطقهام   برادرهايم و پسرعمه،هايم  با مادرم، همشيرهمان،  در مراسم ختم قوم
بود و پخش  تمام منطقه در سپاه . بين راه سپاه پاسداران جلوي ما را گرفت.ها شديم آن

 :رويد؟ شوهر خواهرم گفت كجا مي: ز ما پرسيدندا. كرد  ميها را كنترل  راهشديدخيلى 
 آهسته به شوهرم در همين حين . در اين منطقه استرويم كه  مىمان منزل يكي از اقوام

ي  اين سردسته:  نشان داد و گفت به منپاسداري را. وضع خراب است:  گفتمن
:  گفت.فتاد ا شوهرم در همين موقع چشم پاسدار به.ست ست، سركوبگر معروفي اهللا حزب
شوهرم و به .  ولي روي زمين پيدايت كرديم،گشتيم ما در آسمان سراغت مي! به، به

قبل از اين كه سپاه ما را از هم جدا . ندوكنار جاده بر گفتند كه به ام و برادرهايم پسرعمه
ي شوهرم   بگو با خانوادهآدرس منزل از تو خواستند،اگر  :كند، شوهرم به من گفت

يك كف اتاق خواب را كنده بود و ، البته پس از مشورت با من، اين آقا. يمكن زندگي مي
خواهرم و  داشتم را همراه با بغلم در  بچه كهمن. كرده بود دستگاه چاپ آن جا قايم

چند ساعتي . مركز شهر بردنددر سپاه ى  اداره به  كردند و ميني بوسسوارخواهرم  شوهر
 و به جاهاى مختلف حبس نددآور  ميآدمري  سِري، سِ.نگه داشتندجا  در آنما را 

ما به خانه .  را مرخص كردندها  ما زنماا .نگه داشتندهم  را  من شوهر خواهر.كردند مى
 تا چهارده .ى نشد خبراما از هيچ كدام از دستگيرشدگان .نشستيم منتظر بقيه  وبرگشتيم

 در  دم هر روز جمعيت زيادي.يمگردها ب  از صبح تا شب دنبال آنكارمان اين بود كهروز 
ها به ما  اما نشاني از آن .د پيدا كنها  از بچهخواست خبرى كه مىشد  سپاه جمع مي
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پدر شوهرم  باكه  ديدم  مردي را، كه درِ سپاه بوديميى در يكي از اين روزها.دادند نمي
كرده  شوهرم توهين ها بود به ى آن  در خانه آخرين بار همفكر كنم. داشترفت و آمد 

شود  كه شوهرم ناراحت مي. ي جنسي دارند ها همه با هم رابطه  كمونيست:گفته بود. بود
حرفش را پى  او با وقاحت ؟من كمونيست هستمكه داني  تو نمي  مگر:دهد جواب مي

كوباند  مي زمينبه   و كند  بلند مي از جايشاو رارود و  از كوره در مى شوهرم گيرد و مى
 جريان درگيري اين مرد  كه مادرم.را به مادرم نشان دادم او .زند ش مي كتكدتوان و تا مي

 اى  قيافهمردكني؟   اين جا چكار مي،شاه ولي:  جلو رفت و پرسيد،دانست را با شوهرم مي
اند و  هم را گرفتهاي واال بچه: گويد  مىمادرم به او كني؟ تو اين جا چكار مي: گرفت و گفت

 مرد.  به او داد و گفت اسم همه رامادرمت چيه؟ ها اسم بچه: سيد پرردم .اند اين جا آورده
و مرد سري تكان داد . او هم زندانهآره، : ؟ مادرم گفت نگفتىسم دامادت را اچرا: گفت

  همه چيزوست كه كاره مگه اين چه:  اعتراض به مادرم گفتماب. راهش را گرفت و رفت
  !براش توضيح ميدي

 از چه مدتى شوهرم را به تهران منتقل كردند؛ شايد دو دانم پس درست نمي. بگذريم
زمان با آزاد شدن شوهرخواهرم كه با هيچ   تقريبا هم. بوداش  از دستگيرىماه بعد

 بعد از اعدام كسرا آزاد برادرهايم را هم. كرد اى فعاليت نمي تشكيالت و سازمان سياسي
حركاتش . چهارده سال هم نداشت .ها، خيلى جوان بود يكى از آن. كردند؛ اما با وثيقه
  . هنوز بچگانه بود

بايست كرايه خانه بدهم و  به خاطر اين كه مى.  اما همسرم را در زندان نگه داشتند
ي  به طبقهدوباره  نداشتم، به درخواست پدرشوهرم تن دادم و اى  هم تجربهدارى در بچه

بود كه يك روز تلفن  1360  دي ماه دومي  نيمه. اسباب كشي كردم،ها ي آن دوم خانه
برايم . زند ل نكردم از كجا زنگ ميااز او سو. شوهرم بود. من گوشي را برداشتم. زنگ زد

 : گفتمكند؟  ميهپسرم چ: گفت. احوالش را پرسيدم. زند ميمسلم بود كه از زندان زنگ 
: گفتم. دادم كرد؛ ولي من محلي جواب مي فارسي صحبت مي. تو نگران نباش؛ ما خوبيم

اما شما مواظب خودتان باشيد . باشد: گفت .صحبت كنهم كند؛ با او  تابي مي بي بي بي
 بعد از هفتاد پنج روز كه از ؛اين اولين وآخرين تلفن او به من بود .و ناراحت نباشيد
نه مالقات داشتيم . بعد از اين تلفن ديگر خبري از او به ما ندادند. گذشت دستگيريش مى

تلفن زنگ زد و باز روزى  باز  پس از آن تماس تلفنى،دو سه هفته. و نه تماس تلفنى
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 به گوشم خورد كه ناشناسي صداي مرد. برحسب تصادف من گوشي را برداشتم
خواستم اين را به شما اطالع . شد اعدام شوهرت. زنم من از سپاه زنگ مي: گفت  مى
  .دهمب

، نكند دروغ گفتمبا خود  پس از چند لحظه. انگار دنيا را روى سرم آوار كردند
شما وقتى كسى را : به او گفتم. آزار دهدى شوهرم را  خواهد مرا و خانواده گويد و مي مي

. دهيد  مىتحويلاش  گوييد و وسايلش را به خانواده ، مشخصاتش را مىنكني اعدام مى
  .تونيد از سپاه بگيريد نامه را مي وسايل شخصي و وصيت: گفت

ى من شده بود، به طرف من آمد  ى اضطرب و رنگ پريده عموى همسرم كه متوجه
توانستم از  نمى. مات زده شده بودم.  و گوشي را از دستم گرفت؟ بابام،چي شده: و گفت

. اي وارد خانه شد پدرشوهرم با عده.  در حياط باز شد،در همين حين. جايم تكان بخورم
با ديدن اين صحنه . بانگ برداشتاو دستمالى از جيبش درآورد شيون و واويال سرداد و  

بى سر و . پسرم در كنارم خوابيده بود.  آمدم، خانه شلوغ بودموقتى به خود. از حال رفتم
پس از مدتى . نگران بودم مبادا دچار شوك روحى شود. صدا نشستم و به او زل زدم

اثر در .  او هم ديگر ميان ما نيستيادش گرامى باد؛(  كسراى پسر عمه. چشم باز كرد
تا ديد پسرم از خواب بيدار شده، . دم در اتاق پذيرايى ايستاده بود) بيماري قلبي فوت كرد

  .  خانه بيرون زداز را بغل كرد و بچه ما آمد، طرفبه 
كه فهميدم حاجى، پدر شوهرم، در تهران خبر چند روز بعد دانم همان روز بود يا  نمى

 ،او پس از شنيدن خبر. به او خبر داده بودنداز زندان اوين . ه بودديمرگ كسرا را شن
چند . برادرشرود منزل  مى. آيد  به خانه نمى يك راستاما. گردد به شهرما باز مىفورى 

آيد؛ با همان وضعى كه  به خانه مىها  بعد به همراه قوم و خويشماند و  آن جا مىساعتى 
ام،   ما زنان خانواده، خالهو جالب اين جاست كه در اين مدت هيچ كدام از. تعريف كردم

  .بگذريم. يم خبر نشده بودبازگشت او به شهر از  و منهايم دخترخاله
ى  عده.  طول كشيدچندين روز هم.  بوددهنده  و تكانمراسم سوگواري واقعا بزرگ

ي  در روستاي خانواده.  شركت كردندهزيادي از مردم شهر در اين سوگوارى چند روز
اما به .  است زيادى در ذهنم نماندههخاطر از آن روزها. دشقرار همسرم هم سوگوارى بر 

 وقتي خواهرم پسرم را آورد كه به من ،آورم كه در يكى از روزهاى سوگوارى خاطر مى
  : زنان گفت  فرياد به پسرم افتاد، ها تا چشمش بدهد، يكي از خانم
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  ـ خدا، قربان عدالتت برم، تو عدالتت كو؟
، آمدند  مردم براي تسليت پيش شما ميوقتى: ه كه گفتبه من هم ماندوستيكى از  

 به رژيم ،آمد شان درمى شد و هر چه از دهان شان تازه مي ديدند، داغ  پسرت را ميتا
. چشمان آبي و موهاي بور داشت. ل بودكپسرم وقتي كوچك بود، خيلي خوش. گفتند مي

  !زرى بود به قول معروف كاكل
  كسرا را اعدام كردند؟چند سالت بود كه : فريبا
  . سالم بود28 من تقريبا :ميهن
   به شما دادند؟هم اش را  وصيت نامه :فريبا
كپي گرفت و به من  يك فتو از آن او.به حاجى دادند را ى كسرا  وصيت نامه:ميهن

ها خواسته بود كه از من و پسرم  مراقبت  پرسي از خانواده، از آن بعد از احوالكسرا  .داد
 پدرش به طور مشخص خواسته بود نگذارد كه پسرم احساس كند يتيم شده از. كنند
 از شما .كني دانم كه به همسرم محبت مي خاله مي: خطاب به مادرم هم نوشته بود. است
  . خواهم كه از او و پسرم مواظبت كنيد مي

 ". پسرشان بود، رفتار نكردندى ولي متاسفانه پدر و مادر كسرا آن طور كه شايسته
شان كردند  اما در عمل نه كارى براى نوه. داافت شان نمي دهان  از"ردت به جانم بخوردد

  . اما از لحاظ عاطفي پسرم لطمه خورد. ها نبوديم ما محتاج آن. و نه كارى براى من
   بود؟هوقتى همسرت را اعدام كردند، پسرتان چند سال: فريبا
پيش از اين كه پدرش دستگير شود، عادت جالبى پيدا . يازده ماهش بود: ميهن
وقتى هم كه . زد افتاد و اسمش را صدا مى  راه مىاودست و پا دنبال  چهار. كرده بود

حتا بعد از . خواست داشت و باباش را مى مي پدرش به زندان افتاد، گوشي تلفن را بر
  .اعدام پدرش، اين عادت از سرش نيافتاد
 اعدام شوهرم را از چشم من ،ي همسرم خانواده. از آن موقع دردسر من شروع شد

در . كردند كه در كشيدن او به فعاليت سياسى، نقش داشتم ديدند و مرا متهم مي مي
  . صورتي كه من نه سياسي بودم و نه در خط فعاليت سياسى

با اشك . ش نديدمي پدرشوهرم نقل مكان كردم، روز خو كه دوباره به خانه از وقتى
. ام بود ي عمه كردم، خانه جايي كه آرامش پيدا مى. شدم خوابيدم و با اشك بيدار مي مي

گشتم؛ بدون اين كه پدرشوهر و  رفتم و سرشب بر مى بيشتر بعداز ظهرها به آن جا مي
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 توانستند به هيچ كدام از اقوامم هم نمي. رفتم جاى ديگرى نمى. شوند البتهام متوجه  خاله
اش را شروع  ام بالفاصله سين جيم آمد، خاله اگر كسي به سراغم مي. من سر بزنند

  ! ست؟ اين كيه؟ چرا اين جا آمده؟ چه كاره: كرد مى
پدر شوهرم . ي ته خانه، با من كار داشت سپاه با من كار نداشت؛ كميته ي كميته

ين مختلف اين آقا به عناو. خيلي سختي كشيدم. داد ي به من ميزبراي خرجي مبلغ ناچي
باور كردنى . ازدواج كن: گفتند كه كردند و مستقيم و غيرمستقيم مى و آن آقا را علم مي

: گفتم مي .شد تا برادرهاى شوهرم را رديف كردند دار نمي نيست، از قوم و خويش كه بچه
. تونم با برادرم ازدواج كنم  طور مى چه. برادر شوهر براى من برادر است. محال است

باالخره هم برخوردي ديدم كه . شد تر مى زندگى در آن خانه برايم روز به روز سخت
 ولى پس از .كنم از من نخواه آن را توضيح دهم خواهش مى. كاسه صبرم را لبريز كرد

. ام مشورت كردم با عمه. ام بايد برگردم ي پدري  به خانهآن برخورد بر من مسلم شد كه
 كه  است نه رسم است و نه درست:گفت. ب برخورد كردخيلى خو. با من تفاهم داشت

به .  كنندتخواهند دست به سر مى. كنند ها تو را درك نمى اين. تو آن جا زندگي كني
پدرشوهرم خيال ! اگر بدانى با چه وضعى آن خانه را ترك كردم .خانه ي پدريت برگرد

ى قوم و  همه. ام و قصد ازدواج دارم مند شده كرد كه من به كسي عالقه مي
 ،از خانواده و اقوام من. هايش را جمع كرد تا فشار بر من را به منتها درجه برساند خويش

 خواسته بود كه وارد اين بازى همهمادرم از .  در اين جلسه شركت نكرد كسىجز مادرم
اي به من  تو بايد نامه:  پدر شوهرم، گفت: ماجراى آن شب كذايىى اما خالصه. نشوند

.  را ندارىداشتن بچه  حق نگه ديگر در صورت ازدواج و يا خروج از كشوربدهي كه
شما يك .  بروم خارج روزى الزم شود كهاما ممكن است. من قصد ازدواج ندارم: گفتم

 در صورت لزوم به موقع ورضايت نامه به من بدهيد كه بتوانم الاقل گذرنامه بگيرم 
خودت . ام را برداري و بروي خارج بچهگذارم تو  من نمي: گفت. ترك كنم ايران را

  .خواهي بروي، برو؛ اما بى بچه مي
.  و گرفتن پاسپورت گذشتمنامه وقتى اين برخورد را ديدم، از خير گرفتن رضايت

اما حاجي ول كن . كردم زندگي مى من براي او. توان دور شدن از فرزندم را نداشتم
دو ماه قبل از :  بعد درآمد كه.دواج دارم قصد از منكرد كه  خيال مىاًجد. معامله نبود

اگر روزى خواستم ازدواج كنم و يا به : در جوابش گفتم. ازدواج بايد به من خبر بدي
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خورم  ولي قسم مي.  قبل دوماه ازدهم؛ نه  ميارج بروم، از دو سال قبلش به شما اطالعخ
اگر از اين : گفت. كنمام زندگي  خواهم با بچه فقط مي. ها نيستم كه من اهل اين برنامه

  .دهم خرجي هم نمي. گيرم  به عهده نمىجا بروي، من در قبال بچه هيچ مسئوليتي
. داني كه پدر اين دختر چه ثروتى داشت حاجي تو خودت مي:  مادرم خنديد و گفت

 كافى ارث ى به اندازه هم هاش براى هر كدوم از بچه. نشستند  مىاش  كلى آدم سر سفره
سر و به هاشون را   زندگى كنن و بچه تا آخر عمرته كه راحت بتوننو ميراث گذاش

خودش زمين و .  كه دخترم نيازي به پول شما ندارههخيالت راحت باش.  برسونننوسام
جواب حاجى را هم بگذار برايت  .اش را خوب بزرگ كنه تونه بچه ثروت داره و با اون مى

ام را با  ي محضري بنويس كه من بچه پس يك نامه: رو به من كرد و گفتاو . بگويم
در جا گفتم؛  من هم . او ندارمنسبت بهبرم و هيچ گونه ادعايي هم  مسئوليت خودم مي

ى كسرا كه تا آن وقت سكوت كرده بود، با  دخترعمه. نويسم را مى من اين نامه. باشد
  كني؟  حاجى خدا خيرت بده، اين چه صحبتيه كه مي: رو به حاجى گفتناراحتى 

 كردند و ى كسرا و شوهرش خيلي به من و پسرم محبت مي بايد بگويم كه دخترعمه
 برادر شوهرم را به ها  آنى كذايى هم بعد از آن جلسه.  هواى ما را داشتندبه قول معروف

 با زن برادرتان  كهست اين چه رفتاري: گويند كنند و به او مى شان دعوت مى خانه
. ه ازدواج بكن اگر خواست كههحق دار. ي شما هم هست هكنيد؟ ناسالمتى او دخترخال مى

 چون فرداى آن شب كه .گذارد  برادر شوهرم تاثير مىرويها   اين حرف...جوان است و
خود گفته كه تو بايد  پدرم بي. اصال ً امضاء الزم نيست: او را در محضر ديدم، گفت

من در . براي من عزيزي. تي من هسى تو زن برادر و دختر خاله. ى رسمى بدى نامه تعهد
حتا اگر بخواهى ازدواج . دم كنم و هر چه بگى انجام مي قبال تو احساس مسئوليت مى

ى  گويا پس از اين كه از خانه...  كه با كادو به ديدنت بيايم وهي من بكني، وظيفه
ي محضري  گردد، با پدرش سر موضوع نامه ى خودشان باز مى اش به خانه دخترعمه
  ...دهد و  شود و او را مورد شماتت قرار مى يدرگير م

و جالب اين . كشي كردم ي حاجي اسباب  به هر حال من بعد از چهار سال از خانه
صحبت  با مهربانى  مادرم زنگ زد و با منى حاجى به خانه، كه روز بعد از اسباب كشى

  باباجان ديشب راحت خوابيدي؟: كرد و پرسيد
 دور و خواهر، برادرم هم. راحت بودم. شتمن گذا  در اختياراش را  خانهمادرم دو اتاق
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كردم كه پسرم  احساس مى. كردم پيدا ها احساس آرامش و امنيت پس از مدت. برم بودند
ى  باره با او در.  بعد او را در كالس اول ثبت نام كردمهچند ما. هم آرام تر شده است
اما . كرد ل نمىااو از من سوى  او هم هيچ وقت در باره. كردم پدرش صحبت نمى

كردم،  ي پدرشوهرم زندگي مي  خانهدر. كند دانستم كه جاى خالى پدرش را حس مى مى
بابا حاجي، تو اين : ها باال آورد و گفت  حاجي را از پله،يك شب وقت خواب، با نك و ناله

. خوابند ي ديده بود زن و مرد، دو به دو كنار هم م!هجا بخواب؛ مامان هم پيش تو بخواب
كشد و پس  جا دراز مى اى آن به من فهماند كه چند دقيقه.  بودخوبواكنش حاجي هم 

  .رود  از اتاق مى رود، خواب بهپسرمكه از اين 
ام كه بسيارى از وابستگانش را از دست داده بود و به قول معروف سرد و   دختر عمه

ربزرگش را بابا صدا كند تا  پسرم، پد كهگرم روزگار را چشيده بود، توصيه كرده بود
  . كمبود پدر را كمتر حس كند

، برايم آيد مىيك بار كه پسرم از مدرسه به خانه : يك مورد ديگر هم برايت بگويم
بابات چه كاره ست؟ پسرم : ه بودديپرس شان سر كالس از او  د كه معلمنك مىتعريف 

 حرف را زدي؟ مگر تو بابا حاجى چرا اين: از پسرم پرسيدم. من بابا ندارم: اسخ داده بودپ
. چه بگويم و چگونه مسئله را برايش توضيح دهم را ندارى؟ ولى واقعا نمي دانستم

  .حقيقتا خيلى سخت بود
  كي با پسرت صحبت كردي و ماجراى پدرش را برايش گفتى؟: فريبا
خواستم بچه  برايم سخت بود و نمي.  من در اين مورد با او صحبت نكردم:ميهن

از . همين طور هم شد. فهمد گفتم، خودش كم كم مي مى. شودبى روحي   ناراحتيدچار
ولي هيچ وقت از من نپرسيد بابا چه كار .  بود كه متوجه موضوع شدرفتارها و برخوردها

 عكس كسرا. كردم كه پدرش را فراموش نكند  چرا؟ چه طور شد؟  اما من سعى ميكرد؟
  .  در اتاقم بودهميشه

ى مستقلى   كه با مادرم زندگى كردم، به اين فكر افتادم كه خانهپس از يك سال
خواستم وضعيت بهترى  ميفقط . قصد ازدواج نداشتم. براى خودم و پسرم تهيه كنم

چشمت روز بد  .اش برداشته باشم ورم و قدمى براى تامين آيندهابراى فرزندم به وجود بي
به .  خيلى بدتر از سابق اين باركرار شد و همان ماجراها با حاجى و خاله ت دوباره. نبيند

تا آن . اندازى  بخرم، شروع كردند به سنگ خواهم خانه ها گفتم مى محض اين كه به آن
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  : داستان را بايد بشنوى!!! شان است جا كه منكر شدند شوهرم، فرزند
من اى به اسم   خانه،حاجى گفته بود كه زمين بزرگى دارد كه اگر آن را بفروشدقبال ً

 مخارج زندگى و  درآمد،گذارد تا با سود آن  مىكخرد و مقدارى از درآمد آن را در بان مى
وقتى پيش او رفتم و آنچه گفته بود را به يادش آوردم، . اش فراهم شود تحصيل نوه

عكس كسرا را بزرگ كرده بود و به ديوار اتاق  برادرشوهرم،. گفت كه معذور است
كردم نسبت به پسرتان  فكر مي:  انداختم و گفتم كسراه عكسنگاهي ب. پذيرايي زده بود

:  ؟ گفتبرد  از شما نمىي شما هيچ حق و حقوقي يعني نوه. و پسر پسرتان عاطفه داريد
اى جلوى من گذاشت كه به خط  اي؟ نامه چه نامه: پرسيدم !نه، من از شوهرت نامه دارم

نام كسرا و دخترانى به نام منصوره و در نامه قيد شده بود كه حاجى پسرى به . كسرا بود
هايت را   بچه حتاقدر برايت مهم است كه حاجي، ماديات آن: گفتم. مريم نداشته است

  . ترك كردمرا اش  هم زير پا گذاشتي؟ و با بغض و گريه خانه
 دايه بزرگ هاى تنى كسرا بودند،  كه خواهراما مسئله چه بود؟ منصوره و مريم را

آن با . گذاشت  و ساير دخترها و پسرهايش فرق مى دخترشبين اين دوخاله . كرده بود
حتا يك بار . كرد  خيلى بد رفتار مي،حاجي هم با اين دو دختر. ي خوبي نداشت  ميانهدوتا
شود و به پدرش  سر همين موضوع كسرا با حاجى درگير مى. ردك  از خانه بيرون  راها آن

 حاجى از !ي تو نيستند، من هم پسر تو نيستمها اين دو تا دختر بچه اگر: مي گويد
نويسد   كسرا هم مى. اين را كه گفتى بنويس: گويد كند و به كسرا مى فرصت استفاده مى

 تا در فرصت مقتضى از آن استفاده دارد حاجى اين نامه را نگه مى. كه پسر حاجى نيست
  .كند

با برادرم . ع رابطه كردمي پدرشوهرم، قط  يكي و دو سالى با خانواده روز پس از آن
ى بود كه نيمى ي  صحبت كردم؛ چون ارثي كه از پدرم به من رسيده بود، زمين كشاورزي

بخشي از سهمم از آن زمين را . از آن متعلق به من بود و نيم ديگرش متعلق به برادرم
 اي رهن كردم و پس از سه سال زندگى با مادرم، ى دخترعمه ام خانه  به واسطه.فروختم
  .ى مستقل خودم رفتم به خانه

 دورى از خانواده برايم سخت بود، ولي كم كم به زندگي جديد عادت ،روزهاي اول
. كرد بخاري والورى داشتم كه يك سر دود مي. ى زيادي نداشتم اسباب و اثاثيه. كردم

دانى چقدر با آن ذوق  ام را فروختم و يك بخاري گازي خريدم كه نمى ماشين بافندگي
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بايد دست و صورتم را زير شير آب سرد توي حياط . خانه، آب گرمكن نداشت. كردم مي
ها، زير  براى شستن ظرف. زده درجه زير صفرنآن هم در سرماي ده پا. شستم مي

  ...پوشيدم تا دست هايم يخ نزند و دستكش ظرف شويي، دستكش كاموايي مي
 به كمك يكي از خويشانم كه .سرو سامان دادم، به دنبال كار رفتمكمى كه خانه را 

اين شد كمك . با دندانپزشكي آشنا بود، در مطب او به عنوان دستيار استخدام شدم
  .ام ي زندگي هزينه

 يك روز معلم  بود كه1374سال . گذراند ي راهنمايي را مي  در اين زمان پسرم دوره
آورد   كالس ميي شهيد بود، يك تكه چوب سر اش كه از به اصطالح خانواده حرفه و فن
ها را ديده  حپسرم كه قبال اين سال.  است3اين ژـ . اين يه كالشينكف است: و مي گويد

شود و  معلم عصباني مي. نه آقا، اين كالشينكف نيست: گويد بود، به اعتراض مي
آقا، چرا : دهد پسرم جواب مي. بشين سر جايت و گوش كن! دونى تو چه مي: گويد مي

ش هم ا  شبيه اصالً؛كنيد؛ اين چوب كه شكل كالشينكف نيست اين طور برخورد مي
 وقتى پسرم به بيمارى زنا مبتال شده ؛ از اين قضيه با خبر شدمدو سال بعدمن ! نيست
شدت .  داشت شب تا صبح تب.م ريخت ه پسرم را به كلى بهى وضعيت عصبىزنا . بود
دويد و من   خانه مي حياطردايم دو. خانه بزرگ بود.  او را پرخاشگر كرده بود،تب
كرد و با  يب كه بود پسرم را دراز ميتمان به هر تر صاحب خانه. دانستم چه كنم نمي

 هرگز نوه  گرچه كهآور اين بود تعجب. كرد اى كه داشت او را آرام مي داروهاي گياهي
  ست؟سهراب را مي خوام، سهراب كجا: زد  مرتب نام او را فرياد مى،ام را نديده بود عمه

خواست، فرياد بر  اگر سهراب را نمى.  داشتبدنش پر از زخم بود و درد شديد
. ماندم تا صبح با او بيدار مي.  ام كه بايد اين همه درد را بكشم خدايا، چه كرده: داشت مى

بيماري ادامه داشت تا وقتي كه يكي از . خواهرم به كمكم آمد. خسته و فرسود شده بودم
به محض اين كه عمويش را ديد، حالش خوب شد و تمام .  آمدعموهايش به ديدارش
توني امشب پيش او بخوابي؟ حالش خيلي  مي: به عمويش گفتم. آن شب را راحت خوابيد

  ! بده
اما ! داد مادر نامزدش به او اجازه نمى.  بماند پيش اوتوانست  عمويش نمىاما 
 ،در همان روزها. به كمك آمد از بيمارى پسرم باخبر شد، مثل هميشه تاام  هدخترعم

ى كسانى را كه دوست داري جلوي  تو عكس همه:  برادرم با اعتراض به من گفت
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ها  ولي بچه با ديدن اين عكس... اى، عكس پدر، پسرعمه و شوهرت چشمت گذاشته
 بايد او را بشناسد و .عكس پدرش بايد هميشه در خانه باشد: به او گفتم. شود ناراحت مي
اعث شد كه اين گفتگو ب. پدرش كه بود و به چه خاطر جانش را از دست دادبداند كه 

  .ى پدرش با او صحبت كنم  پسرم، در بارهشفاىبعد از 
  چند ساله بود؟آن وقت پسرت دقيقا ً: فريبا
به هر . 1376  سال. سال اول دبيرستان بود كه مريض شد. ساله بود14 :ميهن

سال بعد كه پسرم . ى كسرا رابطه برقرار كردم وادهدوباره با خانبيمارى او حال پس از 
وقت، به كالس قرآن  وقت و بي. دگذراند، گرايش مذهبى پيدا كر سوم راهنمايى را مى

كه با دوستان ناباب بگردد از اين . خواند م قرآن مييصداي قشنگي داشت و دا. رفت مي
 پيدا  كهخت بيشترىتر كه شود و شنا مطمئن بودم بزرگ. ، مانعش نشدموحشت داشتم

زد و اصرار داشت  اش حرف مي در اين دوره، يك سر از بابا حاجي. يابد كند، راهش را مى
اما چون هوش . خواند هاى پيش درس  آن سال كمتر از سال. كه پيش پدربزرگش برود

شب .  شدورد و تجديدافقط در تاريخ نمره ني. خيلى خوبى داشت، نمراتش خوب شد
ي ما آمد و او خجالت كشيد كه بگويد من   اش به خانه دوستان صميميامتحان، يكي از
  . بود65/17ن سال رد شد؛ با اين كه معدلش آ. فردا امتحان دارم

   ى تجديد شدن او را به كسى نگفته بوديد؟ يعنى مسئله: فريبا
گفتم  داشتم مى. فقط من از اين مسئله خبر داشتم.  نه به كسى نگفته بوديمميهن

ولي .  او نمره داد همين دليل هم به به.ست دانست او شاگرد خوبى  مىشلم تاريخمعكه 
 پايش را اتفاق،پس از اين . مدير مدرسه نگذاشت كه قبول شود و به كالس باالتر برود

ى  وقتى به خانه. باالخره تن دادم! خواهم بروم پيش بابا حاجى مى: در يك كفش كرد كه
 رد 65/17با معدل . اين هم مداركش. اين هم پسرت: مپدرشوهرم رسيديم، به او گفت
اين را . تان اين شما و اين هم نوه. امش خدمت شما آورده. شده و حاال بابا بابا مي كند

  .ها بيرون آمدم  آن ى گفتم و از خانه
غياب پسرم  در. خانه خالى شده بود.  گذاشتن بچه پيش پدر بزرگ برايم آسان نبود

زدم و تلفني با  مي  با اين كه مرتب به او سر. چسبيدم  بيشتر به كار. دمخيلى الغر شده بو
اما زندگى با پدر بزرگ براي او در آن سن و سالى . م؛ غمگين بودميكرد هم صحبت مي

 درِ. در آن خانه هيچ گونه قانون و نظمي وجود نداشت. ى خوبى بود كه داشت، تجربه
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 وضع با تربيتى كه داشت، خوانايى  اين. مد زياد بودرفت و آ. از صبح تا شب باز بود، خانه
اش كه تمام  امتحانات آخر سال تحصيلي. ساخت با عموي كوچكش هم نمي. نداشت

  كهچرا؟ تو :به او گفتم. مانم ي پدربزرگم نمي مامان من ديگه خانه: شد، به من گفت
م جاي ور ى قبول نكني، ماگر مرا: گفت . حاال بمان پيش بابات،گفتي، بابا، بابا هميشه مي

همان طور كه من خودم را فداي تو ! بايد درس بخواني. شرط داره: گفتم .اى ديگه
پدرت آدم خوبي بود؛ تو هم بايد آدم . كنم، تو هم بايد درس بخواني تا به جايي برسي مي

  !چون تو پسر او هستي! خوبي بشي
به درس چسبيد و ديپلمش . ى خودش آمد پسرم شرط مرا پذيرفت و دوباره به خانه

من هميشه . ام را عوض كنم پس از آن بود كه تصميم گرفتم محل زندگي. را گرفت
با برادر بزرگم مشورت كردم و گفتم دلم . گذاشتم ام در ميان مي لم را با خانوادهيمسا
برو اصفهان، شايد . گنده برو، آب كه يك جا بمونه، مي: گفت. خواهد از اين شهر بروم مى
  .نجا اوضاع و احوالتون بهتر بشهاو

با پولى كه داشتم .  خانه را پس دادم و پولم را پس گرفتم و راهى اصفهان شدم
حاجى .  بود از شهرمتر توانستم خانه بخرم؛ با اين كه قيمت خانه در اصفهان ارزان نمى

تنها كمكش اين بود كه اول هر پاييز يك گوني برنج، يك پيت روغن و . كمكى نكرد
برادر خودم هم از .  هم خبرى نبودو غيرهخرجي و لباس  از. ما بفرستد  يك كله قند براى

 كه بود، اى با هر بدبختى. رفت دادن سهم من از زمين مشتركى كه داشتيم، طفره مى
 برادر.  ديگر از آن را بفروشم  تكه يكباالخره توانستم زمينم را از او پس بگيرم و

كسى داد كه از سود آن  ام را به خانه رهن  از پول باقيمانده. كرد شوهرم خيلي كمكم مى
ناگفته نماند كه اين برادرشوهرم، به عناوين مختلف . ى خانه را بپردازم توانستم كرايه مى

 كه داد كه چه مقدار از پولى را توضيح هم مي. كرد و با ظرافت خاصى به ما كمك مى
 و ماند منتظر پاسخ من هم نمى. راى منفرستاده، برايم پسرم است و چه مقدارش ب

  .آمد  نمىوقت بعدى كه هيچ. كرد ى پول را به بعد موكول مى بحث درباره
من . اش را گذراند ى پيش دانشگاهى پسرم دوره. دو سال در اصفهان زندگى كرديم

يكى از بستگان . اما كارى پيدا نكردم كه دوست داشته باشم. هم مدتى دنبال كار گشتم
  . ام سازگارى نداشت ام نبود و با روحيه  به من پيشنهاد كرد كه مورد عالقهكارى

قبل از . ى تحصيلى پسرم به پايان رسيد، تصميم گرفتم به تهران بروم وقتى دوره
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. جا گذرانده بودم  آن در چند روزى را،بار به تهران رفته بودم و هر بار اين تصميم چند
به هر حال به تهران . شانم بوديومبيل يكى از خودليل اين رفت و آمدها، تصادف ات

او هم به . خواهم ي ارثم را مي به برادرم گفتم من همه. اين بار انقالب كردم. رفتيم
ستي را كه ارزش خيلي پاييني داشت، به يعنى زمين پ. ى خاص خودش پذيرفت شيوه

درگير شوم و برادران م با او يداما صالح ند. خيلى از اين كار او ناراحت شدم. من داد
گفتم، فداي . ام نبود ن من و خانوادهأشكايت رسمى هم در ش. ديگرم را وارد ماجرا كنم

ام كه  دخترعمه.  كار رفتيم مدتى نگذشت كه هم من و هم پسرم، هر دو سرِ!سرش
 صاحبش بود،هميشه دادرسم بود، از خواهرش خواست كه مرا در بوتيك لباسى كه 

 . پيدا كردو،ايران خود رى پسرم هم يك كار دفترى در برا. استخدام كند
  

تا اين كه . راحت بوديم و زندگى آرامى داشتيم. چرخيد  در تهران زندگي خوب مي
كند، به   كه در اروپا زندگى مىگفتروزى يكى از دوستانم به من زنگ زد و از مردى 

د و مايل است با زنى تازگى از همسرش جدا شده است، دو بچه دوازده سيزده ساله دار
. حقيقتا دوست نداشتم كه پس از همسرم، با كسي ازدواج كنم .در شرايط من ازدواج كند

ى تلفنم را به آن آقا بدهد تا با هم تلفنى  اما دوستم اصرار كرد و من پذيرفتم كه شماره
تو . تو همدرد مني: اولين بارى كه صحبت كرديم، به فارسى به من گفت. صحبت كنيم

 از  خوب شد كه:كنيد؟ گفت بخشيد، چرا فارسي صحبت مي مي: گفتم. رد مرا مي فهميد
او شوهر . زديم مان حرف مى از آن به بعد به زبان محلى.  نجاتم دادىفارسي حرف زدن

باالخره . كند كردم كه مرا درك مى احساس مى. شناخت و برايش احترام قايل بود مرا مى
آنجا رسيد كه همديگر را در يكى از كشورهاى دور بر هاى تلفنى من و او به  صحبت

اى  نامه او مدتى پس از بازگشت، دعوت. ايران ديديم و توافق كرديم با هم ازدواج كنيم
 البته به او ويزا .ترسيدم ، مى اول پسرم را بفرستم از اين كه.براى من و پسرم فرستاد

.  ماه، عقد و ازدواج كرديمجپس از پن. يمااما من توانستم ويزا بگيرم و به اروپا بي. ندادند
. پسرم بيكار شده بود. به خاطر پسرم ازدواج كردم تا بتوانم او را از ايران خارج كنم

به من  بارش را  به بعد، آن روزاز.  كه پدرش را كشتند يازده ماهه بود1360آبان 14
ردم كه بتوانم او مهاجرت ك. ه بودم و با سختي و مرارت بزرگش كرد بودم دوش كشيده
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اما از آمدنم به اين جا .  و امكان زندگى بهترى برايش فراهم سازم خارج كنمرانرا از اي
  .پشيمانم

  چرا؟: فريبا
. لرزيد يديدمش، بدنم م وقتي مي. من همسرم را با جان و دل دوست داشتم: ميهن

 كه خيلي  پيش برايم اتفاقي افتادى هفته. او هم نسبت به من چنين احساسى داشت
دارم : گفت. برگشتم. رفت پشت سرم راه مى. شب خواب همسرم را ديدم.  كرد غمگينم

نه، راست : گفت. دست انداختم دور كمرش! گي دروغ مي: گفتم. آيم پيش تو مي
. شه  همه چيز درست مي من، تو بيا پيشهباش: گفتم! فقط يك شماره تلفن بده. گويم مى

در عالم  .ن قبل از ازدواج مجددم، با كسرا مفصل حرف زدمم .اين جا بود كه بيدار شدم
زدم؛ حتا  ل و مشكالت با او حرف مىيى مسا ى همه وقتى زنده بود، درباره.  البته،خودم
ممكن . اين عادت را پس از مرگ او، حفظ كردم. هاى زندگى ها و خوبى ى خوشى درباره

نشينم و با او   ه هنوز است مى ك همهنوز. اما اين عين واقعيت است. ىاست تعجب كن
ها بعد از اين كه به من گفتند  تا مدت. رده استباور نداشتم و ندارم كه م. زنم حرف مى

كردم كسرا آمده  زدند، فكر مي وقت كه زنگ خانه را مي اند، وقت و بى  كردهشاعدام
بهشت فقط يك سنگ قبر در .  وقت او را نديدم چون من پس از زندان ديگر هيچ. است

  . 92ي   قطعه درزهرا نشانم دادند؛
  همسر دومت، على، با تو همدردي داشته است؟: فريبا
. كند اش به پسرم خيلي محبت مي خدايى. ست اى  او مرد مهربان و عاطفي:ميهن

هاى ده كيلويى مواد  بسته از. گذارد خرد، سهمى هم براى پسرم كنار مى مثال هر چه مى
دهنده  ولى بعضى از برخوردهايش، آزار. فرستد  به ايران مىغدايى تا پوشاك براى او

اى  كنم كه بگويم انتظار چنين زندگى شوم؛ تنها به اين اكتفا مى وارد جزييات نمى. است
چند ماه، شب تا صبح .  ناراحتي قلبي دارد؛از طرف ديگر اين آقا مريض است. نداشتم

 نفس بكشم، خواهرم در ايران  آمدمتا. م تا حالش كمى بهتر شدنشستباالي سرش 
 .دلم پيش پسرم بود. ريخته بود ام به كلى بهم  وضع روحى.تصادف كرد و از دست رفت

پس از يك سال و شش ماه خواستم . رفتم، اما فكرم هميشه مشغول بود كالس زبان مي
كرد و طفره  نمي. از على خواستم كه بليط تهيه كند. ام را ببينم بروم ايران كه بچه

آسمان را هم كه .  كردنكارم شده بود گريه. او هم مشكالت خودش را داشت. رفت ىم
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 مركز خريد دررفتم  صبح مي. ها شده بودم مثل ديوانه. ديدم كردم، پسرم را مي نگاه مي
پرسيد،  م را مىديدم و حال و احوال تا آشنايي مي. كردم نشستم و به جمعيت نگاه مي مي

 دارو هم ولى . داد به منداروي افسردگي. زشك مراجعه كردمبه پ. شد اشكم سرازير مي
 باالخره . به ايران بفرستداز على خواهش كردم كه مرا. ام را تغيير نداد وضع روحى

ها براي استقبال  خيلي.  ششصد هفتصد يورو به من داد كه با آن پول رفتم ايران.پذيرفت
ام  هايم، دخترخاله خواهرهايم، خواهرزاده. م نداشتش را انتظاراصالً. آمده بودند به فرودگاه

سر تا پايش را بوسيدم؛  طورى كه همه .  ديدم رادربين جمعيت پسرم... هايش و  با بچه
آرامش را ! چه احساس آرامشى. شب بغل او خوابيدم. دست خودم نبود. به گريه افتادند
  .در او هم ديدم

م ديگر حالت توقتى بازگش. تر شدحالم به طور محسوسى به. يك ماه در ايران بودم
 تواند مرا على نمى.  جاى خودش باقى بود،هاى زندگى البته سختى. افسردگى نداشتم

 با  همبرخورد خوبي. ام را بفهمد هايم را، مشكالتم را، گذشته  درك كند و ناراحتيخوب
در ايران . نمجا تنها زندگي ك توانم در اين نمى. توانم از او جدا شوم ولي نمي. من ندارد

. دادم رفتم، مهمانى مى مهماني مى. قوم و خويش داشتم. دوست داشتم. ام كنارم بود بچه
  ...  اما اين جا. كار داشتم. امكانات داشتم

در . اگر دنبال خوشى بودم. مدنبال خوشى نبود. من به خاطر خودم ازدواج نكردم
  .  سالگى54ي و در سن انه سرنه در پير. مدگذران جواني خوش مى

اما تمام مدت در ايران هستم . كنم  كشور زندگى مى ازچهار سال است كه در خارج
آدم سرحال، صادق و . ست او جوان بسيار با استعدادى. و فكر و ذهنم مشغول پسرم است

. كنم  چون من مادرش هستم، از او تعريف مييدنه اين كه فكر كن. ست دوست داشتني
ى دوستان و  مورد عالقه همه. گويد مى  اش دربارهمين را شناسد، ه هر كس او را مى

خواهد به اروپا  مان، دلش مى هاى مملكت ولي مثل خيلى ديگر از جوان. خويشان است
اش مانع پيشرفت او در هر كار   سياسي خانوادهى سابقه. در ايران، آينده اي ندارد. يدابي

ا كند، تحصيالتش را ادامه دهد و زندگى او آرزو دارد ارتقا پيد. ست   و شبه دولتىدولتى
پدربزرگش مرد نسبتا ثروتمندي بود؛ اما . بهترى براى خودش و همسرش به وجود آورد

.  پسرم شركت نكردند اش حتا در جشن عروسى خانوادهاى از  عدهاو و . ارثي به او نداد
ين است كه ى اميد من فعال ا در هر حال، همه. اين براى يك مادر خيلي دردناك است
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  . ورماكار اقامتم درست شود و بتوانم پسرم و عروسم را به اين جا بي
ي پدريم،   خانواده.كردم، اوضاع و احوالم خوب بود  پيش دندانپزشك كار ميوقتى كه

خوار و همراهم بودند در   غم.مادرم و برادرهايم در تمام مراحل زندگي دركنارم بودند
اميدوارم كه هيچ وقت مشكل . ش به دوش من بودندها همه جا دو ها و خوشي سختي
  .خاص خودم را دارماعتقادات من . شان دعا مي كنم  هميشه براي.نبينند
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  
 
 
 
 
 
  

توانم فراموش كنم  نمي  
 
 
  

خواستم گذري به گذشته بكنيم و دوراني كه همسرت   مي،آوا جان: فريبا
اگر ست و پنجه نرم كردي؟ با مشكالت چگونه د. برد يسر م هدر زندان ب

  !شروع كني با همسرت يآشنا ازممكن است 
ام   يك خواهر و سه برادر دارم و رابطه.ام اي متوسط متولد شده من در خانواده :آوا

  . ستابا والدين، خواهر و برادرهايم خوب بود و خوب 
 ي روانشناسي مشغول به  در دانشگاه اهواز در رشتهزمان  هممن معلم بودم و

 آشنا  با همسرم كهاز طريق او بود. كردم با يكي از دوستانم زندگي مي. تحصيل بودم
يان خلق يفدال سياسي و سازمان يمساى  باره بعد از چند جلسه ديدار و گفتگو در .شدم
 با هم 1361در سال .  به هم نزديك شديم و اين نزديكي منجر به ازدواج شدايران

  . فرزندمان متولد شد1362ازدواج كرديم، و در اوايل 
همسرت  روزي  كه ممكن استكردي  به اين فكر ميآن زمان  : فريبا

  ؟زندگي مخفي داشته باشيدستگير شود و تو مجبور شوى 
 ما تازه انقالب كرده بوديم و .كرديم  فكر نميچيزهايىآن موقع اصال به چنين  :آوا

. شويم پيروز ميكه كرديم   مي فكر.ي پرشور و انقالبي برخوردار بوديم از يك روحيه
  . درك عميقي از سياست سركوب، شكنجه و زندان جمهوري اسالمي نداشتيم

  چه مدت از ازدواج شما گذشته بود كه همسرت دستگير شد؟: فريبا
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  .1363 سال .دو سال بعد بودتقريبا  :آوا
  كنى؟ ماجرايش را تعريف مى: فريبا
از خوزستان به اصفهان نقل مكان  ) آذر16 ى پيروى برنامه(سازمان به دستور  :آوا
مان به  هنوز كمى از آمدن.  مرخصي گرفتم براى انجام اين دستور تشكيالتى.كرديم

 يكي از اقوامم كه در . شروع شدسازمانى اعضاى    دستگيرياصفهان نگذشته بود كه
 را ترك  هر چه زودتر شهر و حتا كشور:اصفهان زنداني بود براي ما پيغام فرستاد كه

  .  را تغيير نداديممان حتا خانه.  ولي ما هيچ اقدامي نكرديم.كنيد
 چرت  من وقرار تشكيالتي برود يك خواست به  همسرم مي كهيك روزظهر 

 اگر ديدى دير كردم،. گردم و تا كمى ديگر برمىرم بيرون  من مي:  گفتزدم، به من مى
اي  تنها وسيله. سرم هنوز برنگشته بودهم، بيدار شدمكه از خواب . تو خونه را ترك كن

الن كه ا. و از خانه بيرون رفتمبا ا .كه برداشتم شناسنامه و كارت واكسن پسرم بود
كردم هر اتفاقي براي  آن لحظه آرزو مي. شود كنم موهاي بدنم سيخ مي تعريف مي

 ولي ،) پايش شكسته شده باشديامثال با ماشين تصادف كرده باشد (همسرم افتاده باشد
 ي  رفتم خانه.كرد  زندگى مىخوشبختانه يكي از اقوامم در اصفهان .دستگير نشده باشد

مجبور بودم ترس و نگرانيم را از . شناختم  در آن شهر نمي راكس ديگري. ها آن
هاي اقوامم  ولي بچه. ها هم بترسند  چون ممكن بود آن؛ساالن خانواده مخفي كنم گبزر

  .كردند يلي همكاري و همدردي  خ،كه فعال سياسي بودند
 چون وسايل زيادي ؛ دستور داده بود كه به هيچ عنوان خانه را ترك نكنيمسازمان

تصميم  صبح .شب را نزد اقوامم ماندم.  بودم هم من نگران وسايل.داشتيمدر خانه 
اي داشتيم كه همسرم در كار  همسايه. سر و گوشى به آب بدهمبه خانه برگردم و گرفتم 

به . ها شده بود  آن ميان  به او كمك كرده بود و اين سبب دوستيشير ماشينتعم
ت با او صحبت نكرده هيچ وق. ان را ديدمم ي  ي خانه كه رسيدم پسر همسايه نزديكي

مان   برايى ولي قرار بود مهمان؛ما ديشب منزل نبوديم:  احوالپرسي، پرسيدمبعد از. بودم
از ديوار آمدند باال .  ريختمنزل شمابه سپاه ديشب :  گفت؟ را نزدند دِِر منزل شما.بيايد

 .ندرفتگ ميرا  سراغ شما . دادند ما نشان همعكس شما را. تصرف كردندرا  ي شما  خانهو
  !اند  نشسته احتماال در منزل منتظر شما؛كنم به منزل نرويد از شما خواهش مي
 دست تكان دادم و. شد  رد ميحوالى ماشين از آن  يك همان لحظه كهشانس آوردم
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 .مان را ديدم  همسايه،سر خيابان اصلي.  دور شدممحلو از خود را داخل آن انداختم 
  ماشين اوسوار  ون نشسته بودم پياده شدم و از ماشينى كه در آجلوي ماشينش را گرفتم

لوله و وهر شما  شد كهپاسدارها گفتنگفت . شب قبل را تعريف كردماجراى  مفصل .شدم
 دنبال االن ما . بودهش حسابدار كه شما باشيد، خانم هم.كرده احتكار مىزم بهداشتي لوا

اگر واقعا : ، ادامه دادبه من كمك كندخواست  دلش مى  كهمان همسايه .خانمش هستيم
 ، نه: فورى گفتم. از مخمصه بيرون بيايد كهتوانم كمك كنم  من مي،مسئله احتكار است

  . ى از دستش ساخته نيست كمكست و گفت كهذرت خوا او هم مع.ست مسئله سياسي
 خواهر يكي از دوستانش ى همان روز برادر همسرم به اصفهان آمد و من را به خانه

ى جا، دست كم تا زمانى كه كارهايى الزم براى ترك اصفهان  به اين ترتيب مسئله. برد
  .   را انجام دهم، حل شد

ي داشت و من قرار بود در ف كارگاه قالي باحاج آقايي بود كه در دست ام شناسنامه
كردم و احتياج به شناسنامه  حاال بايد شهر را ترك مي.  او مشغول به كار شومكارگاه
  كلنجار و دردسرپس از باالخره .حاضر نبود شناسنامه را پس بدهدحاج آقا  ولي .داشتم
بود و من هيچ وقت  اى حاجي پدرسوخته. ام را از او بگيرم  شناسنامه شدم موفقزياد

  . رفت نفهميدم چرا از دادن شناسنامه طفره مي
 مثال !كرد ى پليسى پيدا مى ، برايم جنبهافتاد  مى ى كه در زندگىاتقاق هر مدتآن در 

ر همان وسوار با سرعت آمدند و درست د ي تلفن بودم كه چند موتور يك بار در باجه
 جرات بيرون آمدن از باجه .كنند ا دستگير رم اند  آمدهخيال كردم كه.  متوقف شدندباجه

اى از باجه  صنعيت ىآرامشباالخره با . كردند ها هم با لبخند نگاهم مي  آن.را نداشتم
هر به  .ى عجيبى بود  دوره. هيچ اتفاقي هم نيافتد. گرفتم و رفتم راهم رابيرون آمدم و

 فكر شدم و  مى، مشكوككرد  نگاهم مي ياگشت  خيابان دور و برم ميكه دركس 
 خواهر دوست برادرم پسرم را در خانه پيش  يك روز كه. من استكردم دنبال مي

اصلي رفته بودم، در بازگشت متوجه شدم كسى سر خيابان پي شناسنامه و گذاشته بودم 
راهم .  بودند به دست، در حال حركتسيم كوچه هم چند پاسدار بيداخل  . استايستاده

بايد . اي نداشتم  چاره. و با خودم فكر كردم كمي قدم زدم. نرفتم خانهرا كج كردم و به
 خوشبختانه اين .ارمتوانستم او را تنها بگذ و من نمىجا بود  پسرم آن. گشتم به خانه بازمى

 اما.  خونسردم و سوالى هم نكردمدادم كه خانه نشان  صاحب پيش. بار هم اتفاقي نيفتاد
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ي امام  خانه! ها  نترسي،اشين سپاه را اين جا ديدياگر م:  به من گفتزودخانه  صاحب
 و ماجرا  خيالم راحت شد. هستند ها محافظين امام جمعه  اون.هاست جمعه همين نزديكي

   .را برايش گفتم
 براي كرايه  كهاي وديعهتنها مانده بود بازگرفتن . شد كارها پشت سر هم درست مى 

خودت بايد بيايي :   گفت.تن وديعه، زنگ زدمخانه براي گرف  به صاحب.خانه داده بوديم
دنبال  من خوشبختانه وسوسه نشدم و . سپاه با او هم تماس گرفته بود.وديعه را بگيري

   .نرفتمام   وديعه
با تغيير ريخت و قيافه، با يك ماشين  هاى جوانم و  و خويش  كمك يكى از قومبا

له شيراز، خوزستان و كرمانشاه  شهرهاي مختلف از جم.كرايه، از اصفهان خارج شديم
ى   خانه به طبيعى بود كه. رسيديمزادگاهم شهرو باالجبار به باالخره  و را دور زديم... و

. مم وارد شدم اقوا از يكى منزلبه. ى پدر شوهرم هم جاى امنى نبود خانه. م نروخودمان
فقط او نبود . كنماش را ترك  اما او پس از چند ساعت به من فهماند كه فردا بايد خانه

رفتم، با همان  به سراغ هر يك از قوم و خويشان كه مى. كه چنين رفتارى با من كرد
 چون ؛كردند يك شب جوابم ميهمه جا پس از . شدم حس ترس و وحشت روبرو مى

  .پيامدهاى نگهدارى از يك فرارى بيمناك بودنددانستند كه فراري هستم و از  مي
هاى  يكى از اتاق ،سرم كه از نظر سياسي شناخته شده نبودباالخره يكي از اقوام هم

آن  در بايدها   ساعت، وقتي مهمان داشت.يك اتاق كوچك.  به ما كرايه داداش را خانه
 يك سطل گذاشته بودم .توانستيم بلند كنيم مان را نمي  صداي.شديم اتاق حبس مي

  ! بودالبرز، پسرمتوالت  اق كه در مواقع ضروريتي ا گوشه
كردى؛ چه   مىختفا بودى و بايد جان خودت را حفظتو كه در ا: فريبا

  كسى دنبال كار همسرت بود؟
  .مادرم و مادر شوهرم: آوا

كردند؛ منظورم ماموران دادستانى و   مىبرخورد ها چه طور با آن: فريبا
   .سپاه است

سرم در زندان  هم.ها، خيلى آزار ديدند چاره بى.  ناجور بودشان خيلى  برخوردهاي:آوا
 بايد به قم ها هم بعضى وقت.  مرتب به اصفهان بروندها مجبور بودند اصفهان بود و آن

ها كه سرشان  ها كه نكشيدند و چه بال چه خفت! خواهى كنند ن تظلمرفتند تا از آقايا مى



۷۳ زنان در سايه

شان   شناسنامه همراهبار  خوب در يادم مانده اين است كه يك از جمله مواردي كه. نيامد
با  از اين شهر به آن شهر هم اغلب . بگذراننددر مسجد شب راناچار شدند  ،ودنب

 رفتارى و ها بد  آنها با  هم بيشتر وقتزندانبانان. كردند هاي ناجور برخورد مي راننده
، برخورد خوبى با شان محفوظ بود ى  كه كادوانى اندركاردست   اما.كردند  مياحترامى بى
  !شان بودند پارتىكه  حاج آقاهاييبه خصوص  .ها داشتند آن

  ... اميدوارى و نااميدى بودى دوره: فريبا
  ...دقيقاً :آوا

 هبا ككردى؟  چه مىشدي   افسرده مي نااميد وزماني كه خيلي: فريبا
پيش او پهن را  ي دلت زباني داشتي كه بتواني سفره  هم؟رديك صحبت مي

  كني؟
و پر  جوان بودم .ها حرف بزنم نستم با آنتوا  كه مىخوشبختانه دوستاني داشتم :آوا
و اين . كردم ر ميبه اين منوال وقتم را پكردم و   هم مى فعاليت سياسي،اوايل. انرژى

غمگين البته از اين كه تنها بودم، . شد كمبود همسرم را خيلى احساس نكنم باعث مى
چه پرسم  ز خودم مىاكنم  الن به آن موقع كه فكر ميا. مدماني  ولي از پا در.شدم مي

  !!!طور اين مراحل را پشت سر گذاشتم
  تسكين دهنده خودشسياسي بوديل خُب همين كه درگير مساي: فريبا

  ؟آورد به وجود مىآرامش نسبي . ر مي كرد را پات  خالء عاطفي. است
  بود طوردقيقا همين :آوا

 كمك احتياج بهكردى   زندگى مخفى، احساس نمىى در دوره: فريبا
  دارى؟
 ولي در مجموع . كه به من كمك كنند دوستاني بودند هر وقت احتياج داشتم:آوا
  .ستميا بپاي خودمروى كردم كه بايد   احساس مي. به كمك نداشتم زيادىاحتياج

  چه شد كه تصميم گرفتى ايران را ترك كنى؟: فريبا
انستند با همسرم  توهاى زياد، باالخره  پس از دوندگى همسرمى خانوادهو مادرم  :آوا

به مادرم گفته .  سپاه دنبال من است كهشوند  در جريان كار متوجه مى. كنند"مالقات"
ها  به آن ،ها را جلب كرده بود  اعتماد آنكه مادرم .ل از او داريما سو تا فقط چند:ندبود
  همسرم هم مالقات اولهماندر  .آوريم او را با خودمان مي حتما  بعدي دفعه: گويد مى
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  .كه من بايد كشور را ترك كنم فرستد  مىپيغام 
 با  وغيرقانونيبه صورت خواستم   اول مي.پس از آن مالقات دست به كار شدم

 قاچاقچي به همان . تصميم داشت با ما بيايد هم برادرم. خارج شوم از ايرانقاچاقچي
ين باعث شد كه سنگي   هزينهاين. خواست ، از او هم مىخواست  مىاز من پول كه  هانداز

 ورديم بر مااز طريق آشنايان به عمل آ كه تحقيقاتي. در اطراف مسئله بيشتر تامل كنيم
، تصميم داشتم پاسپورت  از قبلچون. اند نكرده ممنوع الخروج  من راكه هنوزكرد معلوم 
 اي  لحظه.مان كردند ىخانواده تا دم مرز همراه . ايران را ترك كنممرز بازرگان  ازگرفتم

 چقدر تلخ . انگار ديروز بود.توانم فراموش كنم كردم را نمي كه خاك كشورم را ترك مي
  .آور بود و حزن

 از طريق قاچاقچي  و  با كمك او. ارتباط گرفتمسازمانهاي  در تركيه با يكي از بچه
 .روم مىكرد كجا  زياد فرق نميم  برايوقتآن . به يكي از كشورهاي اروپا فرستاده شديم

 .باالخره به اروپا رسيديم.  پيدا كنمام خواستم جاي امني براي خودم و بچه ميفقط 
 سعي .سال اول خيلي سخت گذشت.  درد غربت سنگين بود.احساس غريبي بود

 با .داشتمم را ا من مسئوليت بچه.  براي اين كه زندگي متوقف نشود؛كردم قوي باشم مي
  .گشتبه زودى به ايران باز خواهم : گفتم خود مى

ام پذيرفته   پناهندگيخروج از ايران، تقاضاى ، چند ماه پس ازميالدي1985سال 
  اين جااما چون.  اقامت ما در اين كشور درست شد هم از مدت كوتاهيپس. شد

 هم كم  زيادي براي وفق دادن مهاجران و پناهندگان نداشتند و امكاناتي تجربه
ها  كرديم كه راه بايد تالش ميخودمان  )نبود  موجود فرهنگ لغت به زبان فارسياحت(بود

   . و به وجود آوريمو امكانات را بشناسيم
 رفتم و گزارش عفو بين الملل به دفتر سازمان م، اقامت درست شدنيك ماه بعد از

عفو  سازمان  مركزىبعد از يك سال به لندن رفتم و با دفتر .دستگيري همسرم را دادم
  .ماد وضعيت همسرم را گزارش دو تماس گرفتم هم الملل بين

تر از زندگي را دشوارغريبى،  غم دوري از عزيزان، غم شكست، فرار، تنهايي و 
مثال براي تلفن زدن به ايران حداقل سه ساعت بايد وقت . ه بودكرد هميشه 

  بعد از مدتى،. سپردم مهد كودكبهام را  زبان را شروع كردم و بچهآموختن . گذاشتيم مي
 هر روز . نداشتى خالى جا، جديدى ه مهد كودك محل.ام را تغيير دادم ى زندگمحل
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به مهد كودك ببرم فرزندم را  تا كنمبايست با قطار و اتوبوس دو ساعت وقت صرف  مي
با اين  . روزي پنچ تا شش ساعت در حال رفت و آمد بودم.و بعد خودم به كالس بروم

موقع جوان بودم و انرژي بيشتري ب آن خُ. كردم قوي باشم  همواره سعي ميحال
 كه اين فعاليت در كنار  هم داشتم فعاليت سياسي،هاي اول مهاجرت  در سال.داشتم

پسرم بيش از  كمبود را آن ام اما كمبود بزرگى داشت و زندگى.  انرژي بخش بود،دوستان
سكوت آرامش و . نشست دست من مي او هميشه مثل يك جوجه كنار. كرد حس ميمن 
 كمتر از شنب و جوش ج.كرد هاي ديگر سر و صدا نمي مثل بچه. داد  آزار مىبچه مرااين 
  .هاي ديگر بود بچه

  ؟كردى ه مى توجي، نبودن پدرش را چگونهالبرز در مهدكودكِ: فريبا
  ها گفته بودم كه پدرش در ايران است و زندانى به آنمربيان در جريان بودند و  :آوا
  .ست سياسى

  بود؟ها به اين موضوع چه لعمل آنا عكس: فريبا
ي تبليغاتي   حربه يك اين.اسالمي بود  تنفر از جمهوريشان ابراز العمل عكس:آوا

  .اسالمي بيشتر كنيم  كه تنفر دنيا را نسبت به جمهوريبودهم براي ما 
او را در كردى كه  سعى مى ؟كردي صحبت ميپسرت هيچ با  :فريبا

  ؟رىگذاب جريان وضعيت پدرش 
. صحبت نكنمباره با او كردم در اين   سعي مي،قبل از اين كه پدرش آزاد شود :اآو

توانستم از او پنهان  تا آن جا كه مي.  درك كنددتوان و نميكردم بچه است  فكر مى
  كهيك بار. برده بود  به قضيه پىولي او.  سياسي استى كردم كه پدرش زنداني مي

 تو اجازه نداري اسلحه : بود، به او گفته بودند پالستيكي به مهد كودك بردهى اسلحه
 پدرم را  او چون؛خواهم با اين اسلحه خميني را بكشم  من مي:گفته بوداو  و !داشته باشي
 با گريه ،كرد  بازي ميى همسن و سالشها يك بار ديگر كه با بچه.  استزنداني كرده

فكر اين كه  ]افتد  مىگريهه آوا ب. [به اينا بگو كه من بابا دارم: پيش من آمد و گفت
 تاثيرات ديدن  ديگر، از طرف.داد م مى بسيار آزار، شكنجهزيرهمسرم در زندان است و 

 ىن شرايطر چنيهايي كه د ي بچه همه. كرد م اضافه مىغمبر پسرم نيز بر   غربتشرايط
 گذاشته جاى برها  اند و اين ضربات تاثيراتي در زندگي آن  ضربه ديده، قطعاًاند سر برده به
  . تا پايان عمر از بين نرود شايدكه
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هاي دسته  مصادف بود با اعداماين سال  . دانشگاه قبول شدمدر) 1988( 1367سال 
مشغول اكثر اوقات . توانستم درس بخوانم  اصال نمي.ى زندانيان سياسى ايران معيج

خواستم  مي. فتمگ هيچ نمى ولي ،زدم نگ ميزها    خيلي وقت.تلفن زدن به ايران بودم
دردناكى دوران خيلي . نه يا خورد مياز پشت سيم به گوشم ببينم صداي گريه و زاري 

  .شنيديم  هر روز خبر اعدام يكي از رفقا را ميبود؛
   شدگان نيست؟  جزو اعدامهمسرتكى فهميدى كه  :فريبا
 او .ى زندان جمهورى اسالمى كشيد؛ در بدترين دوره سال زندان همسرم پنج :آوا

 او را با .دادند  او را شكنجه مي،هاي اعدام مصنوعي  صحنه اجراى با.حكم اعدام داشت
دوستان نزديك و . بند جلوي ديوار گذاشته بودند و به اطرافش شليك كرده بودند چشم

تعويق  حكم اعدام را به اما چون پارتى داشت،. ندبوداعدام كرده اش را  صميمي
اى كه در آن نوشته شده بود هر دو هفته   امضاء كردن برگها ب هم باالخره.ندانداخت مى
. از زندان آزاد شد 1368همسرم در سال . شود كند، آزاد مى  بار خودش را معرفى مى يك
 بعد از ، همسرم.آن وقت تلفن نداشتم. اش را از يكي از دوستانم شنيدم  خبر آزاديمن

 با من تماس  دوستم هم بالفاصله. كه آزاد شده است خبر داده بودمآزادي به دوست
 . همسرم تلفن كردمه من هم بالفاصله ب.را به من داد بخش  و اين خبر مسرتگرفت
وقتى  .برد زمان مى. ولى اين كار ساده نبود.  از كشور خارج شود هر چه زودترخواست مي

 جا جنب يم و از آن دو هفته تمام من و البرز توي اتاق نشستكارهايش رديف شد،
داشتم نااميد . رفتم  حتا فروشگاه هم نمي.نخورديم، مبادا كه نتواند با ما تماس بگيرد

كه در ذهن گشتم  مى هدنبال ساده ترين توجي. دانستم به البرز چه بگويم شدم و نمي مي
 آد، مىاگر دير . ها با سربازا و پاسدارا بجنگه تو كوه خواد پدرت مي:  به او گفتم.او بگنجد

  !هاطرخاين به 
اى كه او را  قاچاقچي.  رسيده است تركيه به ما خبر داد كه به همسرم،هفته بعد از دو

به محض اين كه فهميدم در . از مرز رد كرده بود، روزها او را در كوه و كمر چرخانده بود
ى  وزارت خارجه و الملل عفو بين سازمان . پاسپورت نداشت.تركيه است، آستين باال زدم

خبر  چند روزى از او بى . بود ن پاسپورت مشكلى جدى نداشت. كردندميانى در اين جا پا
 از همين چند ساعت پيشمن :  و گفت زنگ زد ناشناسى خانمي دفعهيكبوديم كه 

توانيد براى آزاد  ؛ هر كار كه مى زندان استان در همسرت.ما هزندان تركيه آزاد شد
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 و الملل عفو بين كه با ىاس مستقيم تمى ه واسطه خوشبختانه ب!كردنش انجام دهيد
ولي .  بعد از چند روز آزادش كردندها،  و پيگيرى آن داشتيم اين جا در تركيهسفارت

 به  را  ايراني دولت تركيه پناهجويانشنيديم كه ميچون . همچنان نگرانش بوديم
وضيح تمانده بودم كه اين مسئله را براى البرز چگونه . دهد اسالمى تحويل مى جمهورى

  .  به اين جا آمددهم كه همسرم
 چه اقدامات  و وزارت خارجه،الملل عفو بينجز مراجعه به سازمان  :فريبا

 ؟ انجام دادى در رابطه با آزادي همسرتىديگر
 ها  هم آن رابيشترين فشار.  تالش را مادرم و مادر شوهرم كردندبيشترين! هيچ: آوا

روي و من نيرويم را براي آزادي   تو به خارج مي يا:ه بودمادرم به من گفت. ندمتحمل شد
  در اين حالت من كهشوي مىروي و دستگير  مى خارج نبه يا ؛كنم همسرت صرف مي

 .كنم اقدام آزادى تو  بايد براى  و ناچارتوانم انرژي بگذارم ديگر براي همسرت نمي
   . و من هم به آن عمل كردمدرست و منطقي بودحرفش 

زن در خانواده و جامعه به نظر تو كني؟  ونه تعريف ميزن را چگ: فريبا
  چه نقشي دارد؟ 

 . چه در خانواده و چه در جامعه؛اي دارد زن نقش بسيار اساسي و سازنده :آوا
شت ها هستند كه پ  ولي زن، را در دست دارند قدرتبيشتر رغم اين كه امروز مردها  علي

ها در هر جا  زن. دنيا و چه در خانوادهل سياسي ي چه در مسا؛اند اين قدرت ايستاده
  . روند ريز و مسئول اصلي به شمار مي برنامه

 پوشش  اجتماعى، رفتار معيارهاى فرهنگى، سبك زندگى،از نظر :فريبا
   اى؟  چه تغييراتى كردهنسبت به گذشته، ...و

آن چه جوان . كند  نسبت به سن و تجربه تغيير ، زندگيسبكطبيعي است كه  :آوا
 فقط .هايم تغيير زيادى نكرده است  ارزش اما!بيند  پير در خشت خام ،بيند  آينه ميدر

  .؛ مثال لباس پوشيدنماست تغيير كردهصورت ظاهر 
 چه طور به هم ، چه خوب و چه بد را، زندگي گذشتهي تجربه: فريبا

  كني؟  و آيندگان منتقل ميها نسل
ى مسايل  چون همه به نوع؛ستانتقال تجارب به هم نسالنم خيلي مهم ني :آوا

 ، داليل ولي اميدوارم كه نسل جوان از اين تجارب استفاده كند.ايم مشترك داشته
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گرچه .  را بفهمد و از اين اشتباهات درس بگيرد ماهاي آل شكست زندگي سياسي و ايده
 به و(داد مىما به ما خيلي هشدار از  كه نسل قبل ورمآ ميبه خاطر چون . ست كار سختي

مان درست  كرديم كه راه ما فكر مي. كرديم  نمي به اين هشدارها توجه ماولى)درستى
 شايد هم روش انتقال .شايد علتش اين بود كه دانش و آگاهي نسل ما كم بود. است

  .تجارب درست نبود
  چه آرزويي براي فرزندت و نسل جوان داري؟: فريبا
 آزادي را درك كنند و آزادي را ؛نندكنم كه فرزندان ما احساس آزادي ك آرزو مي :آوا
زندگي آن   در به كشوري كه،كنند هايي كه در خارج از ايران زندگي مي بچه. كنند تجربه
 در عين حال بتوانند تاريخ ايران را .داشته باشندكنند احساس تعلق و رضايت  مي

  .بشناسند و خود را به ايران متعلق بدانند
   كردن آرزويت داري؟چه پيشنهادي براي عملي: فريبا
  .انتقال تجربه :آوا

 از دوستان همسرت ،به عنوان همسر يك مبارز و يك زن مبارز :فريبا
  چه انتظاري داشتي و داري؟

 زنداني ت همسر به دليل اين كه ندارد كه وجودبه نظر من هيچ دليلي :آوا
 يم شرايط بودتقريبا در يكى ما   همه. داشته باشى انتظار كمك ست، از ديگران سياسي

 مرا يست باربا مىو در قبال من دارند كه ديگران مسئوليتي من اعتقاد ندارم  .و هستيم
از دوستي و   غير.به قول معروف ما همه سرنشين يك كشتي بوديم.  بكشندبه دوش

 . ام ت هيچ انتظار ديگري نداشتهقرفا
  لغو حكم اعدام چيست؟ى  بارهنظرت در : فريبا

 اول به خاطر پدر ي  در درجه.شوم خيلي خوشحال مي عدام لغو شود، اگر حكم ا:آوا 
  .كنم از هر چيز به البرز و پدرش فكر ميچون من قبل . البرز، فرزندم

  هاى سياسى دارد؟ چون پدرش هنوز وسوسه: فريبا
   . بله:آوا
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ر كوتاهي به گذشته بكنيم و به  خواستم با هم گذ،الدن جان: فريبا
كه به همراه  لي كه بعد از دستگيري همسرت پيش آمد و مشكالتييمسا

   از چگونگي آشنايي با همسرت شروع كنيم؟ممكن است. داشت
  در هر دو معلم بوديم. با هم آشنا شديم1353سال در من و همسرم  :الدن

 ،شد هايي كه برقرار مي ت و دوره در سمينارها و جلسا. در كرمانشاه روستايىي  منطقه
 . رفتتر  بحث معلمي و شاگردي پيش حدها از  كم كم بحث.ديديم ديگر را مي هم

 تقريبا يكي است و همين باعث شد كه بيشتر به هم نزديك مان  نظراتفهميدم كه
تر شد و منجر به   عميقمان پس از اين دوستى .ام معرفي كردم  من او را به خانواده.شويم

فقط دو سه نفر از دوستان .  خودمان برگزار شدى  مراسم عقد هم در خانه.زدواج شدا
اى   افكار چريكيتحت تاثير.  لباس عروسي هم نپوشيدم.نزديك را دعوت كرده بوديم

 سكونت داشت، همسرم به شهري كه از ازدواجپس .  كه آن زمان رواج داشتبودم
ها و راهم با  م آشنا شدم و عقايد و خواستهجا ه ل و كارهاي سياسي آنيبا مسا. رفتيم

 بسيار خوبي هاى آدمهايي آشنا شدم كه  با افراد و خانوادهشبختانه وخ. همسرم يكي شد
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 از شان را ها متاسفانه جان اند و بعضي شان امروز زنده هاي كه بعضي  با دوستاني؛بودند
  .ه است اين روابط باعث افتخار من بود.ندا ه داددست

 . كه همسرم را دستگير كردند60 ادامه داشت تا سال ى ماها  فعاليتر حال، به ه
گشتم ديدم كه  مى كار كه به سمت خانه بر از سرِ. معلم بودم هنوزمن در آن زمان

 بسته شان هاى  پاسدارها سر خيابان و آخر خيابان را با ماشين.رددانخيابان حالت عادي 
 كامال  راآمديم تا آخر خيابان سر خيابان كه مي .ي ما ديد وسيعي داشت  خانه.بودند
  چه كه دودل بودم. را شش هفت ماهه حامله بودممي دوم من بچه. توانستيم ببينيم مى
  ببينم چه خبر وموبرباالخره تصميم گرفتم . دانستم بايد به خانه بروم يا نروم نمى. كنم
 همه درب و ،پذيرايي، آشپزخانه  ال و اتاقه،   خوابيها  اتاق.چشمت روز بد نبيند .است
 .گشتند مدرك ميسند و دنبال . هم ريخته بودند ى وسايل خانه را به همه .شده بودن اداغ

 .ه خيالت راحت باش.م نداريهاتون كاري بان چون شما حامله هستي:پاسداري به من گفت
به  ه،دوني كه بهش كمك بكن  چيزي مي،اگر اطالعاتي داري. همشكل، مشكل شوهرت

  . كه بقيه نفهمنمنتها طورى بگو. من بگو
اعتنايى . كنند  زدن مردم استفاده مىگول بود كه براى اى  همان حربه هميشگى

  وريختند ، همه چيز را درهمنگاه كردندخوب  همه جا را  پس از اين كه پاسدارها.نكردم
 خانه را هم  درِ. با خودشان بردند هم رفتند و همسرم و برادرش را، گشتندهر سوراخى را

هر .  از اين خانه بيرون برويدن اجازه نداريتا اطالع ثانوى شما" :قفل كردند و گفتند
 من معلم ،من بايد برم سر كار :گفتم. كنيم اش رسيد، خودمون خبرتون مى وقت موقع

اما . كار سرِ بروىدهيم كه  اجازه مي،فقط به خاطر اين كه حامله هستي:  گفتند.هستم
 خانم خيلي خوبي  كه بالفاصله زنگ زدم به مدير مدرسه!گرى حق ندارى بروىجاى دي

تو  : او در جواب گفت. برايش توضيح دادمماجرا را. كرد  خيلي به من كمك مي وبود
  اينجا هم مورد سوال و عتاب و خطاب قرار.كار نيا  سرِ. تب داري.هستي مريض

بعد از چند روز . داشت وارد خانه شودكسي اجازه ن.  ماندمدر خانهدو روز . گيرى مى
 ،ها  عمه،افراد مسن خانواده. مواد غذايي بخرمكمى نه بيرون بروم و اتوانستيم از خ
 اجازه ها جواناما به  داشته باشند؛ رفت و آمد  با ماتوانستند مي عمو عموها و زن

 كه حال دنداز زندان خبر دامدتى گذشت تا  .ندبودكرده  قطع  را همتلفن. دادند نمى
ها خبر دادند؛  همان. مان بودند ى قوم و خويش ها پاسدار.همسرم و برادرش خوب است
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  .مخفيانه البته
كنم دو  فكر مى. اما همسرم را نگه داشتند. ، برادر همسرم را آزاد كردندمدتي پس از 

 60ال و كُشتارهاى س اوج كُشت . بعد به تهران منتقلش كردند؛ به اوين. ماهى آن جا بود
بعد از اوين به . جان سالم به در برد. شتندكُ ها نفر را مى همان وقت كه روزانه ده. بود

  .زندان گوهردشت بردندش
   چند وقت در اوين ماند؟:فريبا
بعد از اوين منتقلش كردند .  در اوين بود63 درست به ياد ندارم؛ شايد تا سال :الدن

 پس از آن جا دوباره او را به اوين منتقل . ماه در گوهردشت بود6حدود . به گوهردشت
 به شهر خودماناو را هاى آخر هم   ماه. كنم  كردند؛ براى يك سال و چند ماه فكر مى

   .بازگرداندند؛ به همان زندان اصلى شهر
اش  اولين مالقاتى كه به تو دادند، چند وقت پس از دستگيرى: فريبا

  بود؟
در مدتى كه در زندان .  دستگيرى بوداولين مالقات چند هفته پس از: الدن

ها  بعد كه به اوين منتقلش كردند، ديگر مالقات. شهرستان بود دو سه بار مالقات داشتيم
   .شايد چندين ماه گذشت تا به ما مالقات دادند. قطع شد

  توانستيد به مالقات برويد؟  مي،چند وقت به چند وقت: فريبا
 با قانون كارى نداشتند؛ هر وقت اما. ات داشتيم ماهى يك بار حق مالق قانوناً:الدن

، اويناما در . در گوهردشت كه اصال از مالقات خبرى نبود. دادند خواستند مالقات مى مى
. اى هم در كار نبود برنامه. گفتند البته وقت مالقات را از پيش نمى. دادند مالقات مى

و چه مكافاتى . گرفتيم ت مىى مالقا كرديم و وعده ها تلفن مى خودمان بايد به آن
ها  مادر شوهرم هم همراه من و بچه. گرفتم  مرخصي ميبايد. داشت، مالقات رفتن

  .هم با اتوبوس آمد؛ يك نوزاد شيرخوار و يك بچه دو ساله؛ آن مى
  ؟ بروى تنها به مالقات شد كههيچ وقت: فريبا
جواب . زديم مىرسيديم، تلفن   كه مىتهرانبه .  هميشه همراه داشتمنه :الدن

دِر با هزار بدبختى خودمان را به  .ديگفتند كه مالقات ندار  نميحتا. دادند درستى نمى
  .گفتند مالقات نداريد و برگرديد جا بود كه مى تازه آن. رسانديم مىزندان 
ها،   زن.هاي خيلي زيادي آشنا شديم با خانوادهها،  پشت ديوار زندان و در مالقات 
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 درد .رفتيم  و با اتوبوس به مالقات مييمشد  همه يك جا جمع مي،هاخواهرها، برادر
 يا نه،  هستحاال هم.  بود كيوسك تلفني نزديك در زندان اوين.ممشتركي داشتي

يك بار  . يا نه زنگ بزنيم و بپرسيم مالقات داريمايستاديم تا  نوبت مى منتظر.دانم نمى
  منتظر. براى مالقاتبوديمبا هم رفته م  دختر بزرگ مادر شوهرم و و همسرممن و برادر

تن بچه را . در كيوسك تلفن بود ، بغلدر بچه  چادرىيك خانم. مان ايستاده بوديم نوبت
 گوشت بدون استخوان پهن شد باره مثل يك . زير چادر كرده بود و تنها سر بچه پيدا بود

در كيوسك را .  كجاست آن تنشد فهميد سر  چنان نقش زمين شد كه نمي.روي زمين
 كنم، با حالت خاصى كه هرگز فراموش نمى.  حالت غش ديدمدر اكه باز كردم، خانم ر

   .الن به من خبر دادن كه شوهرم را اعدام كردنا همين :گفت
 . بوداين صحنهشاهد دختر بزرگم ] شود  بر قرار مى سكوت.افتد  مىگريهالدن به [

آنقدر ناراحت . روحي روي بچه اثر بگذارد ممكن است از نظر حواسم نبود كه اين ماجرا
قصد برگشت به . آن روز به ما مالقات ندادند. شده بوديم كه مدتى او را فراموش كرديم

  تهرانهاى  يكى از هتل شب را درپيشنهاد كردشوهرم  شهرستان را داشتيم كه برادر
 تا شايد كمي د ببر سينمااش اين بود كه دخترم را به برنامه. سر كنيم و فردا راهى شويم

 بدهم كه ش خواستم نوازش.بغلم بوددر  دخترم .رفتيم سينما. ش بهتر شود ا روحيه
 هيچ قسمتي از . تمام بدنش خشك شده بود.استشده احساس كردم يك تكه استخوان 

ديديم بچه كامال در روشنايى .  وحشت زده از سالن سينما بيرون آمدم. نبودبدنش نرم
 دكتر  برديم؛دكتراو را به  بالفاصله .خورد ت از بدنش تكان نميهيچ قسم. خشك شده

  برادر.را پيدا كرديمدكتر ، چطور اين  آن موقع شبآورم كه در اصالً به ياد نمى. كودكان
  ]افتد  مىگريهالدن باز به . [ است توضيح داد چه اتفاقي افتاده دكترشوهرم براي

،  زمين افتادپيش چشم من بهن  كه در كيوسك تلف رامن هيچ وقت آن خانمي
  به زمين وقتي. استخوان دارد انسانبدن. دانم چطور توصيف كنم  نمي.ام فراموش نكرده

استخوان عامل اين مقاومت است؛ در . دهد  از خود نشان مى مقاومتيى، بدنافت مي
 تن  آن سرشد فهميد  افتاد و پهن زمين شد، نمى وقتى آن خانم فرو. معرض ضربه است

.  بود در بغلشاى كه  با بچه؛ ريخت روي زمين و يك دفعه مثل برف آب شد.كجاست
 ها ادامه داشت؛  سال پيش آمد، متاسفانهش آن حالتي كه برايدخترم اين صحنه را ديد و

   .وقتى به اروپا آمديم، به كُلى رغبت بازگشت به ايران را از دست داد. هنوز هم دارد
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 در اى كه خاطره. ى شيرين يك خاطره. دوران دارم هم از آن ي ديگر يك خاطره
 در ترمينال بوديم و .گيرم  گذاشت و هنوز هم با يادش انرژي مي مثبتام تاثير روحيه

يك نفر مي خواد بياد تو : شوهرم گفت  برادر كه به شهرستان برگرديمتامنتظر اتوبوس 
 ؛ بود؟ همايون بودهكني ك فكر مي! العمل نشان ندي  عكساما حواست باشه كه. رو ببينه

 حدود يك ربع .] الدن سكوت بعدبغض و[.1همايون معيني كه خودش تحت تعقيب بود
 ولي او در جواب .تو بايد بري نبايد اين جا بماني : من به او گفتم.با هم صحبت كرديم

  ]. ادا كردبغضالدن اين كلمات را با [.ديدم  و تو را ميآمدم بايست مي من مي :من گفت
ا با ه  خانواده، متوجه شدم خيلى از رفت و آمدها به زندان گوهردشتر جرياند

  تنها منبع درآمد،شان دختر يا پسر يا پدر زندانى. روبرو هستند  جدىمشكل مادي
ه مبلغى هر ماهپيشنهاد دادم  و حرف زدم اخانوادهتعدادى ديگر از با .  بودخانواده

هايى قرار دهيم  را در اختيار خانواده آييم، آن نه مىانداز كنيم و وقتى به مالقات ماها پس
                                                           

 16ى  بيانيه(  فداييان خلق ايرانسازمان معينى چاغروند، از مبارزين به نام) همايون(هبت  1
نخستين بار . اى سياسى آمد؛ در خانواده آباد به دنيا   در خرم1329 شهريور 18او در . بود) آذر

 در كنكور سراسرى 1347درسال . افتاد، هفده سال بيشتر نداشت شد و به زندان  كه دستگير 
 به .ى دانشگاه تهران پذيرفته شد ىاسى روانشن هاى ايران شركت كرد و در رشته دانشگاه

هاى   جريانى  ى جانانه و بالنده جبهه  شتها پ جنبش دانشجويى پيوست كه در آن سال
ند كه ساواك او را گذرا ى ليسانس را مى آخر دورهسال . نقالبى ضد رژيم پهلوى بودا

 هم در ربط كند؛ هم به علت ارتباط با گروه دكتر هوشنگ اعظمي در لرستان و دستگير مى
كند و درهم  هاى سختى را تحمل مى شكنجه هاي فدايي خلق ايران چريكبا سازمان 

 در فداييان خلقشود و در صفوف سازمان   از زندان آزاد مى1356 اسفند 15. شكند نمى
در . كند  ازدواج مى1359در سال . جويد انقالب مردم ايران عليه ديكتاتورى شاه شركت مى

 با گروهى 1360ماند، اما در سال   مىاكثريت با فداييان خلقرگ سازمان جريان انشعاب بز
 16 ى  او از نخستين امضاء كنندگان بيانيه.برد مىاكثريت از كادرها و اعضاى آن سازمان از 

درست دو ماه . شود مى دخترش زاده 1362 شهريور 16در . و از رهبران اين جريان بودآذر 
ه حبس  باسالمى او را دادگاه جمهورى. فتدا شود و به زندان مى از آن تاريخ دستگير مى پس

شتار بزرگ زندانيان سياسى ايران در سال  معينى درجريان كُهبت. نمايد ابد محكوم مى
 .شود  اعدام مى1367
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سعي با اين حال  ؛ كنند زيادىتوانستند كمك ها نمي  بعضي.اند ى مالى كه در مضيقه
ى ي پيرمردهاوها ي رفت و آمد پيرزن  هزينهكم مبلغ ناچيزى تهيه كنند تا دستكردند  مي

   . تامين شودكه حتا امكان مالى سفر ماهانه به تهران را نداشتند،
از نظر معنوي به شما ى ساير زندانيان سياسى،  با خانوادهارتباط :فريبا

  كرد؟ ميكمك 
  .خودمها خوب بود و هم براي   هم براي بچه.بله :الدن
  قبل و بعد از مالقات همسرت چه احساسي داشتي؟: فريبا
 مثل يك ؛ما ه  از دست دادام را كردم تمام انرژي قبل از مالقات فكر مي :الدن

  .شد ر مي ولي بعد از ديدار همسرم شيشه پ.شدم  مىشيشه خالي
    چگونه بود؟ ماموران زندان العمل عكس: فريبا
 شوهر شما ،خانم :گفتند  ميد مالقات، به خصوص بارهاى اولچن در :الدن
  .ميطالق شما را جاري كنى  تونيم صيغه مىالن ا همين ا م.هكمونيست

  گذاشت؟ ميتو چه اثري روي ردها اين نوع برخو: فريبا
  !توانست بگذارد جز عصبيت و نفرت چه اثري مي :الدن
  اطالعات خاص  با تومالقاتجريان در آمد كه همسرت  پيش مى: فريبا
  ؟ به رفقايش منتقل كنى بدهد كهيا پيامى
  .بله :الدن
ها كه  داد يا از طريق بچه  ميتوها را بيشتر از طريق  پيغام: فريبا

  كردند؟ ري مالقات ميحضو
به  مواردي را هاشارو   ايماء ولي با.فهميد  نمي و چيزىدخترم كه كوچك بود :الدن

مسئولين . تر بود  راحتت انتقال اطالعا، بود خودمان زندانىشهروقتى در  .فهماند  ميمن 
 در باغ  بود و مالقات اول و دوم حضوري.هاي اول خيلي وارد نبودند  سال درزندان،

   . جديد و سفت و سخت به وجود آوردنددهي ولي بعد سازمان. دانزن
  همسرت چند سال حكم گرفت؟: فريبا
  .پنج سال :الدن
  كرد؟ با چه جرياني فعاليت مي: فريبا
 ى ، به شاخهسازمان پس از انشعاب در.  خلقييهاي فدا چريك سازمانبا  :الدن
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 .پيوست اكثريت
 در  را غيبت او،برد سر مي داشت به كه همسرت در بازاى در دوره: فريبا
؛ يا سعى  كه در زندان استگفتى مىردي؟ ك  ميه چه طور توجي،محيط كار

   ؟كردى اين واقعيت را پنهان كنى مى
 داشتم از اين بابت ر مدرسهكه با مديى خوبى  به خاطر رابطهخوشبختانه  :الدن

 به من ، دستگيري همسرمروزهاي اول.  با من كرد راو نهايت همكاريا .مشكل نداشتم
 راهنمايى  به من، بعد كه همسرم به زندان اوين منتقل شد.چند روزي سر كار نيا: گفت
 اين راهنمايى . بدون تاريخ بنويسمى  مرخصي استعالجي سه روزه تقاضاى كهكرد

 .داشتم هايم بايد توجيه محكمى مى  بودم، براى غيبت كارمند دولتچون. گشا بود مشكل
بردند، با شهامت و  زمانى كه اوج استبداد بود و همه در وحشت به سر مى  دريرمدخانم 

  كهمالقاتوقت  هر ماه نزديك .داد استعالجى مى من مرخصي از خودگذشتگى به
: گفتم  و من مي.االن وقتشه كه به مالقات بري الدن :گفت  ميش به من خود،شد مي
اما . اللهى هم در كالس داريم وص كه حزبها چه بگويم؛ به خص ؛ به بچهتوانم بروم نمي

ها   بچه و پيش چشم سر كالس آمد مثال مى. كرد خود خانم مدير راهى پيدا مى
ها رياضي كار  د با بچهنخواه د و مينهاي شما را احتياج دار  فردا كالسمخانم  :گفت مي
: گفت د و مىآم  مى يا.با اين خانم عوض كنيدتون را  اتاگر امكان داره شما ساعند؛كن

  . .. احتياج داريم و شمافردا در دفتر به كمك فردا و پس
. شناسند ب، در شهرستان همه همديگر را مي خُ.كردند  كمك مىهاي ديگر هم معلم

زد،  به جز معلم امور تربيتى مدرسه كه مراقب بود به قول معروف زاغ سياه مرا چوب مى
.  سياسى بودند ها قبال زندانى  برخى از آن.كردند  خيلي با من همكاري ميها  معلمديگر

يك بار كه . كردند فتار مىر   زيادبا احتياط. خيلى هواى من را داشتند. تجربه داشتند
 چند .گوشي را برداشتم احساس كردم تلفن ناميزان استتا  ،خواستم تلفن بزنم ىم

خودم را  اسم ،ردم كه در آواا ره كاغذ.گذاشته شده بود  دستگاه تلفني كاغذ زير ورقه
  . بود...  گزارش روزانه خانم .ها ديدم روى آن

چطور با ؟ كردى ، چه مىكه ناراحت و نااميد بودي عي در مواق: فريبا
  كردى؟ لت برخورد مىمساي

 ولي آدم اشتباه .كردم تر برخورد مى به، حتماي حاال را داشتم تجربه اگر: الدن
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  . ها حمايت كردند من و بچهاز يلي ي همسرم خ خوشبختانه خانواده. كند مي
طور كنار  هايت، چه نااميديبا  ؟ بودصورتت به چه يبرخوردها: فريبا

 ؟رفتي  مي فرو خودتدربود؟ گونه  چه ت به مشكالتالعمل  عكسآمدى؟ مى
  ؟ى هم زبان داشت؟شدي عصبي مي
 .بوديم هاي قبل با هم  دوستاني كه از سال.دوستان خيلي خوبي داشتم :الدن

  . رفتيم  مسافرت ميبا هم به. ها نزديك بودم آن با . گروهاي سياسي بودنددوستانى كه با
 دادي؟ وضعيت همسرت را براي فرزندانت توضيح ميواقعيت : فريبا

   پدرشان كجاست و چه شرايطي دارد؟دانستند كه مى
ه و  گذشته را تجزي كه االن.فهمند  نمي،كردم  فكر مي.ها كوچك بودند بچه :الدن
دانستند  ميها  آن.مداشت ها مي بايست برخورد ديگري با بچه ميبينم  مىكنم،  تحليل مي

وضعيتى هاي خيلي زيادي هستند كه  دهادانستند كه خانو  مي؛زندان استدر كه پدرشان 
يادم . شان توضيح بدهم  ولي خيلي باز نبودم كه همه چيز را براي... و  دارندمشابه ما

 از پاسدار خواهش كردم دختر بزرگم را ، مالقات همسرمه بوديمفتركه ست يك بار ه
 دخترم ،از پشت توري.  در زندان شهرستان بود هنوز همسرم آن زمان.پيش پدرش ببرد

مامان اين دفعه بابام  : گفت، به من بعد كه دخترم آمد خانه.را بردند و به پدرش دادند
 مثل ،كرد بغلم ميكه  قبل هاى هدفع :؟ گفتدىفهمي چه طور  :گفتم. حالش بهتر بود

  .  اين دفعه لرزش دستش كمتر بود.لرزيد مرغ مي
  كردند؟  چه برخوردي با شما مي،گيري وضعيت همسرت هنگام پي: فريبا
 چون پدرش آدم سرشناسي ؛شود كارش درست مي گفتند در شهرستان مي: الدن

 نفر آشنا شديم كه از ى دوكبا يها  در جريان دوندگى .شناختند  را خوب مي و اوبود
  هم براي گرفتن مالقات.آورد خبرها را ميها  يكى از آن .ند بود نزديكان مسئولين زندان

  . كرد مىخيلي كمك 
 ى؟اي داشت چرخيد؟ پشتوانه چه طور مي از نظر اقتصادي زندگي: فريبا

  كرد؟ ات را مى گرفتى، كفاف مخارج زندگى حقوقى كه مى
  .كردند  تامين مي مخارج زندگى ما راي همسرم  خانواده.نه :الدن
  كردي يا مستقل بوديد؟ زندگي ميهمسرت ي  خانوادهبا  :فريبا
ي يكي از  خانه.  داشتيمىي مستقل  بعد خانه.كرديم اوايل با هم زندگي مي :الدن
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  . شوهرم در اختيارم بودهاى برادر
  طور در جريان آزادي همسرت قرار گرفتي؟ چه: فريبا
 درخواست در اين دوره مرتب.  بالتكليف بود، سه سال و نيم ياسه سال او :الدن

بعد  .ش تشكيل شود دادگاه بايد وكيل داشته باشد و هر چه زودتركرديم كه مي
 صادر  هم حكم اعدام.اند اى برايش تشكيل داده هاى چند دقيقه  از آن دادگاهفهميديم كه

 ى به وسيلهبا پارتي بازي و ظر قرار گرفت؛ مورد تجديد نكه خوشبختانه  بودند  كرده
  .ى نزديك داشت  رابطهها  مسئولين زندانباكه همان فردى 
  را به ياد داري؟ همسرت تاريخ آزادي : فريبا
  .  آزاد شد65 سال. بله:الدن
 رواني و ، فشارهاي روحيبا داشتي؟ يىزندان آشنا هاى پيامدبا : فريبا

  !كردند  بر زندانى اعمال مىجسماني كه
  .اوايل، نه :الدن
هاي  سر گذاشتن سال خيلي از زندانيان سياسي بعد از پشت: فريبا

 .شوند مىرواني  ـ هاي روحي  دچار كابوس و ناراحتي همچنانزندان
  پشت سر گذاشت؟چگونه  را ها همسرت اين بحران

د و انى آزاد شدنزندانيكم كم كه  . فشارهاي زندان خبر نداشتيم اوايل، از:الدن
انواع  و  ابعداد فشارى يم، متوجه مالقات حضوري داشتمشخصاً پس از اين كه با او

  . يم، شدشد اعمال مىها   كه در زنداناى هاي وحشتناك و غيرانساني شكنجه
 شخص  بازگشت،زنداناز  همسرم  است كه وقتىخواهم بگويم اين چيزي كه مي

 قرص ده دوازده ، روزىهاي اول الآيد س  يادم مي.ه بود كامال عوض شد،ديگري بود
به  بعد .ش را انجام بدهدا  كارهاي عملي و شخصي روى پا بايستد وخورد كه بتواند مي

ني ا روحيه درب و داغ.بيند  كابوس مي استهنوز كه هنوز . رفتجلسات روانكاوي
  . داردهنوز هم. داشت

 چه ،اوبهبود وضعيت جسمي و روحي پس از آمدن به اروپا براى : فريبا
  پيش گرفتيد؟ روشي

 محيطي ا ياد گرفتن زبان، آشنا شدن ب.شد كرد  اوايل كه كار زيادى نمى:الدن
  و مدرسهها در انتخاب  فشار كاري، فشار اقتصادي، مشكالتي كه بچه،كامال غريبه
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اگر آن زمان راحتي .خيلى زندگى را دشوار كرده بود شان داشتند و و و  و مشق درس
  . از پس مشكالت برآيمتوانستم  خيلي بهتر مي،داشتم مى را زي امرو هامروز و تجرب
چه تو  چگونه بود؟ با  نسبت به مشكالتالعمل همسرت عكس: فريبا
  ! و هم نقش پدر را را داشتى هم نقش مادرتو در يك دوره؟ اشت درفتارى

 .ي اين مصاحبه نيست  چون در حوصله.يات شومي زياد وارد جزخواهم  نمى:الدن 
 . را ادامه دهيم زندگى كه ديگر نتوانستيم با هم درآمد مشكالت به شكلي رفته رفتهولي

 گفتيم ما.  جدا شويم از هم كه و تصميم گرفتيمصحبت كرديمنشستيم و يك روز 
الن هم ا . براى هم باشيم؛ اما زن و شوهر خوبى لزوماً نهتوانيم دوستان خوبي مي

 ى ديگرد، احتياج به كمك داشته باشمان كه  كدام هر.هستيمبراى هم دوستان خوبي 
 .دكن دريغ نمي
 هاي پس از زندان  بحرانتان از هم، شدن  دور كني علت فكر مي: فريبا
  ؟هم مطرح بودل ديگري ي است يا مساهمسرت
 و شوهرش الدن: گفتند ميبستگانم قبل از اين كه همسرم دستگير شود،  :الدن

  .هميشه عاشق و معشوقند
  ها چه طور بود؟  با بچهى همسرت  رابطه :افريب
 چند سالي طول .هنگام دستگيري همسرم، دختر كوچكم را حامله بودم :الدن

پدرش .  شد  نسبت به پدرش بيگانه، تبعيد به بعد هم كه آمديم.كشيد تا پدرش را ديد
  . يك آدم غريبه بودبراى او

  ؟نشدبا گذشت زمان رابطه ترميم : فريبا
حاال كه فكر .  هر كدام از ما مشكالت خاص خودمان را داشتيم.تاسفانهنه م :الدن

بايست براي عميق كردن رابطه صرف  كه ميرا  اي انرژي مقداربينم  كنم مى مى
  .، نكرديمكرديم مي

ي خواهرش  ي دختر بزرگت با پدرش چگونه بود؟ مثل رابطه رابطه: فريبا
  با پدرش بود؟ 

 هر جا كه ، قبل از زندان.يلي نزديكي با پدرش داشتخ ي دختر بزرگم رابطه :الدن
بعد از اين كه پدرش به زندان افتاد، هميشه .  باشدبايست  هم مىرفت، او پدرش مي

 .داشت مي  نگهپدرش  يك مقدارش را براي ،خورد  كه مي همحتا غذا. منتظر او بود
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پدرش به اين  متاسفانه د فهمي را داشت تات حال اينها ماهتا  .ستاين براي بابا: گفت مي
  ! آيد ها به خانه نمى زودى

 ؟شود دوباره ساخته چه تالشي كردي كه رابطه: فريبا
  كهسر دو تا بوكُ. بودم شدهي بوكس  كيسه يككنم آن موقع مثل  فكر مي:الدن

.  و يكي به آن طرفدزن ؟ يكي به اين طرف ميشود   چه مي،خواهند با هم تمرين كنندب
  !رسانم يا نه؟ دانم منظورم را مى نمى.  را داشتممن اين وضعيت

همسرت بودي  روى  دنبالهدر زندگي زناشوييرسد كه  به نظر نمى: فريبا
  ؟كرد راه و روش زندگي را به تو ديكته مي و او

من كه  ، بايد بگويم آدم عادلي باشم بخواهماگر درست توضيح داده باشم و :الدن
  هم همسرم.يم و غيرهرفت و آمدها ها با دوستانم، ت در مسافر.خودمختار بودم خيلي
  .هنوز هم ندارد.  را نداشت مردهاي ايرانيوصيات عمومىخص

اي راه و روش   به گونه ويعني استقالل فردي خودت را داشتي: فريبا
  ؟كردى ى مشترك را تو تعيين مى زندگى

 مشكل .نداشتم از اين نظر مشكل .من در مجموع آدم مستقلي بودم و هستم :الدن
، اولين كارى كه  هر روز صبح. روحي بوداو بيمار.  بودهمسرم بيمارىاساسي ما 

 نشان اش به ما با چهره. ى او بود ها، نگاه كردن به چهره كرديم، هم من و هم بچه مى
 يا نه؟ خنده و شوخى صحبت كنيمتوانيم با او  مى.  باشيم بايد چگونه آن روزداد كه مي

چهره نشان آن   يا نه؟ بلند حرف بزنند و بخندندتوانند ا نه؟ دختران مىدر كار است ي
  .بوداو  جسم و روح ى  آينهآن چهره!  روز ما چيستي داد كه برنامه مي

  !ها ارى بود، هم براى تو و هم براى بچهفهمم كه موقعيت دشو مي: فريبا
  .بله خيلى دشوار بود: الدن
  !يدآخر سر هم كار به جدايى كش: فريبا
  .متاسفانه، بله: الدن
كني ممكن بود با يك فرد   فكر ميى امروزت، با توجه به تجربه: فريبا

  غيرسياسي زندگي بكني؟
.  ماديات براي من مهم نيست.براي من انسان بودن خيلي ارزش دارد :الدن

  .توانم با كسى زندگى كنم كه فقط در فكر درآمد بيشتر باشد نمى
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  ؟ امروزى دارىمفهوم زنبرداشتى از چه : فريبا
كند، فعاليت  كار مياو هم مثل مرد . دانم تر از مرد نمي من زن را پايين :الدن

   ...كند و مي
  ؟بيني  را در خانواده و محيط اجتماعي چه مي زننقش: فريبا
 ي بيان كننده اش ، چه در روابط اجتماعىدر محل كارچه ،   در خانواده چهزن :الدن
 از هم  راند زن و مردكرد  سعي مي كهها من با خيلي از خانواده. ش است خودشخصيت
 و تر كنم  به هم نزديكها را كنم آن من سعى مى.  و دارم اختالف نظر داشتمجدا كنند،
 . به زن بدهم بيشترى قدرتدر اين راه
 كه  اشاره كردي.تگرديم به اوايل زندگي مشترك برپس بگذار : فريبا
عروسي  لباس سفيد  با لباس ساده كه ؛ي داشتي ا سادهازدواج خيلى  جشن
  قبول داري؟ هنوز روش گذشته راآن. نبود

 و به سادگى در زندگى و دورى جستن از  همان روش را قبول دارمبله هنوز: الدن
  .اعتقاد دارم  ها قرارداد

  خورد؟ ميناختالفات فرهنگي به چشم تان  در زندگي مشترك: فريبا
 هر چند كه. كردم اختالف فرهنگي را حس نمياقل من ال.  چنداننه :الدن
پسر هميشه جايگاه .  دارد بود كه دختر خانواده با پسر خانواده فرق اينحاكمفرهنگ 

اگر . تواند خودش را اداره كند  دختر نميگفتند مى. شت ارزش بيشتري دا.شتباالتري دا
  . بود حاكماين تفكر.  بايد شوهر كند،بخواهد مستقل باشد

 !بودي همسرت  اين تفكر در خانواده: فريبا
  .گذاشت  پدرشوهرم بين دختر و پسر خيلي تفاوت مي:الدن
 و تنسالن خود گونه به هم را چ پر فراز و نشيبتتجارب زندگي: فريبا

  كني؟  منتقل ميهآيندنسل 
 برايم ي خيلي دردناكي ها خاطره  يكي از معلم، بودم دبيرستان دبير وقتى:الدن

 .ي ما اتفاقي افتاد كه زندگي مرا زير و رو كرد در خانواده: كنان گفت  گريه.ف كردتعري
  اين رابطهبا خانمي دوست شد وشوهرم  .ى سياسى نداشتم زندگيمن سياسى نبودم و 

 يا خودم را  كه فكر كردم.شدم  داشتم ديوانه مي. به همراه آورد براى زندگى مامشكالتي
اى   سرپا ايستاده كه با آن همه مشكل چگونه را ديدم، وقتى تونولي الد. شم يا او رابكُ
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تو به . آورى، خودم را جمع و جور كردم و نه در كار و نه در محيط خانه، خم به ابرو نمى
  كهادىد  نشان ميتهميشه با لبخند.  باشيم و مقاوم كه بايد قويادىد س ميما در

 .گور پدر شوهرم  نايى با تو بود كه گفتمپس از آش. مان را از دست بدهيم نبايد روحيه
  . را آزار بدهم خودم بايد اين همهچرا. نه بيرون كنماخاو را از ردنگي  اُ با يكنماتو مي

 همكارهايم به خيلى از. ى من داشت اوتى در بارهتنها آن خانم نبود كه چنين قض
 پيش خندتي تو با آن لب چهرهمانيم،  وقت در زندگى در مىهر : گفتند من مي
  .گيريم  قوت قلب ميبعد. شود  ظاهر مىمان چشمان

   جوانان؟براى  دارى؟ براي فرزندانتآرمانىچه آرزو و : فريبا
مهندس، معلم دكتر، : گويم  ميها ، به آنكنم ها صحبت مي جوانوقتي با  :الدن

 ارزش .دنباشهم  امكان دارد منبع درآمد خوبي .هاي خوبي هستند شغلشدن، همه 
دانى كه  ، درست نمىيا ه خودت را پيدا نكردتا وقتىاما . دنآور  به همراه مي همماعياجت

  .شغلت فاقد ارزش استي، ا هوردادست نيه ل انساني بي خصاهستى و
 .راه اشتباهي رفتيمم كن  فكر مي.كنم  نمي نگاهل سياسي مثل گذشتهيبه مسا

شته  كُهمهشايد اين ، رديمك  اگر راه بهتري انتخاب مي.هاي زيادي داديم شتهكُ
  . داديم نمي

   حكم اعدام نظرت چيست؟ى بارهدر : فريبا
 هر ،باشدجرمش سنگين  هر انساني هر چقدر هم .ست اي  وحشيانهچيزاعدام  :الدن

بتواند  شايد .هاي بد داشته باشد، باز هم حق زندگي دارد چقدر هم رفتار زشت و خصلت
نه تنها افراد سياسى و انقالبى، .  از او گرفتحق راشود اين  نمى. خودش را اصالح كند

شته  كُ،ندا ه انتخاب كردكه در زندگى  به خاطر راهي ها نبايد  قاچاقچيان و دزدبلكه
  . اعدام هستم حكم صد در صد مخالفمن. شوند

   داري؟ همدر حال حاضر فعاليت اجتماعي :فريبا
 .كنم  كار مىهاي خارجي با زن اين جادر . كه از ايران دورم هاست  سالن م:الدن
ى كه اگر  در انجمن؛كنم  فعاليت مي اين سرزمين فرهنگ و با زبانها كردن آنبراي آشنا 

ي خود و  لي بسازيم بين جامعهپ: شود مىم، ي به فارسي ترجمه كنبخواهيم نامش را
ين ا.  شوماى  را داشتم كه صاحب جايزهآندو هفته پيش افتخار  .ها ي خارجي جامعه

تجربيات ما از  .كند هم جمع مي  دورشان، ى مذهبهاى  وابستگيه دور از ب رازنانانجمن 
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براي مثال، چند خانواده كه . يمكن  و به همديگر كمك مييمكن يكديگر استفاده مي
خانم از ي دندانپزشكي هستند،  تحصيل در رشتهى  ادامهشان خواهان  هاي بچه

 ها  آنارتياتش را در اخي تجربكنند كه  دعوت ميستى كه در اين جا شاغل ادندانپزشك
فعاليت ند، چون خواستار خورد مى كتك شان ان از دست شوهر يا براى زنانى كه.گذاردب

 .دهيم هاى خاصى ترتيب مى برنامه  هستند،اجتماعي
 زنان  دردبهاى،  كسب كرده اين جا  در كه راتجاربيكنى  فكر مى :فريبا

  ؟خورد مىايران 
 زور ها  به آنشان  شوهران و هستند اين جا را كه دراى زنان ايرانيمن  :الدن

 آگاهي ها كنم و به آن دهند، دور هم جمع مى مورد ضرب و شتم قرار مىيا  گويند مي
شان دفاع   حقوق وازدنان بايستش   كه جلوي شوهراندهم ها آموزش مى به آن. دهم مى
  شماتان را به تان حق و حقوق د شوهران اگر تالش نكني:گويم ها مى به آن. كنند
عمو و دختر عموي   پسربراى اين كهپزد  كه از صبح تا غروب نان ميزنى به . دهند نمي

مورد  با دعوا و كتك  همبخورد و دست آخرنان ايرانى شوهرش يا مادر شوهرش 
 خواستارو بايد تواني   تو مي: كهگويم يرد، به زبان ساده مىگ ميقرار همسرش قدردانى 

  .  باشيتحق و حقوق خود
هايى كه در ايران داشتى در پيشرفت كار  كنى تجربه  فكر مى:فريبا

 جايت موثر بوده است؟ اين
هاى خوب و شريف   انسان با  آشنايي، يكي از افتخاراتم كهما همن بارها گفت :الدن

به من نيرو ان يادش. ها هنوز براى من منبع قدرتند آن.  است بوده همسرمى  خانوادهدر
 كنم و به ها فكر مى اما به آن. در تماس نيستمشان ديگر  هاى  خيلى متاسفانه با.دده مي

 .دها انتخاب كردن  نام دخترانم را آن. داشتمى كه با همشاد انگيز و هاي خاطره برنامه
 ]  درخشد  در چشمانش مىاز شعفگيرد و برقى   را مىى الدن  گلوبغض[
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ايد، امروز در مقايسه با  هايى كه از سر گذرانده با توجه به تجربه: فريبا

  د؟يبين گذشته، نقش زن را چگونه مي
  

. اى بودم كه قبال داشتيم اشاره كردم كه من آدم سياسي هايي در صحبت: شيرين
ها  صحبتفريبا در بين . انتظار دستگيري و زندان را هم داشتم.  طور همسرم هم همين

من . ست بندي درستي به نظر من جمع! در تحليل آخر، تو خودت را حذف كردي: گفت
در آن وضعيت نقش سياسي همسرم اهميت . خودم به اين قسمت قضيه فكر نكرده بودم

دهي شوم و نه   تشكيالتى همسرم بودم كه با او سازماني نه من در رده. داشت
براي من .  او در سطح خودم كار را ادامه دهمتوانستم به خاطر موقعيت تشكيالتي مي

فعاليت سياسي . شد تصميم جمعي گرفته مي. مني وجود نداشت. آرمان سياسي مهم بود
چون كار سياسي . و من هم خارج از اين دايره نبودم. همسرم با زندگي ما گره خورده بود

نين نظر و اعتقادي ولي امروز چ. ديدم قم بود، اين تحول را روندى طبيعي مىيجزء عال
 .ندارم
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رغم اين كه نقش سازنده و اصلي  به دليل شرايط اجتماعي و سياسي، زنان علي: آوا
ما پشتيباناني بوديم كه در پشت .  مردها بودندي در خانواده و جامعه دارند؛ بيشتر در سايه

ببريم؛ در خواستيم را پيش  چه خود مي توانستيم آن ها نمي بعضي وقت. جبهه قرار داشتيم
هايي كه فعال بوديم،  با اين همه در عرصه. كردند  نتيجه چيزهايى را به ما تحميل مي

در جاهاي كليدي و موثر، جاهايي كه امكانش بود . كرديم مان را به درستي ايفا مي نقش
هاي  ها در حوزه زن. كرديم ها را جلب مي شد، با حضورمان توجه و يا به ما اجازه داده مي

هايي هم بودند كه نقش اول را داشتند، ولي به  البته زن.  نقش دوم را داشتندسياسي
گرچه همواره همراه ) كروپسكايا(خوانيم كه زنش  لنين هم حتا ميي نامه در زندگي. ندرت

بعدا كه مطالعاتم . آورد كه او رشد كند و همدوشش بود، تمام مدت شرايط را فراهم مي
چه دانشمندان و چه ( واقع اكثر مردهاي بزرگ دنيابيشتر شد، متوجه شدم كه در 

المثل معروفي هست كه  ضرب. اند به اوج رسيده) شان هاي مداران به كمك زن سياست
  .رود اگر زني پشت جبهه را محكم نگيرد كار پيش نمي: مي گويد

  

. شد مان از قبل تعيين مي ها نقش ما زن. من با نظر شما دو نفر موافقم: الدن
خودمان . كاره باشيم گرفتند كه كجا باشيم و با كه باشيم و چه ان تصميم مىم براى

و ) به فرض در مهاجرت(دست داد به محض اين كه فرصتي . تصميم گيرنده نبوديم
مان نيست، متوجه شديم خيلي خالقيم، قوي هستيم و   ديديم كه مردي در زندگي

ها خيلي قوي   مطمئن هستم كه زنمن معتقدم و. برآييم توانيم از پس خيلي كارها مى
ها داده شود تا بتوانند  فقط بايد فرصت به آن. اي دارند هستند و نقش خيلي تعيين كننده

من اگر زندگي خودم را براي شما تعريف كنم و . شان را نشان دهنددقدرت و لياقت خو
ايي را در ه ستي و بلنديام، چه پ  بگويم كه تا امروز چه مراحلي را پشت سر گذاشته

شما كمابيش اطالع داريد كه با . شويد ام، بيشتر متوجه موضوع مي زندگي از سر گذرانده
جا   كه داشتم، چگونه خودم را به اينيدست خالي، با دو تا بچه و با امكانات كم

شان را پيدا  هايم، راه زندگي كنم بچه فكر مي. از جايگاه امروزم راضي هستم. ام رسانده
بينم  كنم، مى ى امروزم مقايسه مي ام را با زندگى ي راه و روش زندگي گذشتهوقت. كردند

تر و  اگر همين امكانات امروز را در ابتداي مهاجرت داشتم يا حتا قبل از آن، چقدر قوي
 .كردم بهتر با مشكالت برخورد مي
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  . به نظر من، همان موقع هم قوي بودي:شيرين
  

بينم كه  تر از آن مي تيم، خودم را خيلي كوچك در اين جمع دوستاني كه هس:آزاده
پرسم  گردم و از خود مي ولى وقتي به گذشته برمي. بخواهم در اين مورد صحبت كنم

بينيم حق   خودمان چه بود، ميي  كوچك خودمان، در خانوادهي نقش ما در جامعه
مان در  زنم، با اين كه همه  خودمان را مثال ميي خانواده.( وحقوق زيادي نداشتيم

ايم كه در آن يك سيستم  اي آمده كرديم و همه از منطقه  مشتركي زندگي مىي جامعه
اگر برگرديم به تاريخ و نقش زنان در ديار خودمان، در ) فئودالي مردساالر حاكم بود

حقى را ببينم و هم تاثيراتش را در  هاي اين بى توانيم هم ريشه  خودمان، ميي خطه
خيلى وقت !  طبيعي بود"محافظت از دختر".  مذهبي و غيره-ئوداليخانواده، معيارهاي ف

كردن حق طبيعي ما زنان شده است، اما چقدر به من  خواندن و تحصيل است كه درس
  !ام را انتخاب بكنم؟  تحصيليي دادند كه خودم رشته نوعي اجازه مي

ج كنيم را خواهيم زود ازدوا خواهيم درس بخوانيم؛ نمي مي: گفتيم اين كه ما مي
اى داشتيم و آگاهانه  هاي غريزى هر كدام از ما خواسته. كسي به ما ياد نداده بود

در خانواده، سدها را شكستيم و بدين ترتيب . ميها برس كوشيديم به اين خواست مى
تر كه محله و شهر باشد،   بزرگي  كوچك كه خانواده باشد، تا جامعهي توانستيم از جامعه
  .ها را تحميل كنيم ق خود را پيش ببريم و در جاهايي هم آنيها و عال  خيلى از خواسته

در اين جشن متوجه .  پيش جشن تولد پنجاه سالگي دو نفر از دوستان بوديچند
: اند شدم كه اين دوستان از نظر فكري و اجتماعي، چه رشدي در اين جامعه كرده

ى  كار خوب در زمينهخواستند؛  هايى كه خودشان مى تحصيالت عالي و در رشته
 يها رفتم من و بچه آيد وقتى به دبيرستان مى يادم مي. شان و موفقيت شغلى تحصيل

اي از خودمان داشته باشيم، شاغل باشيم و درآمدي  هم سن و سالم آرزو داشتيم خانه
. دانستيم كه رشد كنيم حق خود مي. خواستيم از همان زمان استقالل مي. داشته باشيم
 ما چه برخورد ي شوم كه در جامعه كنم، متوجه مي ه عمق مسئله نگاه ميوقتي كه ب
شد و بعد در  ستم مضاعف اول در خانواده شروع مي! شد اى به جنس زن مى ناعادالنه
در خوابگاه دانشگاه كه . شود شد و مي  بر ما تحميل ميتر، محله، شهر و  بزرگي جامعه

 نوع  ودر انتخاب. حجاب بيرون برويم  و بيتوانستيم به راحتي خوانديم، نمي درس مي
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ا هر نوع ي. هاى شاد به تن كنيم توانستيم رنگ نمي. مان آزادي نداشتيم لباس پوشيدن
ل ما دخالت يترين مسا ترين و خصوصي در جزيي. خواهد بپوشيم لباسي كه دلمان مى

يشتر واقف گيري، به حقوق خودت ب بيني كه مورد تبعيض قرار مي وقتي مي. كردند مي
. كني كند و مثل ديگران فكر نمي كني چيزي توجه تو را جلب مي فكر مي. شوي مي

دوست داشتيم كه كار بزرگى انجام ! هاى سياسي شديم براي همين ما جذب جريان
  .ر دهندى ما را درك كنند و به ما بال و پ دهيم؛ جوهر و خميره

مان  ل كه در جامعهيهمان مسااما وقتي آمديم اين جا، يك مرتبه متوجه شديم  
  م از برابري زن و مردد. مان هم وجود دارد هاى سياسي جريان داشت، در درون جريان

من هوادار جرياني بودم كه . ، اما در روابط زناشويي برخوردهاي عقب مانده دارنددزنن مى
كند و  ه مي زنان به شكل ديگر نگاي كردم به مسئله به آن اعتقاد داشتم و فكر مي جداً

ل زنان آشنا شدم، متوجه يولي وقتي آمدم اين جا و با مسا. تر از جامعه است پيشرفته
ما را به نام مردان .  من هم با نگاه مردم فرق زيادى نداردسازمانشدم كه نگاه 

گفتند خواهرش با  نمي! گفتند زن فالنيه، خواهر بهمانيه مثال مى. شناختند مان مي زندگى
ما به اين مسئله واقف بوديم، اما . گفتند برادرش فالنيه مي! كند ار مياين جريان ك

شد، يا زندگيش را در راه  وقتي همسرت دستگير مي. داديم حساسيت زيادي نشان نمي
 . اين همسرش اعدام شده :گفتند داد، مي هدفش از دست مي

. ل نبوديميقاالبته ما هم براى نقش خودمان اهميت چنداني . انگار خودت آدم نبودي
ى  از طريق مطالعه. در خارج از كشور بود كه بيشتر و بيشتر متوجه كُنه مسئله شديم

اند، به اهميت مبارزه خودمان براي تغيير معيارهاي  زندگي زناني كه اين جا مبارزه كرده
هاي اين جا هم قبال در  زن. خوانم ها را مي من تاريخ اين. برديم اجتماعي بيشتر پي

. ى دوم داشتند هاي درجه نقش. شدند جدي گرفته نمي.  مشابه ما قرار داشتندوضعيتي
شان را تغيير  خودشان بود كه موقعيت  ى مستقل با جنبش و مبارزه. شت جبهه بودندپ

  . دادند
 شت وقتي ما در خارج از كشور فعاليت سياسي را از سر گرفتيم، ديديم كه باز پ

بيشتر . آوردند خودت را به حساب نمي! شدي سب ميباز به همسرت منت. ميجبهه هست
مان كامال  هاي دوست حرف. شد داديم، ناديده گرفته مي كارهايى كه انجام مي

مبارزه . به نقش خودمان واقف نبوديم. ما خودمان را حذف كرده بوديم. ست واقعي
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ادگي باز  مناسبات خانوي كنيم، ولي در زمينه كرديم و هنوز هم داريم مبارزه مي مي
كنيم،  كنيم و تالش مي با اين كه در اين جا كار مي. همان مشكالت سابق را داريم

كنيم،  كنيم و بخشى از مشكالت را حل مي قسمتي از مخارج زندگي خانواده را تامين مى
  . تو گويى هيچ اتفاقي نيافتده است. كنند كه انگار نه انگار باز هم طوري از ما صحبت مي

  

. مان مهم نبود ل براييون هدف مشترك بزرگى داشتيم، خيلي مسا ما چ:الدن
  .هدف اين بود كه همه با هم باشيم

  

براي من ! شتبندي نبود؛ مسئله اين بود كه كي جلو باشد، كي پ  مسئله جبهه:آزاده
ها و بخش  ديدم كه توانايي ولي مى. اى داشته باشم  تشكيالتيي مهم نبود چه رده
گويم تقصير كس  نمي! ها محو بوديم، پيش آن. ديدند هاى ما را نمي بزرگى از فعاليت
  . مان همين بود خاصي بود؛ جامعه

  

چون هدف بزرگ و مشترك بود و .  من كامال با حرف شما موافق هستم:شيرين
ولي . در اين شكي نيست. كرديم اسي بوديم، با جان و دل خدمت مييخودمان هم س

او ! مان با گوشت و پوست خودش آن را حس كرده چيزي در فرهنگ ماست كه دوست
كه خودش يك مبارز سياسى بود و كلي براى سازمان زحمت كشيده، همه جا به اسم 

يكي از . كرديم اي برخورد مي فهيما طا. شد ، از او نام برده مي همسرش كه اعدام شده
 ي منطقه. تىى ايليا وجود بقاياى عناصر فكرى و فرهنگى: مشكالت ما اين بوده است

ى بزرگ تنها بيست نفرشان  احتمال داشت كه از فالن طايفه. اي و ايلي بود ما، طايفه
ل طايفه به نوعى با اما به خاطر همان بيست نفر يك مرتبه كُ. اهل سياست باشند

ى ديارمان هم سايه  هاى سياسي اين فرهنگ بر سازمان. خورد ل سياسي پيوند مييمسا
تر كه ايلياتى نبودند و فرهنگ  هاي كوچك ارى از خانوادهبراي شم. انداخت مى

ها تابع همين  اما اكثر خانواده. ل دشوار بوديشهرنشينى داشتند؛ هضم اين گونه مسا
روابط بودند كه در واقع جزء فرهنگ مردساالري و فئودالي ما بود و به درجات مختلف، 

شايد . شتيم اين ديد محسوس بودحتا در خارج كشور و در مبارزاتي كه دا. كرد عمل مي
 آقايان ، كنگرهيگيري برا كرديم، ولي در نهايت هنگام راي ها را ما مي بيشترين حركت
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  . افتندي بودند كه حضور مي
  

من سياسي نبودم؛ ولي چون شوهرم را دوست .  نظر من هم مثل شماهاست:هنيم
از مرگش هم پدر بودم و ل بودم و بعد يهايش احترام قا ش و آرماندداشتم و براي خو
خورد كه بگويم جرات  به من بر مي( كردم خواهم بگويم جرات نمي هم مادر، نمي

ل سياسي يتوانستم در مسا خواستم يا نمى اما نمي) ترسيدم كردم، چون از چيزي نمي نمي
گويد  جان كه مي هاي آزاده  شما موافقم؛ مخصوصا با صحبتي با حرف همه. دخالت كنم
حتا اگر خودمان كسي بوديم، باز لقب . شناسند مى شناختند و ها مي  به اسم آنما را هم

  !زن فالني: دادند مي
  

اي اضافه  خواهد نكته  قبل از اين كه اين مسئله را به پايان ببريم، دلم مى:شيرين
 برابري و حقوق زن يك ي اگر يادتان باشد، مسئله.  برابري صحبت شدي درباره. كنم
شد  چنين برداشت مي. دار هم شده بود ي مطرح بود و خيلي مضحك و خندهلياي خ دوره

يا اگر من . وردياآورم، طرف مقابل بايد چايي ب كه مثال اگر من براى ميهمان قند مي
كنم،  ولي االن كه به گذشته نگاه مي. آورد آوردم، ديگري قاشق و چنگال مي بشقاب مي

ما فرصت پيدا نكرديم كه اين . يرى بودگ اى در حال شكل بينم چيزهايى تازه مى
عني چه؟ ميهن جان، من در يبرابري زن و مرد واقعا . چيزهاى تازه را مزمزه كنيم
 ي ه ما با اين كه خودمان مبارز. توانم احساساتت را درك كنم وضعيت شما نيستم ولي مي

ى و سياسي و تشكيالتي را انتخاب كرده بوديم، با اين حال با رفقاى تشكيالت
ل سياسي نبودي به حتم مشكالتت چند يتو كه در مسا. مان مشكل داشتيم تشكيالت
  .برابر ما بود

 

ام سياسي بودند؛ برادرم،  درست است كه من سياسي نبودم، ولي خانواده: ميهن
  .پسرعموهايم همه سياسي بودند

  

 سياسي و هم در سبك زندگي، عقيده و ي آقايان، هم در عرصه: فريبا
براي همين ما . كردند؛ اما با ديپلماسي ى خودشان را بر ما ديكته مي سليقه



۹۹ زنان در سايه

. كرديم ها حركت مى گرفتيم؛ حتا در جايى كه دوشادوش آن در سايه قرار مي
 باالي تشكيالت بود، مسئوليتش بيشتر ي او چون در رده. شيرين مثالي زد

 بودند كه ها در واقع آن. گرفت اما او هم به نوعي در سايه قرار مي. بود
گرچه در تئوري حق انتخاب . كردند ما چگونه انتخاب كنيم تعيين مي
: سوال اين است. رفت اما در عمل طور ديگري قضايا پيش مى داشتيم،

ايم، تا چه حد حاضر هستيم مانند گذشته   رسيدهيامروز كه به اين آگاه
  رده است؟بينيم؟ ديدمان، چقدر تغيير ك آيا تحولي در خود مي. رفتار كنيم

  

ممكن است زياد . ايم كه روش گذشته را قبول نداريم مان نشان داده  تك تك:آوا
ايم كه قوي هستيم و ستون اصلي  حرفش را نزده باشيم؛ ولي در عمل ثابت كرده

مان،  قدرت. دهيم ها انجام مي يعني كار اصلي را ما زن. خانواده روي دوش ماست
كنيم،   كه در آن زندگي مييا مان در جامعه و پيشرفتل يمان از مسا  مان، درك استدالل

كنند و  در گذشته زندگي مي. اند برعكس، خيلي از مردها پس رفت داشته. عيان است
دوش به "ها هستند كه  شايد امروز آن. كنند ها هستند كه به دنبال ما حركت مى حاال آن
  ]خنده!![شايد. كنند  ما حركت مي"دوش

  

هايي  وقتى ما به تبعيد آمديم، به خصوص آن. فت، درست است آن چه آوا گ:الدن
 اولين كساني كه زبان ياد گرفتند، )ها يعني شوهر، زن و بچه(شان آمدند هاى كه با خانواده

ها  اولين كساني كه مترجم شدند، اولين كساني كه شغل گرفتند يا تحصيل كردند، خانم
  . ند كه سريع خود را با محيط سازگار كننددهد كه قدرت آن را داشت اين نشان مي. بودند
  

ولي اگر دوباره در چنين شرايطي قرار بگيرم و . من با حرف شما موافقم: شيرين
تر تلقى شود، باز احتمال دارد كه من از كار  تر و مهم كار همسرم از كار من با ارزش

 به مسئله نگاه حتما از اين زاويه. تر از گذشته خودم بگذرم؛ اما با ديدي رشد يافته
ولي به همان اندازه كه من در زندگي . كنم كه من يك زن هستم و او يك مرد نمي

كنم، انتظاردارم كه همسرم هم گذشت   اجتماعي گذشت ميي ـمشترك و فعاليت سياس
تر از آن است كه به  روابط زن و مرد در خانواده پيچيده. نشان دهد و با من همكاري كند
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شكي نيست كه امروز من با آگاهي . ل شديشود راحت حد و مرز قا نمي. رسد نظر مي
  .كنم حاال خودم هستم كه انتخاب مي. كنم ل برخورد مييبيشتري به مسا

  

اى كه من در آن  فرهنگي كه شما از آن صحبت كرديد، با فرهنگ شهري: الدن
شان    زندان ما در زندگي فري خانواده. من كامال مستقل بودم. كند بار آمدم، فرق مي

زماني كه من با شوهرم دوست شدم، توانستم او را به تمام . تصميم گيرنده نبودند
به عنوان دوستم، ... اعضاى خانواده كه هم سن و سال بوديم، دخترعموها، پسرعموها و

  . معرفي كنم
توانم  حتا مي.  خودم خيلي آزاد بودم و مشكلي نداشتمي  من هم در خانواده:شيرين

ولي بحث . تري از مردها داشتند ها جايگاه برتر و برجسته ى ما، زن كه در خانوادهبگويم 
بحث بر سر . بر سر يك خانواده و دو خانواده نيست؛ بحث بر سر كل يك جامعه است

هاي  ست كه مردساالري بر آن حاكم بوده است و در جاهاي مختلف به شكل فرهنگى
  .شده است مختلف اعمال مى

  

اي به نام  كردم، با مسئله  وقتي كه با پدر و مادرم زندگي مي من تا:الدن
 ي ا خانوادهبپس از ازدواج بود و به خصوص پس از زندگي . مردساالري مواجه نبودم

البته اين . دهم به جزييات مسئله نپردازم ترجيح مي.  اين پديده روبرو شدمباهمسرم كه 
  .ت مردساالري در همسرم مطلقا وجود نداشي روحيه

  

دوراني كه . اجازه بدهيد از يك زاويه ديگر بحث را دنبال كنيم :فريبا
كرديد، مقامات  گيري مي همسرتان را گرفته بودند و شما بايد مسئله را پي

 با شما  مثال هنگام مالقات. جمهوري اسالمي با شما چه برخوردي داشتند
ها را  مهربانانه بچهدانم با ظاهري  كردند؟ تا جايي كه من مي چگونه رفتار مي

اي  اما نگهبان با چهره. آميز است اين عمل خشونت. كردند تفتيش مي
در يك مورد . داد آميز را انجام مى مهربان و حتا خندان، اين عمل خشونت

تاكنون كه شايد بيست سال . بچه فهميد كه محيط ناآرام و غيرعادي است
   .فراموش نكرده استگذرد، او آن فضاي رعب و وحشت را  از ماجرا مي
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و با ) ام كوتاه بود هر چند مدت دستگيري( من، چون خودم دستگير شده بودم: آزاده
گيري  قيد ضمانت آزاد شده بودم، در موقعيتى نبودم كه خودم كارهاي همسرم را پي

هاي معمولي بودند؛  هايم آدم جاري. كرد ام، مادرم به مقامات مراجعه مي  خانواده. كنم
ل سياسي را نداشتند و از طرف ديگر زير ي چون قدرت تشخيص مسا. غيرسياسيكامال 

ها دل چركين  من از آن. دانستند فشار سنگين جو آن روزها بودند، من را مقصر مي
خودشان به . شد ها فشار غير قابل تحمل مي اما خُب، بعضي وقت. شان فهميد نبودم؛ مي

كردن، زندگى  ك كالغ چهل كالغ ي وضع، با به جاي آرام كردن. زدند شايعات دامن مي
اش البته اين بود كه پدر و مادر همسرم به اين  خوبي. كردند تر از آن چه بود مي را سخت

  .با هم داشتيماى   خيلي صميميي ما رابطه. ها اعتنايي نداشتند و هواي مرا داشتند حرف
 خيالى راحت يسكمتر ك. كمتر كسي تامين داشت.  جو رعب و وحشت فراگير بود

رسد؛ دختر  شان مي كردند كه به زودي نوبت به عزيزان ها فكر مي بيشتر خانواده. داشت
پي  در اعدام پي .كنند  مى نيست ها را سربه شوند و يا به نوعي آن يا پسرشان دستگير مي

 همسرم ي هاى سياسي ديگر وابسته بودند و مرگ پسر عمه مان كه به جريان دوستان
كنجه كشته شد، فضايي به وجود آورده بود كه همه در انتظار اعدام كه زير ش

  .كرد شتار همه را دنبال مىى تهديد و دستگيري و كُ سايه. شان بودند عزيزان
اند؛  در همين اوضاع و احوال بود كه شنيدم همسرم را به بيمارستان منتقل كرده

. و بيش از حد شكنجه شده بوداي بود  او نسبتاً فرد شناخته شده. چون حالش وخيم بود
شنيدم و از طرفي  حاال شما تصور كنيد من خودم تحت فشار بودم و اين خبرها را هم مي

  .هايم با من راه ناسازگاري پيش گرفته بودند جاري
  

از . سازى بود بردند، شايعه هاى رژيم پيش مي هايي كه پاسدارا كي از روشي: الدن
ها از اين كه  خُب بيشتر خانواده! م در زندان بريدهجمله شايع كرده بودند كه همسر

در . شان در زندان ببرند و سبب دستگيري بقيه بشوند، شرم داشتند پسران يا دختران
خبر .  فالنى يا بهمانى شايعه بود و واقعيت نداشت"بريدن"صورتي كه بيشتر مواقع خبر 

 همسرم ي ن با خانوادهخيلى از پاسدارهاى زندا.  همسر من هم صحت نداشت"بريدن"
خواستند همسرم  مثال اگر مي. رساندند چنانى را به ما مى رفت و آمد داشتند و خبرهاى آن
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. خواهيم فالني را پيش دكتر ببريم ما مي: گفتند زدند و مي را پيش دكتر ببرند، زنگ مي
ا كنيم و ها را خنث توانستيم شايعه ها هم مى گاهي وقت .شديم ما به اين وسيله مطلع مي

ها زنگ زده بودند و تحقيرشان كرده بودند  اى كه پاسدارها به آن  زندانيي به خانواده
به اين ترتيب . شان نبريده است اند راست نيست و فرزند اطالع دهيم آن چه شايع كرده

  . كرديم ها تفرقه بياندازند، خنثا مى كوشش پاسدارها را براى اين كه ميان خانواده
  

بالفاصله منتقلش .  روز شوهرم را در زندان شهرستان نگه داشتند14فقط : هنيم
رفتار خيلي بدي . كرد گيري مي چون پدرش پي. من دنبال كارش نبودم. كردند به تهران
متاسفانه فرصت هم ندادند . فقط چهارده روز در شهرمان نگهش داشتند. با او كرده بودند

 بهمن او را 14 آبان دستگير شد و 14. بالفاصله اعدامش كردند. كه برويم مالقات
  . تيرباران كردند

  

تا زماني كه در ايران بودم، به . رفتم  همسرم ميي  من خودم دنبال پرونده:الدن
در تهران، در . زدم  آزادي او به اين در و آن در ميي همسرم براي همراه خانواده

  .اش بودم دادگستري، در وقت مالقات، هميشه دنبال پرونده
  

وقت نتوانستم دنبال كارهاي   چون من تحت پيگرد بودم و دنبالم بودند، هيچ:آوا
  . همسرم باشم

  

اي كه همسرم را گرفتند و ما فهميديم كه او در كدام شهر است   از لحظه:شيرين
پدرم از طريق آشناهايي كه داشت، ده روز در .  روز طول كشيد17و در كدام زندان، 

پدرم به . كرد  شهرستان هم پدرم بود كه پرونده را دنبال ميدر. گيري كرد تهران پي
  . ها و تمناها كرد خواهش. خاطر آزادي همسرم پيش هر كس و ناكسي رفت

  

هيچ پيش آمد كه دچار نااميدي شويد؟ در  زندان بود، تان در وقتي همسران: فريبا 
  داديد؟ العملي نشان مي وقت نوميدي چه عكس
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. در شهر خودم نبودم. خوشبخت بودم و از يك نظر نبودم من از يك نظر :الدن
لي با محبت يولي كساني كه دور و برم بودند، خوشبختانه خ. ام دور و برم نبودند  خانواده
. از يك بابت خيلي پشيمان هستم كه چرا آن زمان بيشتر با آوا نزديك نشدم. بودند
توانستيم خيلي به هم كمك  ا ميدر آن شرايط م. دانم تقصير من بود يا تقصير او نمي
بايد اين موضوع را باالخره به تو . كند ها فكرم را مشغول مي اين مسئله خيلي وقت. كنيم
  .  گفتم مي

  

  . فرصت نشد:آوا
  

تر  شد كه به هم نزديك دردمان يكي بود و اين باعث مي.  همدرد بوديم:الدن
شدم،   خيلي خيلي افسرده ميبا اين حال وقتي. به قول تو، شايد فرصت نشد.  شويم

گويم از يك نظر خوشبخت بودم، به  اين كه مي. كساني بودند كه هوايم را داشته باشند
ام را  مادر شوهرم، هر وقت كه الزم بود بچه. هاي خوبي داشتم همسايه. اين دليل است

م ر افرادي كه دور و بي هايم، دوستان، همه خواهر شوهرم، عموي بچه. داشت نگه مي
 ي ام را بگذارم مهدكودك، همسايه هر بار كه آمدم بچه. كردند بودند، به من كمك مي

حاال دست ! شوهرت برا ما زندانه: گفت مي. كرد وار به ديوارمان با من جر و بحث يد
  .ات را بگذار پيش من بچه. كنيم بري مهد كودك؟ ما شرم مي گيري مي تو مي بچه

ن همه محبت را جبران كنم، چه از نظر مادي و چه بعدها به هرنحوي كه خواستم اي
  . كردند قبول نمي. نتوانستم از هر نظر ديگر،

  

هاي خوشبخت هستم؛ چون در آن دوران سخت، سختي زيادى   من جزو آدم:آوا
شان  كردم به افرادي كه شرايط اما هميشه سعي مي. ط سختي داشتميشرا. نكشيدم
. تر برخورد كنم شد كه انرژي بگيرم و فعال ن باعث ميو اي. تر از من بود، فكر كنم سخت

هاي مادرم و مادر  دورا دور در جريان دوندگي. در آزادي همسرم،  نقش چنداني نداشتم
ولي چون خودم از نزديك درگير نبودم، عمق . دادند ها دلگرمي مي آن. همسرم بودم

  .مشكالت را احساس نكردم
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سرت را دنبال نكردي، ولي اين جا هم كم آوا تو مستقيم كارهاي هم: شيرين
  مشكل نداشتي؟

  

ام  كردم خودم و بچه كردم و سعي مي ل ديگري سرگرم ميي آره، خودم را با مسا:اآو
وقتي آن چند سالي را كه با البرز تنها بودم ارزيابي . دچار حالت ياس و نااميدي نشويم

تر نبودن پدرش، در  همه مهمرغم كمبودها و از  علي. كنم كنم، احساس رضايت مي مي
  .درد غربت عمومي بود و مشكالت مهاجرت هم. مجموع خوب گذشت

  

داديد  رفتيد و اميدتان را از دست مي در مواقعي كه در خود فرو مي: فريبا
تان به جايي بند نيست، حالت كالفگى پيدا  كرديد دست و حس مي

د از رفتار خودتان داديد؟ بع هاي ناهنجار نشان نمي كرديد و واكنش نمي
تان فشار  كرديد به اطرافيان و به ويژه به بچه شديد و فكر نمي پشيمان نمي

  د؟يا روحي وارد آورده
  

ام برخوردار بودم؛ با   دوراني كه همسرم در زندان بود، از حمايت خانواده:شيرين
ز نظر اقتصادي ام نبود، چه ا اگر پشتيباني خانواده. ها با ازدواجم مخالف بودند اين كه آن

تنها با يكي از خواهرهايم . و چه از نظر معنوي، تاب و تحمل آن همه فشار را نداشتم
كردم  ام، سعى مى كردم خودم اين راه را انتخاب كرده چون فكر مي. كردم صحبت مي

  . كردم ها هنگام خواب و در تنهايي خيلي گريه مي اما شب. مزاحم كسى نشوم
 تندى نشان ندهم و فشار بيشترى به فرزندنم العمل كستالشم بر اين بود كه ع

. شوم كه من دچار افسردگى بودم كنم، متوجه مي امروز كه به آن دوران نگاه مي. ورماني
وقتي در .  پدرم بودمي ناراحت بودم كه همسرم در كنارم نيست؛ با اين كه در خانه

ولي ! جاست ات آن خانه. ست  طور ديگرى اي، مسئله  پدر هستي و ازدواج نكردهي خانه
. گردي، ديگر دختر آن خانه نيستي؛ مهمان هستي پس از ازدواج كه به آن خانه برمي
 تو ي داني آنجا ديگر خانه ولي خودت كه مي. گويد اين را كسى مستقيم به تو نمي

حال و . شدم ناراحت مي. كنار آمدن با اين واقعيت از نظر روحي سخت است. نيست
عمه، دايي و . ام سر وكله بزنم و او را به اين ور و آن ور ببرم تم كه با بچهحوصله نداش
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ام بزرگ شد و زبان باز كرد،  بعدها وقتي بچه. كردند  مرا سرگرم ميي ديگران، بچه
اش  اي در روحيه گفت كه آن شرايط تاثيرات منفي مستقيم و غيرمستقيم به من مي

ط اين دو موضوع را با هم روشن كنم يا نه ؟ يكي توانم ارتبا دانم مى نمي. گذاشته است
با . دهد اين موضوع هنوز مرا آزار مى. هاست  بچهي ل مهم در اين رابطه، مسئلهياز مسا

توانم تحليل كنم كه چرا ازدواج كردم، به محض اين كه مشكلي  دانم و مي اين كه مي
  . دانم  را مقصر ميا همسرميآيد، به ويژه در ارتباط با دخترم، خودم و  پيش مي

  

با اين قرار كه بعد . با قيد ضمانت آزاد شدم. من هنگام دستگيري حامله بودم: آزاده
 از دست ي بعد از واقعه. وقت اين كار را نكردم از زايمان خودم را معرفي كنم كه هيچ

شدم د متوجه يها و در تبع  بعد.  مامايي تحصيالتم را ادامه دادمي ام، در رشته دادن بچه
ى    هاي شديدي كه بچه در شكم من داشت، نتيجه رويه و تكان كه حركات بي

با انتخاب خودم ازدواج كرده بودم و پدرم . هايى بود كه من داشتم ها و نگراني اضطراب
به اين دليل كه من با . از اين انتخاب راضى نبود و تا شش ماه با من صحبت نكرد

  .   نداشت"آينده"فردي ازدواج كرده بودم كه 
تا جايي . آوري نقش مثبتي بازي كرد بعد از دستگيري كاوه، پدرم به شكل اعجاب

اعضاي سپاه پاسداران از اقشار  .توانست، براي آزادي كاوه اقدام و تالش كرد كه مي
من : بارها از او شنيدم كه. شد ها مي رفت دست به دامن آن پدرم مي. پايين جامعه بودند
كرد ببوسم كه خبري از كاوه به من  را كه قبال روي زمين ما كار مي يرفتم دست فالن

. ها حاضر بودند هر كاري انجام دهند تا خبري از عزيزان در بند به دست آورند آن! بدهد
كردم؛ چون  واقعاً خودم را خيلى تنها حس مي. متاسفانه كاوه را به تهران منتقل كردند

آوردم؛ ولي احتياج داشتم كه صحبت  بازي در نمي. كند كردم كسي مرا درك نمي فكر مي
در . مونه دنيا اين طور نمي: گفت مادربزرگم مي. كردند ها خيلي به من توجه مي زن. كنم

: پرسيد آمد، مادربزرگم بالفاصله مي  ما ميي هر كه به خانه. كرد ضمن كنجكاوي هم مي
. داد  با او به من آرامش ميجا؟ صحبت كردن ها كه بودند؟ چرا آمدند اين فرزندم، اين

اين راهي بوده كه خودتان انتخاب  :گفتند دادند و مي هايم هم به من دلداري مي عمه
كرديم كه  ما احساس مي. گذاشتند مان ارج مي  به مبارزه. كرديد، پاش هم بايد بايستيد

ر زندان شان مهم است كه فرزندشان د براي. بينند ها را مى واقعيت. ها كور نيستند اين
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خبرهاي زيادي از شكنجه، حتا از كسانى كه تواب شده بودند به . كند چگونه برخورد مي
هاي چپ هم  شد كه افراد وابسته به نيروي ولي مردم باورشان نمي. رسيد گوش مي

اعدام كاوه .  مقاومت بودندي ها در زمان شاه اسطوره چون اين بچه. توانند تواب شوند مي
تو انتظار داشتي كه همسرت مثل : كردند ين ترتيب از من دلداري ميكه پيش آمد، به ا
از . خيلي جالب است! مردي گذاشتي و مي شد كه سرت را مي اگر مي! فالني تواب بشه
مثال، وقتي مادرم . شان از باال بود برخوردهاي. كردند ل نگاه مييبيرون به مسا

چقدر ! بين چه كار كردن اين بدبختوب: گفت كرد، مي هاي تلويزيوني را نگاه مي مصاحبه
. در واليت ما دو نفر زير شكنجه كشته شدند! ش دادن كه به اين روز افتاده شكنجه
اما رعب و وحشت هم بين مردم . ها تبليغ زيادي شد و تنفر از رژيم بيشتر شد براي آن

  .كرد علنى به رژيم حمله كند براى مدتى كمتر كسى جرات مى. به وجود آمد
خواندم كه به خودم روحيه  سرودهاي انقالبي مي. كردم ها گريه مي بيشتر وقتمن 

 ي خودم را ترك كرده بودم و بعد از زايمان جاي خانه. وضعيت خيلي بدي داشتم. بدهم
. خوابيدم  يك نفر از دوستان يا بستگان مىي بايد هر شب خانه. ثابتي نداشتم

گفتند كه به من  د؛ اما غيرمستقيم چيزهايي ميزدن ام نمي ها دست رد به سينه خانه صاحب
در اداره مرا خواستند و گفتند كه ما شنيديم ديشب كسي : گفتند مثال مى. خورد برمي
ها  اين. روم فردا از اين جا مى:  گفتم در اين مواقع به خودم مي.  شما خوابيدهي خانه

ه ما ايمان داشتند و ترسيدند، ب جاست، ضمن اين كه خيلي مي جالب اين.اند ترسيده
 كوچكي كه ي ام و جامعه  پدريي در خانواده. هاي درستي هستيم دانستند كه ما آدم مي

ولي اختناق سياسي و .  منفي داشتي كرديم، دستگيري و زندان جنبه در آن زندگي مي
  .ايستادگى مبارزان، معيارها را تغيير داد

ه پدر و مادر همسرم به من داشتند اي ك به خاطر عالقه. گردم به اصل موضوع  برمي
خواستند من را پيش خودشان  خواستند به هيچ وجه مرا از دست بدهند و مي و نمي

دارند، مدتي پس از اعدام كاوه پدر شوهرم پيشنهاد كرد كه همسر دوم يكي از  نگه
اين برادر شوهرم را خيلي دوست داشتم و فكر . پسرانش بشوم كه فرزند هم داشت

رفتارش . در زمان شاه زنداني سياسي بود. ست  كه طرف، روشنفكر و انقالبىكردم مي
وقتي چنين پيشنهادي به من دادند، انگار تمام دنيا را روي . هاي سنتي نبود شبيه آدم

اين مسئله خيلي .  خودم يك كلمه نگفتمي از اين ماجرا به خانواده. سرم خراب كردند
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كردند؟ چطور به خودشان اجازه   من چه فكر ميي رهها دربا اين. خيلي برايم گران آمد
  دادند كه چنين پيشنهادى به من بدهند؟

هاى خودمان پيدا  ى چنين رفتارى را در آداب و سنت بايد برگرديم به گذشته و ريشه
كه بايد حتما شوهر . تواند خودش را اداره كند باور عمومي بر آن بود كه زن نمي. كنيم

  . خرجش را بدهد و مراقبش باشدكسي كه. داشته باشد
  

  ...من هم روزگار خيلي سختي را از سر گذراندم؛ خيلي سخت: ميهن
  

بار اولي كه به همسرم . تان تعريف كنم  خوبي برايي  بگذاريد خاطره:الدن
مرخصي دادند و به خانه آمد، به قدري دوستان و آشنايان به ديدنش آمدند كه جاي 

 شيريني و گل ي با جعبه.  رو بالكن هم آدم ايستاده بودباور كنيد تا. نشستن نبود
آنقدر بازديد . خيلي برايم جالب بود. من چنين چيزي در عمرم نديده بودم. آمدند مي

اجازه نداريد بازديد كننده داشته :  زنگ زدند و گفتندسپاهكننده داشتيم كه روز دوم از 
  .باشيد؛ در خانه را بايد ببنيد

  

دواج كردم و آمدم خودم را بشناسم و شوهرم را درك كنم و بفهمم من تا از: ميهن
تان  خدمت. آيد، با آن مصيبت مواجه شدم آيد و از چه خوشش نمي از چه خوشش مي

  .تان تعريف كنم خاطره خوشي ندارم كه براي. گفتم كه زندگي خيلي بدي داشتم
  

محل مالقات .  خوب از اولين مالقات با همسرم دارمي من يك خاطره: شيرين
يك راهروى يك متري بود كه به وسيله دو سيم توري زنداني را از مالقات كننده، جدا 

ديدنش در آن حالت . هايش بلند شده بودند همسرم تحليل رفته بود و ريش. كرد مي
اي كه آمد تا وقتي  از لحظه. پيراهنش نخودي زرد رنگ بود. برايم خيلي سخت بود
حتا موقعي كه با خواهر و .  حركاتم را با نگاهش زير نظر داشتمالقات تمام شد، من و

يك آن حالت . زد، چشمهايش به چشمهاى من دوخته شده بود مادرش حرف مي
. من دلم برايت تنگ شده: گويد هايش مي ر كرد و من فهميدم با چشميچشمانش تغي

 ببينم، دادشم صبر كن: وقتي مالقات تمام شد و ما بيرون آمديم، خواهرش به من گفت



 ۱۰۸ گفتگوي جمعي

  .هيچي :چي گفت؟ خنديدم و گفتم. هاش يه چيزي به تو گفت با چشم
 

به قول شما هر شب .  من بعد از دستگيري همسرم ديگر نتوانستم او را ببينم:آوا
خانه به دوش . رسانديم، به اميد روزي ديگر شد و شب را به روز مي مان عوض مي جاي

اى زندان  چند ماه خودمان را در خانه. رفتيم شهر ميشده بوديم و حتا از اين شهر به آن 
شديم؛ با يك بچه  آمد، در اتاقي حبس مي خانه مهمان مي وقتي براي صاحب. كرديم مي

اي كه از ايران آمدم بيرون، به خودم  لحظه. خيلي سخت بود. خبر ازهمه جا كوچك بي
حظه به لحظه آن دوران را ل. گردم وقت به ايران برنمي ديگر تمام شد، ديگر هيچ: گفتم

  .توانم آن چه بر سرم آمد را، فراموش كنم كنم هرگز نمي هنوز به ياد دارم و فكر مي
  

. اگر من را دستگير كردند، تو از كشور خارج بشو: گفت  همسرم هميشه مي:الدن
ه ام به اروپا سفر كرده بودم و ب  با خانواده1372سال . خواستم از ايران بروم ولى من نمي

يك بار كه همسرم به . توانم در اينجا زندگي كنم اين نتيجه رسيده بودم كه نمي
تو برو تا من . آيم اگر تو خارج نشوي من بيرون نمى: مرخصي آمده بود، به من گفت

اگر به : گفت ولي او مي. من اصرار داشتم كه در ايران بمانم.  فرار را جور كنمي وسيله
  .باالخره خارج شدم. كشور خارج بشويها هستي، بايد از  فكر بچه

  

من عضو هيچ سازماني نبودم؛ ولي .  بود كه شوهرم را اعدام كردند60سال : ميهن
گذاشتم، كاري به كارهايى كه  چون همسرم را دوست داشتم و به عقايدش احترام مي

كردم گريه  نه جرات مي.  شوهرم مرا مقصر تشخيص دادندي خانواده. كرد، نداشتم مى
. دانستند ها حتا شوهر خواهرم را هم مقصر مي آن. كردم حرف بزنم نم، نه جرات ميك

! آزاد شده كه پسرمان را لو دادهبه اين دليل : گفتند چون او از زندان آزاد شده بود، مي
ها اصرار داشتند كه او  ولى آن. ام من چنين كاري نكرده: خورد كه شوهر خواهرم قسم مي

او خبر را در خيابان .  همسرم را اعدام كردند، خواهرم در تهران بودوقتي. گويد دروغ مى
. شوم مرا به جايي ببريد تا بتوانم فرياد بزنم؛ دارم ديوانه مي: گويد خواهرم مي. شنود مي

انگار . كردند  پدرشوهرم به خواهرهايم چه طور نگاه ميي شايد باورتان نشود كه خانواده
 ي دهه. در حالى كه نه او در اين ماجرا نقشي داشت و نه من. ديدند تل پسرشان را مي قا
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هاي  بعضي از خانواده. ه انداخته بوديترس همه جا سا. شصت، همه از هم وحشت داشتند
اسالمي بين  جمهوري.  را به گردن او بيندازندگشتند كه تقصيرها سياسي دنبال كسي مي

، 1367هاى جمعى سال  س از اعدامحتا پ. مردم بي اعتمادي عجيبى به وجود آورده بود
  . ها مورد سوءظن بودند اي كه جان سالم به در بردند، تا مدت عده

 

هايي آشنا  كردم، با خانواده  من وقتي در كرج زندگي مي.  شما تنها نبوديد:الدن
بايست از عروس و  ديدم پدرشوهرهايي كه مي مى. شان در زندان بودند شدم كه شوهران

ها    نوهدادند كه  نمى اند و اجازه ها را گروگان گرفته مايت كنند، آنشان ح هاى نوه
  .  ببينندشان را مادران

  

ام  دادند بچه  پدرم برگردم به من اجازه نميي من وقتي كه خواستم به خانه: ميهن
برّد، با تعدادي از اقوام خودشان جلسه كردند و  باالخره وقتي ديدند كاردشان نمي. را ببرم
گونه مسئوليتي در قبال او نخواهيم  اگر بچه را ببري ما هيچ: ن اعالم كردند كهبه م

ام را  من بچه. طور هم شد همين. دهيم گونه تعهدي نمي داشت و از نظر مادي هم هيچ
. ام را اداره كنم آوردم پيش مادرم و با ارثي كه از پدرم به من رسيده بود توانستم زندگي

براي من مهم نيست : پسرم گفت. ارثي هم به فرزندم نداد. دپدرشوهرم پارسال فوت كر
 . چون من نيازي به ارث ندارم
شيرداغ به . ام بسيار زيبا برخورد كرد هايم اعدام شد، عمه وقتي يكي از پسرعمه

همسران . ها از او شد  آني  مراقبت ويژهي داد و اين مقدمه ام  همسر پسرعمه
اما من . داشتند شان را نگه  احترام ردند، همه در همه جاهايم را هم كه اعدام ك دخترعمه
  . شوهرم، قاتل بوديمي ام در مقابل چشمان خانواده و خانواده
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