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  درآمد

 

پس از به خاک سپردن اكرم . جوانه زد Gaudeamus ى اين دفتر در انديشه

 Panthéon سراى دنج و دلباز رفته بوديم كه در چند قدمى خانم به اين ميهمان
انوشه، از پيش تدارک همه چيز را ديده بود؛ از جمله . قرار دارد( ستايشكده خدايان)

كه نتوانسته نژاد  رحمانىو ناصر ( قريب) ى توران خانم اشتياقىدپخش پيام همدر

آن دو، در سكوت سردى كه . بودند از تهران و بركلى خود را به پاريس رسانند

. سم كردند، دقيق و دلنوازاى از اكرم خانم ر سوگواران را در برگرفته بود، چهره

در پايان . نيز درنگ انگيز بود ى جايگاه رفتگان در نزد ماندگان شان درباره  ها ديدگاه

ها كه  منىكاش دوستداران مؤ: نم با خود گفتمى اكرم خا گفتار آن دو يار ديرينه

شنوند توانستند ب ناكند مىندارند و از مرگ اكرم خانم انديش حضور Gaudeamusدر

ها سپارى اكرم خانم را اعالم نكرده بودند و تن ها خاک مؤمنى. گفتارى را كه ما شنيديم

  .وداع واپسين فراخوانده بودندشان را به   بستگان و نزديكان

آنچه را كه در آن شباهنگام از ذهنم گذشت، با انوشه و رضا اكرمى در ميان 

بنا شد پس از . ى يادبود اكرم خانم برآمديم گذاشتم؛ آنگاه كه به تدارکِ برنامه

سپس . نژاد پخش شود ىآمد، نوار صوتى گفتار توران اشتياقى و ناصر رحمان خوش

با اكرم خانم بگويد و محسن يلفانى  اش هاى دوران دانشجويى از يادماندهعباس معيرى 

تر  سپس. برداشتش از همسر دوستِ روشنفكرش را واگويد، از پيش تا پس از انقالب

با اكرم خانم در تبعيد وانمايد؛  اش را  سرنوشتى و هم  كيان كاتوزيان كيفيت دوستى
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اى از  ارنده فشردهعرضه نمايد و اين نگ نگاه عروس فرنگى به مادر شوهر را ناتالى،

بنا را بر آن . منىبه دست دهد؛ تا ازدواج با باقر مؤفرميهنى را  مرنامه اك زندگى

دانستيم آمادگى گفتار  مى. باقر از همسرش نگذاشتيم كه انوشه از مادرش بگويد و

 . معى اكرم را ندارند؛ دست كم درج درباره

همه چيز برابر با برنامه ( 2280اسفند  40) در آن شبِ ارجمند دهم مارس

باز ايستادن  تنها ناتالى بود كه به علت شدتِ تالم روحى و اشكى كه سر. پيش رفت

در . ى مهناز متين گذاشت اش را نخواند و خواندن متن را بر عهده نداشت، نوشته

ى  ها و سفرها را در چهره دم سيروسلوکدي جريان برنامه و جارى شدن گفتارها مى

گرد آمده بودند تا ياد اكرم خانم را  ر انجمن فرهنگى پويابسيارى از بسيارانى كه د

ها را از چند و چون  زدگى نيز شگفت. ها را خند ها و تلخ ديدم اشک مى. گرامى دارند

. ذهنم شكفت در آن هنگام بود كه طرح كلى اين دفتر در. زندگى اكرم خانم در ايران

ها هنوز ناگفته مانده   نىگفت با دوستان دريافتم بسى گفتبه وقت شام و در گپ و 

ها كه نمود و نماد دگرديسى موقعيت زن ايرانى بودند در  است؛ از اكرم و اكرم خانم

كه پا بيرون  انجمن فرهنگى پويا از فضاى گرم و مهربان. ى پيش از انقالب جامعه

او توامان   اى از كه سالگرد خاموشى اكرم خانم با انتشار يادواره گذاشتم، يقين داشتم

 . است

را  هر دو آن. منى در ميان گذاشتممؤى انتشار يادواره را با انوشه و باقر  انديشه

اما انوشه در همان نشست گفت كه به اين . سخت پسنديدند و صميمانه پذيرا شدند

از تک . با آگاهى از اين كاستى به راه افتادم. ى اكرم بنويسد تواند درباره ها نمى زودى

ِ يادبود را به من سپارند تا به چاپ  تک سخنرانان درخواست كردم كه گفتارهاى شب

آبادى و عباس بختيارى كه با اكرم خانم انس و الفتى داشتند،  از حسين دولت. رسانم

از باقر . يم من بفرستندد و برابنويسن  هاشان را از آن دوستِ رفته خواستم تا يادمانده

ى مسعودى  ها را به بنفشه هاى اكرم خانم را ستاندم و آن ها و نقاشى منى طرحمؤ

از  آلبومى. شان چاپگزيند و تديبرى بيانديشد براى ها را بر سپردم تا بهترين
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بود دست به دست گشته بود نيز وارسيدم و دهاى اكرم خانم را كه در شب يا عكس

 .رچيدمها را ب نوشته دل

ن كار كتاب شديم؛ اما هنوز از پايا نزديک مى( 2282بهمن  22) به اول فوريه

منى هنوز نتوانسته بود حس و بيش از هر چيز به اين سبب كه باقر مؤ. دور بوديم

قلمِ چِست و چاالک او، . اش بر كاغذ نشاند و دلسوز زندگى به دلدارحالش را نسبت 

تا توانست يک پاره از  به دل مايه گذاشت. دنى بودو اين فهمي. اين بار رهوار نبود

به شبِ سالگرد بينى كرده بود ـ مرگ و زندگی ـ  ين دفتر پيشاى را كه براى ا پاره سه

شد و در جمعى بسيار كوچک از دوستان  م رساند كه در خانه انوشه برگذاراكرم خان

 را به ديدگاه اش فشردهپيشنهاد كردم نقد همان شب بود كه به مهناز متين . وى

زن متجدد  بهى چهل و پنجاه خورشيدى نسبت  اى كه در پايان دهه روانه چپ

ز از حميد فدوى خواستم كه نگاه ني. به نگارش در آورد ،غيرسياسى رواج داشت

گرى كه دل در گرو آزادى و بهروزى ايران  نسبت به زنان استوار و آگاهستايشگرش را 

چون ساير دوستان و دوستداران اكرم خانم، نيز، هماين دو . ارند، به قلم كشدد

  .بى چون و چرابا مهر و خواست و خواهشم را درجا پذيرفتند؛ 

اش كه دست  به بازشناختِ دلداه. منى اما هنوز در كشف و شهود بودباقر مؤ

چون . را كه به من داد، انجام كار دستور روز گشتاش  ى ديگرى از دبيره افت و پارهي

آرايى و طراحى دفتر نشست و باقر مرتضوى به  ى مسعودى به صفحه نفشههميشه ب

از نيز . ها سپاسگذارم به دل از آن. هاى فنى چاپ همت گماشت گشايى از مشكل  گره

 آشناآشناى نا و به ويژه مؤمنى پدر كه .ها كه همراهانم در اين سفر بودند مؤمنى

 . ى اوست پيشنهاده
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 ناصر مهاجر





 

 

 

 

 پيام

 (قريب) اشتياقیتوران 

 .آقای مؤمنی سالم

 . من توران هستم؛ قريب

اما يک مرتبه . االمر شما خواستم كه يكی دو دقيقه با شما حرف برنم حسب

به اين ترتيب ديدم ممكن است در حرف زدنم وقفه . احساس كردم ذهنم قفل شد

. مان طوالنی شود و يا به علتی قطع و ناقص شود لفنیبيفتد و زياد شود و يا صحبت ت

 . گيرم مداد را برداشتم و چند سطر نوشتم كه حاال از آن كمک می

. اميدوارم كه مختصری توانسته باشيد به آرامش بعد از توفان دست بيابيد

ا دانيم ب ايم می از سر گذرانده ها را آزمايش اين نوعكه  اكثر ما از جمله خود منگرچه 

رود و نه  فاصله گرفتن زمانی از ماجراهای ناگوار زندگی، اصل ماجرا نه از بين می

فقط فضای ذهنی آدم آمادگی و روشنی . شود رنگ می شود و نه حتا كم فراموش می

و ها  حسب تاريخازيابی بكند، سبک سنگين كند و بركند كه خاطراتش را ب پيدا می

  كم به علتِ دست آرامش و خلوتی كه كم ها را پس و پيش كند و در اتفاقات آن

كشيدن ديگران از سر آدم مصيبت كشيده برايش حاصل شده، خودش و 

ها بپردازد  جا بياوردشان و به آن هايش به شخص از دست رفته را پيدا كند؛ به وابستگی
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بعد از حدود  ؛و حاال شما به اين مرحله وارد شديد. يار را ادا كرده باشد تا حق صحبتِ

رويد تا آنجا كه از يافتن خودتان در گذشته و در ميان  و كم كم پيش می. چهل روز

بايد اعتراف  من انصافاً. خاطراتی كه با آن عزيز داشتيد احساس خوبی خواهيد داشت

ی كلی من از زمانی كه اكرم عزيز را شناختم و او را در كنار  كنم كه برداشت و خاطره

ی سياه و  رحمانه ترک كرد و رفت، يک نقطه ه را بیشما يافتم تا وقتی كه او هم

انديشم، او را  ی او كه می به هر زمان و به هر خاطره. تاريک در شخصيت او نديدم

آنچه برايم از ابتدا تا . يابم شيله پيله، ساده، صميمی و صادق بازمی مانند كودكی بی

شتم، دلبستگی انتها مسلم بوده و هست و بخاطر همين خصوصيتی كه از او دا

ی  آنچنان كه همه. ای بود كه به طور محسوس و ملموس نسبت به شما داشت صادقانه

هايش در تامين سالمت و امنيت روحی و مادی شما  ی تالش اعمال و گفتار و همه

 . شد خالصه می

ت از رفع اش را فقط كمی پس از فراغ ی هنری او هنرمند بود، اما شامه

ديدم كه اگر زندگی  من در او اين جنبه را چنان می. گرفت مشكالت شما به كار می

توانست ولو با بلندپروازی در كار هنری خودش بدرخشد  داد او می مادی شما اجازه می

كه در دل و در  نردوستانهههای  يا الاقل زندگی خانوادگی خود را با ابتكارات و ايده

همين مختصر ممكن هم  در چنانچه. سر داشت به تجمل و آراستگی هنری بسازد

در مسائل معنوی، فكری، عقيدتی به . اش آشكار بود هميشه اثر ذوق و درک هنری

ديدم كه هميشه نگران شما بود و از هيچ نوع كمبود و كاستی و  طور محسوس می

آمد كه اهل ماجراجويی باشد،  با اينكه به نظر نمی. هراسيد و شكوه نداشت خطری نمی

به عنوان همسر و . مبارز، او هم همراه پُردل و جرئتی شده بود ولی در كنار يک آدم

هايش  ها و دلواپسی شود گفت فداكار بود و اين خود شامل تمام تالش مادر فقط می

تا آنجايی . با دوستان هم بدون ادعا و بدون تظاهر، صادق، همراه و كمک بود. شد می
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خصوصيات، شما تأسف و تأثر خُب، با اين همه . شناسم، دوستش داشتند كه من می

های محسوسی  ها نمونه چون از هر يک از اين نكته. جاست عميق اگر داشته باشيد به

البته شما با منطق و استدالل قوی خود بهتر از  كه ،است تان باقی  تان و دل در ذهن

ها را يک به يک بيرون بكشيد، برجسته  توانيد اين نكته ی هر كس ديگر می توصيه

آوری او، تحسين او و قدردانی از او پُر كنيد و از  و زندگی بدون اكرم را با يادكنيد 

قدر به شما و انوشه و  او آن. ايد، به شادی و رضايت تجليل نماييد دورانی كه با هم بوده

ورزيد كه اگر بخواهيم بگوييم بنا بر اعتقادات  زندگی خانوادگی وابسته بود و عشق می

اگر هم نه اين حد . پيوسته روحش به سوی شما در پرواز باشدها، بايد  برخی آدم

آميز بينديشيم، بايد بگوييم كه آرامش شما، تحسين شما از دوران زندگی او،  اغراق

پس روانش را با بردباری و . زندگی با او، برای روان او هم آرامش خواهد آفريد

را از طرف ما ببوسيد و ی عزيز  انوشه. يادش گرامی باد. خوشنودی خود شاد سازيد

 . فعال خدا نگهدار. مراقب خودتان باشيد

 



 

 

 

 

 

 

  پسنديد را میهاى لطيف  رنگ

 عباس معيرى 

 

آقاى ناصر مهاجر،  ژانويه يكی از دوستان حاضر در اين مجلس، 22شنبه  سه

. ام را به من اطالع داد های قديمیكالسیگذشت يكی از همكاران و همخبر ناگوار در

رغم از دست دادن يک دوست، ما  چون علی. برايم بسيار دردناک بودن اين خبر شنيد

 .ها، ناگزيريم با بخشی از زندگی خودمان هم وداع كنيمبه ظاهر زنده

شان در فرانسه، ايشان را جز در محافل عمومی يا در  با اينكه از زمان اقامت

داديم كه ها به يكديگر قول میگذاری القات نكردم و اكثراً بعد از گلهها م نمايشگاه

 .همديگر را ببينيم، توفيق ديدار حاصل نشد تا باالخره شد آنچه شد

كالس و همكار بوديم و اكرم  ينی همتزئهنرهای  ى پنج سال در دانشكده

فرمهينی به خاطر اخالق خوب و رفتار متعادلش محبوب همه بود؛ چه استادان و چه 

ينی، در نقاشی و خصوصاً هنرهای تزئ. ودخشان باش در در كار هنری. دانشجويان

 مهندس هوشنگ كاظمی كه عالوه بر رياست دانشكده. دادهای نويی ارائه میشيوه

كرد و ينی بود، غالباً از كارهای اكرم تعريف میيكی از دو استاد رشته هنرهای تزئ

استفاده های لطيفی نظير بنفش، آبی، صورتی و خاكستری چون در كارهايش از رنگ
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خانم فرمهينی در منزلش يک حوض بزرگ : گفتباب شوخی می كرد، كاظمی منمی

 .كنداش از آن استفاده میاز رنگ بنفش درست كرده و مرتباً برای اجرای پروژه

ديروز بود انگار . های دور انداختشنيدن اين خبر تاسف بار مرا به ياد گذشته

سه  ی های ما در خانهاولين كالس. افته بودمينی راه يی تزئهاهنر ی كه به دانشكده

كه روژ تشكيل شد؛ زمانی ای كمی باالتر از سينمای مولنای واقع در كوچه طبقه

ناگفته نگذارم كه . اش از طرف شورای عالی فرهنگ تاييد نشده بود هنوز رسميت

ن با وجود شخص مهرداد پهلبد در مقام رياست اداره كل هنرهای زيبا و انتساب ايشا

تعداد ما در بدو . گرفتن اين دانشكده سهم به سزايی داشتى سلطنتی، در پا خانواده

های پسران و دختران های هنرستانالتحصيل ورود حدود پنجاه نفر و همگی فارغ

سازی و هنرهای ملی دست و پنجه نرم كرده  م و سه سال تمام با نقاشی، مجسمهبودي

 .بوديم

ها در نوع خود ها و بهترينترين شده نيز برجستهان به خدمت گرفته استاد

نظير دكتر صادق كيا، دكتر محمد مقدم، دكتر عيسا بهنام، دكتر اسد بهروزان، . بودند

عهد و اساتيد دروس عملی، دكتر شكوه  دكتر داريوش شايگان، مهندس پرويز مويد

صفاری،  ، جواد حميدی، مهندس بيژندكتر ليليت طريان، پرويز تناولی رياضی،

در چنين فضا و با چنين استادانی بود كه . مهندس هوشنگ كاظمی و فريدون رهنما

 .وجود گذاشت ی ينی پا به عرصهتزئ ى هنرهای دانشكده

از ظهرها  سازی و بعد ای دروس عملی يعنی نقاشی و مجسمههها كالسصبح

ظهر ادامه  از بعد 2شدند و اين برنامه هر روز تا ساعت های نظری شروع میدرس

همين روابط بين استادان و شاگردها بسيار دوستانه و بدون تكلف بود و به. داشت

خانه كرده بودند كه توسط دو دانشجو اداره را تبديل به چای هامنظور يكی از اتاق

كه از اين  اینتيجه. وگو بين هنرجويان و استادان بود شد و محل بحث و گفتمی

يک  ندانی هستند كه چه در داخل ايران و يا در خارج هرهنرم ،دانشكده عايد شد
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كنند و چند تايی هم شهرتی نحوی نام ايران را مطرح مینوعی فعال هستند و بهبه

 .اند سزا پيدا كردهبه

. جا به تدريس پرداختاكرم نيز در همين فضا پرورش يافته بود و در همان

و همچنين به فرزند برومندش، انوشه، منی ضايعه را به همسر ارجمندش باقر مؤاين 

 :به قول خيام. دارمتسليت گفته و يادش را گرامی می

 پست شدنديكان يكان ـل در پای اج ت شدند مه از دســـق هياران مواف

 ری دو سه پيشتر ز ما مست شدندودَ ورديم زيک شراب در مجلس عمر خ

 



 

 

 

 

 

 رفت مى خود راه باک بى

 مهاجر ناصر

 

 اش       شناسنامه در. است 2222 آذر 45 زادروزش كه گفت            مى راست و گفت،         مى

 شناسنامه، در. رضاشاه اجبارى حجابِ  كشف سال شده؛ زاده 2222 مهر 2 كه آمده اما

 كه روستايى آمد؛ دنيا به اراک فرمهين در اكرم اما. گشته قلمداد تفرش نيز زادگاهش

 خاندان از ،           معصومه مادرش 2.روزگارى داشتند اى                آوازه فرنگى نخ با بافى قالى در زنانش

 نيز. دوزى گل در دست چيره و كارى محكم، حرف، كم گير، گوشه آرام،. بود معظمى

 پدرش. برنگرفت سر از روسرى هرگز كه چندان شيعى، آيين به ايمان و دين اهل

 4.داد باد بر داشت، هرچه: گفت         مى اكرم كه باغدارى و كشتگر داشت؛ نام غالمحسين

. شد زغال و سوخت چشمش پيش بزرگترش، خواهر اعظم، كه بود ساله سه

. سربازى به شد؛ تهران ى         روانه رضا بزرگش برادر دلخراش، رويداد اين از پس ماه چند
                                                           

 از ارتفاع. ..اراک شهرستان فرمهين بخش مركزى ى           قصبه فرمهين»: است آمده دهخدا ى نامه لغت در 2

 ميوه، انواع و انگور غالت، محصوالتش ...سردسير دشت؛ در واقع ست اى   ناحيه... متر 2900 دريا سطح

 زنان دستى صنايع از كنند،   مى گذران دامدارى و كشاورزى به اهالى. است بره پوست و شن بن

 .25092 ص ،2272 بهار جديد، ى     دوره اول، چاپ دهم، جلد« .است نقشه و فرنگ نخ با بافى      قاليچه
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 06  آشنای ناآشنا

. بپيوندند رضا به و نندك كوچ تهران به شدند آن بر مادرش و پدر كه بود ساله پنج

 اكرم از شان         يكى تنها كه را ديگرشان پسر چهار و اكرم 2242 سال پاييز در ها آن

 آهن راه و بود بيگانه هاى             ارتش اشغال در آنگاهايران  .انداختند راه به بود، تر كوچک

 پنج را تهران تا اراک ميان ى  هفاصل ها         فرمهينى رو اين از  هم. اشغالگران طلقِ ملک

 . پيمودند روزه

 پدر. خريد  خانه تهران آباد   امظن در نىيهفرم ى خانواده آوارگى، ماه چند از پس

 نماز نداشت، كسى با برخاست و نشست گرچه. كرد پيشه نشينى خانه و نرفت كار پى

 مادر، و كرد   رىپد بود، شده شهربانى كارمند كه رضا. گذاشت     مى محل مسجد در

 از آكنده آزادى، هاى  سال آن در مدرسه و.        فرستادند         مدرسه به را ها بچه. دارى خانه

 به برادرانش، برخالف. نداشت كشش سياسى، كنُش به نسبت اما اكرم. بود سياست

 توده حزب به كه رضا ويژه

 برادر آن هاى       كوشش. پيوست

 ى پهنه هب خواهر كشاندن براى

 جايى به هرگز سياسى، پيكار

را  ماجرا اكرم زبان از. نرسيد

 :بشنويم

. بودم هفتم كالس من»

 به هفته آقا چند و خانم دو

 آن. آمدند         مى ما ى              خانه هفته

 خيابان ته ما ى        خانه زمان

 كارتِ خانه در دم... بود آباد    نظام

 نشان را نشا        حزبى عضويت

 آن روى عكس اگر و دادند        مى

 را ها آن من بود، خودشان عكس
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 مرا هميشه. بشوم اى                  توده هم من كه كرد تالش خيلى برادرم. دادم                    مى راه خانه به

. نبود بدهكار گوشم من اما. بروم تظاهرات به و كنم شركت جلسات در كرد                     مى تشويق

 به رفتم رمدابر با بار يک بودم، ششم كالس وقتى هست يادم. نبودم عوالم اين در من

 و نوشين[ عبدالحسين]شاگردان از خاشع،[ حسن. ]فوزيه ميدان در ميتينگ يک

   2«.نيستم كارها اين اهل من فهميد كه بود اونجا. داشت سخنرانى اتر،ئت بزرگان

 در. داشت دوست را كاردستى و نقاشى. نىيئتز هاى    كار و دبو هنر اهل اكرم

 وظيفه حسبِ. نداشت چندانى دلبستگى ديگر هاى         درس به. بود توانا رشته دو اين

 و احساس پُر و شاد و سرزنده ليک. بود مايه  ميان آموزى     دانش كل، در. خواند            مى درس

 مرداد 49 كودتاى كه بود برده پايان به را هفتم سكال. وظيفه انجام حس جمله از

 از پس روزى چند افتاد؛ زندان به رضا برادرش 2222 درسى سال آغاز در. داد روى

 خانه تنها نه سان اين. سال آن مهر 47 در سيامک اهلل عزت سرهنگ اعدام

 بر نيز زندانى برادر ىها     نيازمندى برآوردن و سرزدن ى         وظيفه كه ماند  سرپرست    بى

 :افتاد اكرم دوش

 مادر اوايل. بود شهربانى موقت زندانِ. رفتيم                   مى مالقاتش به مادرم و من فقط»

 كالس. رفتم   مى اسدى دبيرستان وقت آن. رفتم     مى تنها من مدتى از پس اما آمد؛  مى

 از. بود من ی مدرسه هم كخواه،ني پرويز خواهر نيكخواه، ى   پروانه. بودم هشتم

 رضا مالقاتِ به وقتى هست يادم خوب. كرد                    مى شلوغ خيلى كه بود هايى اى   توده

 او بعد. بردم مى غذا و لباس رضا براى هفته هر. گشتند      مى را مان هاى كفش رفتيم،            مى

 هميشه رضا. كرد           مى معرفى دوستانش به مرا ميله پُشتِ از. بردند قصر زندان به را

 ،قصر زندان در دم. آورد         مى رويم به رفتم،            نمى هفته يک اگر. ببيند مرا كه بود منتظر

 كار كه با كه كرد    مى جو        و      پرس و آمد            مى يكى باالخره تا ايستاديم      مى ساعت چهار

. است كاره هيچ كه بود كرده وانمود رضا. دادند مى راه زندان داخل به را ما بعد. داريم
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  2«.نرفت كند، مى همكارى توده حزب با كه اين بار زير

 سخت چندان اى سكته. آورد مى همراه به را پدر مغزى ى   سكته برادر، بازداشت

 و ماند مى بيمارستان در ها             ماه ،پدر. ساخت فلج را فرمهينى غالمحسين تن از نيمى كه

 :مدت آن در

 و بود زندان در پايم يک. رفتم مى رضا مالقات به درميان هفته يک ديگر... »

  5«.بيمارستان در پايم يک

 نوشته نام دختران زيباى هنرهاى هنرستان در تازه كه ست حالى در اين و

 از نيز را پدر چندى از پس.     شد آزاد زندان از حبس نيم و سال يک از پس رضا. بود

 روزى در فروبست؛ برجهان چشم پيرمرد كه نپايد ديرى اما. آوردند خانه به بيمارستان

 هاى         امتحان اما اكرم زندگى، هاى                         وارىدش و دردها ى    همه با. 2222 يزيپا روزهاى از

 پايان به را دختران زيباى هنرهاى هنرستان 2228 سال در و گذراند    سر از را درسى

 .  رساند

 ى         دسته نخستين ى         زمره در او. شد پذيرفته تهران دانشگاه در 2228 سال

 كالس در. يافتند راه نىئيتز هنرهاى نوبنياد ى        دانشكده به كه ست دانشجويانى

 فريدون تناولى، پرويز يان،طر ليليت بهنام، عيسى چون نشست بزرگى استادهاى

 در كه گشت كسانى درس هم. صفارى بيژن و كاظمى هوشنگ رياضى، شكوه رهنما،

 عباس چون هنرمندانى درخشيدند؛ خوش ايران نقاشى هنر در پسين هاى   دهه

 اين با. شاهى عرب مسعود و پوالدى محمد تبريزى، صادق آرام، پيل فرامرز معيرى،

. دارد مى دوست را گرافيک هنر ى،    ا        رشته هر از بيش كه ريافتد رفته رفته اكرم ،همه

 ارشد كارشناسى ى    دوره در سال همان. گرفت ليسانس 2224 سال. پرداخت آن به

 هنوز. شد گرافيک هنر ارشد كارشناس 2222 سال خردادِ. نوشت نام( ليسانس فوق)
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 زندان به باز را برادرش رضا، كه دبو نچشيده خوب را كاميابى اين شيرين ى      مزه

 .افكندند

 بعد. كردند دستگير كرد، مى حسابدارى كرد،      مى كار كه شركتى در را رضا ...»

 من. گشتند را جا همه. ريختند بود نارمک در حاال كه ما ى       خانه به مامور چند با

 ى     همه. كردند داپي كه بود كرده مخفى چيزى آن پشتِ رضا و بودم كشيده تابلويى

 خيابان در رفتم؛ ارتش دادرسى به. رفتم دادگاهش به من... بردند هم را ها           كتاب

 او مالقات به پنجشنبه روزهاى هفته هر من و بود قلعه قزل زندان، بار اين. شميران

. بردند قصر به را رضا بعد، .كرديم               مى زندگى خانه آن در مادرم و من تنها. رفتم           مى

 قصر زندان در. بود سخت خيلى. كشيديم  مى انتظار زندان در دم بايد مالقات، براى

   2«.ديدم را نيكخواه پرويز و جزنى بيژن

 از و. شود مى استخدام زيبا هنرهاى كل ى اداره در اكرم كه است دوران آن در

 اين. افتند مى اكرم براى ستهشاي همسرى يافتن تكاپوى به رضا دوستان ،پس آن

 باقر. چيدند زمينه منىؤم باقر با را او ديدار ،2222 تابستان روزهاى از يكى در چنين

 :آورد    مى ياد به

 سر گرمان عباس مهندس دوستم ساختمانى شركت به عصرها بعضى»

 مانوس لىخي او با قلعه قزل زندان در كه نفرى پنج چهار از يكى باقرى، عباس. زدم     مى

 و بود چه ندارم ياد به االن كه دليلى به عباس. بود گرمان مهندس حسابدار بودم، شده

 دختر. رفتم كه بروم؛ او پيش روز فالن كه خواست من از نبود، بيش اى  بهانه واقع در

 دفترش در نداشت، هم زيادى آرايش و داشت تن به اى ساده لباس كه زيبايى جوان

 يا شب همان براى. كرد معرفى فرمهينى رضا خواهر اكرم، به رام عباس. بود نشسته

 در هايم اى دوره هم از يكى و خانمش و او با كه گذاشت قرار شب، آن فرداى

 شمال هاى رستوران از يكى به شام براى خانمش، و صاحب كاووس حقوق، ى    دانشكده
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 و شد درست من سفر كار وقتى تا بود گىهفت كه شام هاى                      دوره اين. برويم شهر

 7«.كرد پيدا ادامه گرفتم، گذرنامه

 چيز  همه به. برد     مى سر به روحى سخت بحران يک در منىؤم باقر هنگام، آن

 اكرم. خودش از كس هر و چيز هر از بيش بود؛ فرار حال در. ازدواج جز انديشيد؛               مى

 پس. روشنفكر و شريف خوب، انسانى با كند زدواجا كه داشت خوش اما فرمهينى

 خدا االن همين از پاريس، رفتم من اگر»: شنيد باقر از شام هاى             دوره از يكى در وقتى

 9.وارفت ،«حافظ

 جور اين دوستى ماه چند از پس كسى بودم نديده. بودم كرده تعجب»

 8«.خوره    نمى نم درد به آدم اين كه گفتم خودم به. كنه خداحافطى

 شنيده زندان در را باقر و اكرم دوستى داستان. داشت را باور همين نيز رضا

. فرانسه سوى به كرد؛ ترک را ايران 2222 آبان روزهاى اولين در باقر بود هرچه. بود

. رفت دانشگاه به و گزيد مسكن پاريس در سپس. خواند                    زبان زانسونب در ماه هفت

 باقر 2229 مهر. حبس نيم و سال دو از پس گشت؛ آزاد زندان از زمان همين در رضا،

. گذشت                  مى هنر و فرهنگ وزارت در اكرم استخدام از سالى يک اينک. بازآمد فرنگ از

 د،رو كار سر به راحت آنكه براى. طراح سمتِ در كرد؛   مى كار نگارش كل ى               اداره در

 بهمن 45 در. )خرد بيلىاتوم زودتر هرچه تا رفت مى رانندگى كالس به كار از پس

 خواهد مى او از اكرم با           تلفنى تماس نخستين در منىؤم باقر.( گرفت نامه   گواهى 2229

 در كه كند جو و پرس تبريزى اف     طالب المحسنينِ مسالک چاپ ى      اجازه ى   درباره

 پى مشكالت، ى  همه رغم  به اكرم. بود كرده خوش جا نگارش ى       اداره مميزى ى          دايره

 دو گاه و دوستان با گاه. شد برقرار باز دو اين ارتباط ترتيب بدين. گيرد      مى را ماجرا
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 خود از باز اكرم. كنسرت به اتر،ئت به رفتند، مى رستوران به. ديدند      مى را هم نفره

 آرام، سيماى آن پشتِ پس كه گذشت             نمى ذهنش از دارد؟ سر در چه باقر: رسدپ مى

 دلدادگى ى                   مسئله كه است پنهان خروش و جوش پُر ای  انقالبى هيجان،                كم و خندان

 برده ىپ نهان راز اين به اگر. است نكرده حل خود براى را همسرگزينى نيز و زن به

 باقر. ببيند را او تنها خواهد            مى گفت           نمى باقر به و گذاشت             نمى پيش پا هرگز شايد ،بود

 :نخواند را اكرم دستِ كه بود آن از هشيارتر اما

 دماغم من. كرد دعوت هم را ها آن و زد زنگ برادرش دوست و برادر به... »

         20«...كنم صحبت او با خواستم     مى واقعا چون. سوخت

 بيش نفسش به اعتماد و روحى استحكام. نگشت شكسته دل رفتار اين از اكرم

 باک بى و راست  رو. كشد پس پا دوستى از و نبخشد را كردارهايى چنين كه بود آن از

 :تنها و يكه. اروپا به بست؛ سفر رختِ. رفت          مى را خود راه

 و آلمان هلند، لندن، پاريس، تور. رفتم اروپا به گردش براى. بود 28 خرداد»

 كه دادم هم را هتل آدرس و فرستادم كارت باقر براى. نيم و ماه يک براى ايتاليا،

 بود، نكرده ستپُ و بود نوشته برايم كه را كارتى برگشتم وقتى اما. دهد جواب بتواند

 خيلى نه ولى زديم؛ حرف هم با دوست دو مثل. بودم آورده هم كادو برايش. داد نشانم

 22«.صميمى

 دليل اين به بسا چه .حتم به بود؛ كرده حس را اكرم ى  فاصله با ى               رابطه باقر

. سال آنرا  هنر جشن در شركت و داد را شيراز به سفر پيشنهاد ديگر ديدارى در هم

 :دهد مى منفى پاسخ پيشنهاد اين به اكرم

 با  روز پنج چهار توانم              نمى هستم، مدرنى دختر كه وجودى با مگفت او به»
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 هم با ما دانستند               مى و بودند ما دوستى جريان در برادرم و مادر... كنم مسافرت كسى

 24«.بينيم       مى را همديگر و رويم مى بيرون

 در گرفت، گوشه. زد زسربا اكرم ديدن از چندى يک باقر رد، پاسخ اين از پس

 و گيرى گوشه آن ى      فرآورده. نشست خود با تكليف تعيين به و رفت فرو خود

. گذاشت راه در پا سپس كرد يكى دل. بود ازدواج ى      هراو   پرسش حلِ نشينى، زيج

 قوانلو دوستانش، از يكى با را اش                 اراده ،2228 سال همان شهريور 45 جمعه شباهنگام

 وى با همراه عصر فردا و كند پيدا محضردارى فورى خواست او از. نهاد ميان در نامى،

 اكرم با شهريور 42 شب شنبه. بود بهار الشعراى ملک خيابان در كه يدابي اش خانه به

 تدارک چيان، هفتور ديگرش دوست و قوانلو قرار، از پيش تا. سينما قرار داشت؛ قرار

 نىيشير و نقل تا گرفته محضردار از: نمودند آماده را بايست  مى آنچه و ديدند را الزم

 به را خود زودتر هرچه كه خواهد  مى اكرم از تلفنى پنج، ساعتِ نزديک. عروسى

 را اش  شناسنامه خواهد      مى اكرم از نيز .(متفاوت كلى به روايت دو. )برساند اش              خانه

 پاسخ «خواى؟ مى چه براى شناسنامه» :پرسد           مى   زده شگفت اكرم .باشد داشته همراه

 را دنيا يک من»: آيد     درمى اكرم «.كنه عقد را ما كه ايم                   كرده خبر آخوند»:                  دهد مى

: گويد        مى ىدخونسر به 22«!بياندازى دست منو خواهى            مى تو حاال ام،    انداخته دست

 دست را تلفن گوشى بعد و «.ست         جدى مسئله نيست؛ كار در انداختن دست»

 مسئله و نيست كار در شوخى         كه      گويد           مى اكرم به نيز او. سپارد   مى چيان هفتور

 :كند        نمى باور را بود شنيده آنچه اكرم. ست               جدى

 تصور. بودم شده نگران ورم،ابي را ام شناسنامه بود خواسته اينكه از. ..»

 خواهد مى دليل همين به و تصادف، مثال باشد، افتاده اتفاقى شايد كردم مى
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 01  رفت باک راه خود می بی

 22«.شدم وارد و رسيدم اش     خانه به دلشوره با باالخره. ببرم را ام  شناسنامه

 به ديگر اى      گونه به اما را اكرم. نام به كند؛         مى معرفى اكرم به را دوستانش باقر

 !بنده زن هم اين: شناساند  مى ها آن

 چى؟: گفتم. شد بد حالم جمله اين شنيدن از: ست            شنيدنى اكرم واكنش

 نكرده صحبتى ازدواج ى       درباره اصال باقر و من روز آن تا... كنم غش بود نزديک

 اگر دانستم            مى بودم، كرده پيدا اخالقش از كه شناختى با... هن بگويم نتوانستم... بوديم

 مراسم در او الاقل كه كردم تلفن دخى دوستم به. ديد نخواهم را او ديگر بگويم نه

 بگو آمد رضا وقت هر گفتم مادرم به و زدم زنگ هم خودمان ی خانه به. باشد ما عقد

  25«.بزند زنگ شماره اين به

 فرمهينى اكرم شاهد راه به چشم توانست  نمى و بود گرفتار دارمحضر آقاى

 و فردا يا را سوم شاهد: كه گويد مى و كند مى جارى شاهد دو با عقد ى صيغه. بنشيند

 مهريه: پرسيد وقتى. كند امضاء را ازدواج رسمى سند تا بفرستيد محضر به فردا پس يا

 : شنود مى منىؤم باقر از ؟ هست چه

 و آوردم نآقر جلد يک كتابخانه از رفتم آناً و. پهلوى ى            سكه يک و نآقر يک»

 از پس هم او «.شد وصول مهريه كه بنويس گفتم محضردار به بعد. ی طال سكه يک

   .«است رسيده ايشان به قبال زوجه قرار با ...» :نوشت اكرم تاييد

 تاب هم سرآخر. دبو طبيعى ازدواجى، چنين يک به محضردار زده شگفت نگاه

 27«كرديد؟ ازدواج ترتيب اين به چرا كرده تحصيل آدم نفر دو شما»: پرسيد و ورداني
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 و خوردند قلنُ آورند، رو به آنكه بى. آمدند رضا و دخى رفت، كه محضردار

 از پس. رفتند پهلوى خيابان در رايريو رستوران به همگى شام براى. گفتند شادباش

 اين» :گويد مى اكرم به رضا گرفتند، پيش خود هاى خانه راه و گشتند پراكنده كه شام

 هم اكرم مادر. نزد حرف اكرم با ماه دو تا و 29«بود؟ شده ات چه كردى، كه بود كار چه

 را واقعيت كه شتاواد را مادر و برادر اكرم، سرانجام اما. گرفت پيش رويه همين

 ترين نزديک تنها كه شام نىميهما يک برگذارى از پس. يندابي كوتاه و بپذيرند

 كه گونه آن و رفت باقر ى     خانه به اكرم داشتند، شركت آن در باقر و اكرم خويشان

 .آراست را آن خواست، مى

 اصفهان به خواهد  مى كه بود گفته»سومين براى را رضا كه بود آبستن ماهه هفت اكرم

 اصفهان به رضا آقا گفت و زد زنگ دوستانش از يكى. آمدم خانه به اداره از من. برود

 را رضا كه گفتم او به آمد خانه به باقر وقتى. اند     گرفته را رضا كه فهميدم من. مدهاني

  «.شد سفيد گچ مثل باقر صورت رنگ. اند            گرفته

او به رضا رولورى داده بود كه از مرتضى . دليل نبود منى بىرنگ پريدگى باقر مؤ

رولور را رضا خواسته بود؛ براى دوستش عبداهلل قوامى از اعضاى . زربخت گرفته بود

به جستجوى رضا برآمد؛ همراه با . خبر نداشت اكرم اما از اين ماجرا . ستاره سرخگروه 

 .همسرش

شناخت به  گروهبان ساقى كه باقر را مى. و جو كنيم با باقر به قزل قلعه رفتيم تا پرس»

خيلى شكنجه شده . رضا را ديدم! تونه ين؛ اما اون نمىتو برو برادرت را بب: من گفت

 «.به اتهام داشتن اسلحه او را گرفته بودند. خُب پس از سياهكل بود. بود

او را به . ورد كه اسلحه را از باقر گرفته استها را تاب آورد به زبان نيا شكنجهرضا 
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 29يا آمد؛ در انوشه، كمى پس از بازداشت او به دن 28.محكوم كردندشش سال حبس 

به همسر، هم آموزش گرافيک و هم رسيد و هم  اكرم؟ هم به انوشه مىو . 2250آبان 

 ... رسيدگى به برادر زندانى

 

                                                           

28
يارى داشتند؛ همچون بس ى محكوميتش همچنان در حبس نگه نى را پس از پايان دورهيرضا فرمه 

ى بود كه با انقالب مردم ايران آزاد گشت؛ ا او نيز از زندانيان سياسى. ديگر از زندانيان سياسى آن دوران

 .چشم از جهان فروبست 2299ارديبهشت  5در . 2257در سال 



 

 

 

 

 

 

 

 يک قطعه جواهر

 نژاد ناصر رحمانی

 

گذارند يا جايگاهی پيدا  ديگر نقشی بجای می  در زندگی بعضیها  بعضی آدم

كنند و  اسر زندگی آن فرد را همراهی میكنند كه به نحوی استثنايی در سر می

. شان، سايه به سايه با اوست او، چه در حضورشان و چه در غيبت پای او، در كنار به پا

اكرم خانم از بيش از چهل سال پيش، از همان تابستانی كه باقر تلفنی از او تقاضای 

ع كردند، شان را شرو ازدواج كرد و همه چيز به سرعت انجام شد و زندگی مشترک

 .ها چنين جايگاهی را داشته برای من در تمام طول اين سال

ها، از دوستیِ فردی تا  توانم با جرأت بگويم كه اكرم خانم در طول اين سال می

ای و تئاتری من، همواره به نحوی  ى خانوادگی و تا زندگی اجتماعی و حرفه رابطه

ريای خود به عمق و غنای اين  یب بوده، حمايت كرده و با ياری بحضور داشته، مراق

 .دوستی كمک كرده



 07  يک قطعه جواهر

ها، تنها به يک مورد آن اشاره  ها و حمايت شمار اين مراقبت یاز ميان موارد ب

آور باشد؛ و آن بازی اكرم  كنم كه شايد برای بسياری دور از انتظار و حتا تعجب می

است  2892سال ى محسن يلفانی در  نوشته« نوروز پيروز است»ى  خانم در نمايشنامه

كه نشان داد غير از آنكه طراح، گرافيست و نقاش زبردستی است، بازيگر بسيار خوبی 

اين علت انجام داد كه ه و اين كار را نه تنها به خاطر من، بلكه همچنين ب. هم هست

دانست در اين تنگنای تبعيد و كمبودِ اسفناک دست ياری، همكاری او در نمايش  می

وجه به اين نينديشيد كه او  هيچ به. و چه اهميت بجايی دارد چه كمک بزرگی است

اين عوالم اكرم خانم كامالً بركنار از . هنرمند و استاد طراحی و گرافيک و نقاشی است

قدر  دوستان و اطرافيان خود آن اكرم خانم در رابطه با. زا بود خودپسندانه و توهّم

شناختی ممكن بود وجه ديگر  نمیو خودمانی بود كه اگر او را  ريا، صميمی بی

 .شخصيت او را به عنوان يک هنرمند فراموش كنی

ها پراكندن اين  ها و خصوصيات زيبايی داشت كه يكی از آن اكرم خانم ويژگی

ى اكرم خانم از همان روزهای اولی  خانه. زيبايی در محيط زندگی و اطراف خود بود

يی شد كه هر گوشه و كنارش شين و زيباكه وارد زندگی باقر شد، تبديل به فضای دلن

ى اكرم خانم بزرگ باشد يا كوچک، كم  مهم نبود كه خانه. نواز بود و لذت بخش چشم

نور باشد يا پُر نور؛ هر شكل و هر فضايی كه خانه داشت، اكرم خانم آن را به فضايی 

ر و گل و كشيد و آرايش و تزئين در و ديوا كرد كه توجه آدم را به خود می تبديل می

های كوچک و  ها و طراحی نقاشی. بخشيد گياه خانه، آرامش و حس خوبی به آدم می

ها آويزان بودند،  ظريف اكرم خانم، گاه بدون امضای خودش كه روی ديوار اتاق

هايی كه اينجا و آنجا گذاشته شده بودند، ظروفی كه برای غذا و ميوه و مخلفاتِ  گلدان

ای داشت كه از  ه نشان از سليقه و ظرافت و دقت هنرمندانهديگر انتخاب كرده بود، هم

 .گرفتند ى او نشأت می روح زيبايی شناسانه

اكرم خانم يک خصوصيت مهم  ،خصوصيات زيبا و انسانی یسياراز ميان ب

اكرم خانم به آنچه كه آرمان باقر بود : ديگر هم داشت كه من مايلم آن را حتماً بگويم
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اش با باقر، كوشش  برای پيشبرد اين آرمان، در سراسر زندگی عميقاً اعتقاد داشت و

ربارتر چه پُر خانه فراهم كند تا آسايش او هرچه بيشتر و كارآيی او هركرد شرايطی د

 .باشد

ها  های زيبايی و هنر اوست، و اين ى اكرم خانم سرشار از آثار و نشانه خانه

وح باقر را سيراب كنند و به او نيرو و ها ر ها و سال قدر غنا دارند كه هنوز تا سال آن

 . توان كار بدهند

 .اكرم خانم يک قطعه جواهر بود

 .يادت هميشه با ماست. اكرم خانم عزيز، خسته نباشی

 



 

 

 

 

 

 ها به اينجا آمدم ای من از دست توده

 
 منىؤم باقر با اى صميمانه دوستى كه ايران نامدار ى نويسنده ، علوى بزرگ

 برلن از 2222 فروردين در فرمهينى، اكرم به نسبت اى ژهوي محبت و داشت

 ها منىؤم ى خانه در را روزى چند ها وقت بيشتر چون و آمد پاريس به

 پژوهشگر و دهننويس كتيرايى، محمود بزرگ آقا ديدار براى. گذاراند

 به فروردين 42 روز در تن چهار اين. رساند پاريس به را خود نيز سرشناس

 زير در آنچه. گفتند سخن ها گذشته از و نشستند انىخودم گفتگويى

 و خودمانى گفتگوى كتاب از را آن. ست فرمهينى اكرم هاى هگفت خوانيد مى

 باقر كوشش به و آلمان در شد؛ چاپ 2292 سال در كه ايم برگرفته نامه چند

 . منىؤم

 

گذارم پاكش  میر كرديد يادگاری است؛ من ن، اين نوار را كه پُآقا بزرگ: منیؤكرم ما

 .شما راجع به من صحبت كنيد. من به ديگران كار ندارم! كنيد هان

شما  تان بروم؛ خانم اكرم خانم، شما واقعا زن خوبی هستيد، قربان شكل ماه :علوی

و  آوريد كنيد؛ خوراک می از صبح تا غروب اينجا خدمت می. واقعا زن خوبی هستيد

 ...شوريد ظرف می
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 !كند چه جوری نگاه میببين به زن : منیؤم

 .بينم كنم، اينجوری می من اينجوری نگاه نمی: علوی

***** 

كارهايی كرده كه  حزب تودهگويند  من از روزی كه خودم را شناختم، می: منیؤاكرم م

 . درست نبوده

 . عكسو بر: منیؤم

درست كار كرده بود  هحزب توديعنی كارهايی كه كرده درست بوده؟ اگر : منیؤاكرم م

ها  ای تودهاگر . مها اينجا آمد ای تودهمن از دست حزب . رسيديم كه ما به اينجا نمی

ها اينجا  ای تودهمن فقط از دست  .نبودند من چرا بايد خانه و زندگيم را داغون كنم

 ...ای نبودم البته خودم كه كاره. آمدم

 (منیؤاشاره به م)اما اين : علوی

علتش چه بود؟ اين آقا يک . ا چشم نداشتند ببيننده ای توده آقامون را: منیؤاكرم م

در حقيقت هم ديگر حزب . ردهمُ مرداد 49بعد از  حزب تودهزمانی گفته بود كه 

تلفن . زنی ها را می گويند تو چرا اين حرف اند می آمده حاال. ای وجود نداشت توده

ها همه  اين. اش زنش را بردند امشب ريختند به خانه منی را گرفتند،ؤم زدند می

اين برخوردها هم  .دسيسه بود كه ما مجبور بشيم فرار كنيم و گرنه ما كاری نداشتيم

 حزب تودههمه از  آقای كتيرايی، شما چرا اين. از رفقای نزديک خودمان شروع شد

او . كرديم يكی از رفقای صميمی ما آقای جاويدفر كه تعريفش را می. كنيد تعريف می

ما  ی زد يا خانه مرتبه حداقل زنگ می  يس بود هر دو روز يکوقتی كه باقر در پار

گفتم آقای بهش   خواستم به پاريس بيايم میكه من . ندارم آمد ببيند كاری دارم، می

گفت بيشتر هم  می. تهيه كرد و به من داد. دوازده هزار تومن الزم دارم ... جاويدفر

هر كاری  كرد، زيادی به من میهای خيلی  فقط پول هم نبود، كمک.خواهی بدهم  می
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گفت امروز  می ، هیاما بعد از انقالب وقتی ما يک خانه خريديم .داد انجام می داشتم

چرا؟ . خواهد بيايد يواش يواش متوجه شدم كه اصال نمی. يما، فردا ميديدنتون يمامي

وستی د. منی تماس نگيرؤمنی نرو، با باقر مؤم ی گفته بود خانه حزب تودهبرای اينكه 

 .ی يعنی همينا هتود طورند،  ها اين ای توده... اگر اين باشد

 

 

 اكرم فرمهينی و بزرگ علوی



 

 

 

 

 

 مانند رفتگان ما، همواره با ما می

 

 محسن يلفانی 

 

طبعاً بالفاصله با  ی و دوستی من با باقر مؤمنی وچهل و يک سال از آشناي

كی خانم و باقر، من جای كوچدر ميان انبوه دوستان اكرم . گذرد اكرم خانم می

هم انتظار ندارم كه بتوانم با اين چند كلمه حق اكرم خانم را پس حتا خودم . ام داشته

كه اكرم خانم در  امّا اين حرف نادرستی است. )مكه ديگر در ميان ما نيست، ادا كن

، بيش از هر وقت ديگری در ميان ما و رفتگان ما، تا وقتی كه بخواهيم. ميان ما نيست

اند،  روند، با تمام هستی و با تمام آنچه كه برای ما بوده كه میها  آن. با ما هستند

ی ما  كنم همه جز اين گمان می .(بگذريم ـ مانند و با ما خواهند ماند همواره با ما می

آسا،  يم كه اين چهل و يک سال چنان برقپذير هيچ توضيحی، می به آسانی، بی

های خزان،  ات آن مثل برگست كه يادها و خاطرهمچون گردبادی بر ما گذشته ا

ها  ی پراكنده از آناند و جز تصويرهاي د و بوران، پراكنده و پريشان شدهدستخوش با

 . چيزی باقی نمانده است

با، كوشا و موفق، آنچنان كه نخستين تصوير از آنِ خانم جوانی است زي

م خانم اكر. ن ايرانی عرضه كندتوانست به ز ی چهل خورشيدی می ی اواخر دهه جامعه
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، از ن در مدرنيتی كه شرايط آن روزگارزن ايرانی است كه از گام نهاد ی ترديد نمونه بی

سانده جمله رژيم موجود فراهم آورده بود، استقبال كرده و در عين حال بدان ياری ر

امّا بايد بالفاصله به ياد آوريم كه اكرم . انگيز است چنين تصويری سخت غبطه. بود

سهم او از اين مدرنيت، پنج سال زندان ت، رضا فرمهينی، كه م برادری داشخان

فرسای  عمری مبارزه، داوطلبانه مسئوليت طاقت سياسی بود و همسری كه پس از

های  بايست سهم توده كشيد كه می ای را به دوش می بست كشيده شده نميراث به ب

ه آن خانم زيبا و توان فهميد ك به آسانی می. مين كندنيت تأمدر ميليونی را از اين

بايست اولين و تنها فرزند  ی میهاي ها و بغرنج شا و موفق در گير و دار چه تناقضكو

 . خود، انوشه، را بزرگ كند

پنجاه  ی های دهه ی سال ق به روزهای آشوب و تالطم ميانهلتصوير دوّم متع

تر  بزرگ الی تخت جمشيد به آپارتمانیقاعدتاً نقل مكان از آپارتمان كوچک با. است

نی اكرم خانم آراسته شده بود، در ميدان آرژانتين كه مثل هميشه با سليقه و كاردا

ناپذير باشد  مان كوشش و موفقيت خستگیای از به حاصل نشستن ه بايست نشانه می

ناپذير  ی سونامی مقاومت اما ما در آستانه. مينان به آيندهاندازی بر امنيت و اط و چشم

آن  باوری خود را به كانون آن انداخته بوديم كه خوشدلی خوش انقالب بوديم و با

 . ای حصيری از ميان برداشت و در هم پيچيد امنيت و اطمينان را مثل كلبه

حقيقت اين است . ق داردد تعلهای آزمون نامنتظر تبعي تصوير بعدی به سال

ن را ماجرا يا و در آغاز آ ها پی برديم كه ما كم كم، لحظه لحظه، به مهابت اين سال

مان  های ديگر زندگی ا فصلی بيش و كم شبيه فصلنگيز يا ای كم و بيش هيجان حادثه

ای  ر سنجيدهو تصو. ر گذرانده بوديمدانستيم كه، سخت يا آسان، به هر حال از س می

وطنی و سلب ناگهانی اكتسابات و هويت خود  از واقعيت زيستن در شرايط بی

گويم مردانه، كه دليرانه، اين  زن زيبا، كوشا و موفق، نمی همان اكرم خانم،. نداشتيم

نه از اين رو كه باز . كشيد، پذيرفت سزاوارش بود و نه انتظارش را می آزمون را كه نه
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. ای مطبوع و مقبول برای باقر و انوشه باز نايستاد از كوشش برای فراهم آوردن كاشانه

 . ت انسان ايرانی را نجات دادن و حرمشتر از اين رو كه در اين كوشش شأبي

شان نيازی به يادآوری  اكرم خانم از كسانی بود كه در تعريف و توصيف خصائل

و اگر چه . او زنانگی را به كمال در خود دريافته و جذب كرده بود. شان نيست زن بودن

نظری باشد، باز به  تواند صاحبِ دانم كه در اين قلمرو می من خود را آخرين كسی می

كه در  گويم كه او هم در سرزمين مادری خود، همچنان دهم و می ود جراًت میخ

 . هولگاه تبعيد، فخر زن ايرانی بود

 



 

 

 

 

 شناسم ی كه من شناختم و میاكرم

 

 (حاج سيد جوادی)كيان كاتوزيان 

 

 48ار اكرم خانم را ديدم، برای اولين ب 2892از آن روزی كه در بهار سال 

از . آمده بود؛ يک سال پس از من و دو دخترم همراه انوشه از ايران او. گذرد سال می

شجاع و دالوری كه ما را از ايران  جوان همان راه آمده بود كه ما آمديم و همراه همان

اين آشنايی در طول . سرنوشت هر دو نفر ما شباهت زيادی به هم داشت. خارج كرد

 .تدريج تبديل به دوستی و يگانگی شدسال به 48

وشه و مادر و يلدا يلفانی، اندر كوه و كمر ميان ايران و تركيه همراه با نيلوفر و 

 فرزندی كه همسفرشان بودند
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ها اندک معاشرت. ها زياد بودندهای نخست ورودمان به پاريس، گرفتاریسال

پنج سال از ورود ما به . اما ما به مقابله با مشكالت عادت كرديم. انات بسيار اندکو امك

ولی . كاری كه در تخصص ما نبود. گذشت كه هر دو مشغول كار شديمپاريس می

 !اطالعات كنيم؛ اطالعات آشپزی ی نيم و مبادلهای شد كه بيشتر همديگر را ببي وسيله

 .آخر هر دو آشپز رستوران شده بوديم

عادت كرده . شدگذشت، نزديكی ما به همديگر بيشتر میهرچه زمان می

پيشنهاد  مؤمنیای يک بار من تلفن كنم و به اكرم خانم و آقای بوديم كه الاقل هفته

را  آنجاو من نام ) .ما يرين آپارتمانز ی سرويس طبقه  در سلف خوردن قهوه بدهم

اين سلف  (.، آخر ما هنوز خودمان پيرزن نشده بوديمهاگذاشته بودم كافه پيرزن

های مسنی بود كه برای خوردن چای قيمت مناسب، پاتوق خانم سرويس به مناسبتِ

 .شدندو قهوه عصرها دور هم جمع می

ای سه بار نه سال را هفتهمن بيست سال از اين بيست و  شايد بدون اغراق

هر دو نفر ما به اين . طوالنی گاهی كوتاه و زمانی. كردمتلفنی با اكرم خانم صحبت می

ارتباط عادت كرده بوديم؛ خصوصاً هنگامی كه انوشه به سربازی رفته بود و او 

گذاشت يا های من در روحيه او اثر میدانم دلدارینمی. نهايت نگران و غمگين بودبی

 .كردمه؛ ولی من كار خودم را مین

چهار . خوردن را منتقل كرديم به ميدان شاتله و ميدان باستيلكم كم قهوه 

اكرم خانم اهل . شديممان می هایكرديم و راهی خانهها با هم صحبت مینفری ساعت

و مرتب . اش را بسيار زيبا تزيين كرده بود خانه. با سليقه بود. هنرمند بود. معاشرت بود

دنيای . يعنی كه زندگی را دوست داشت. كردخوب آرايش می. پوشيدشيک لباس می

وجودش مراقبت و محافظت  ی همه. اكرم خانم، دنيای زيبای عشق به انوشه و باقر بود

چشم . ر كرده بودنددو موجودی كه دنيای او را در غربت پُ. از اين دو موجود عزيز بود

به . گذاشتها را پشت سر میسال. شدتر میبه انوشه داشت كه بزرگ و بزرگ

اش رنگين، سفره. اش برای دوست و آشنا باز بودخانه درِ. شدالتحصيلی نزديک میفارغ
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اكرم خانم پشت و . اش معطر بودعطر، آشپزخانهغذاهايش متنوع و خوشرنگ و خوش

 .تگفحرف خودش را بدون دغدغه می. كردديگران را قضاوت نمی. رو نداشت

نهايت به  شان وجود عزيزی وارد شد كه بیبه جمع سه نفری .ها گذشتندسال

همه توجه و ناتالی لياقت اين. ناتالی وارد اين حباب بلورين شده بود. او عالقه داشتند

شد، اكرم خانم كه گاهی از زندگی يک نواخت در پاريس كالفه می. عالقه را داشت

حضور . كردبلورين، به دنيا به چشم ديگری نگاه می بعد از ورود ناتالی به اين حباب

منی طراوت و روشنايی و هوای خانه اكرم خانم و آقای مؤ دلپذير ناتالی، به حال

 وسواس و دقت با. استندخوهمه چيز خوب دنيا را برای ناتالی می. ای بخشيدتازه

از ازدواج انوشه  پس. كردند دوست داردخريدند كه فكر میزيادی برای او هدايايی می

های نشستيم، حرف از اين زوج جوان بود و حرف از خوبیو ناتالی، اغلب با هم كه می

 .عروس تازه

اكرم . شاخه جديدی داد (Alban) درخت تنومند حيات اكرم و باقر با تولد البان

شور و حال او و باقر و عشق به نوزاد كوچولو وصف ناشدنی . خانم مادر بزرگ شد

ر از عشق ها را پُ روز آن ،ام هفته در انتظار بودند كه ناتالی و انوشه و البانتم. است

ى تازه  دو شاخه ،البان به فاصله نزديكی پس از تولد. خانواده بزرگ شده بود. كنند

. كوچک ی ؛ سه جوجه(Tanneguy) ىگنتو  (Bastian) ديگر به اين تنه اضافه شد؛ باستين

وار شده بود و اكرم خانم، با تمام توانش در خدمت او انوشه عيال. سه قطه آب حيات

خانه  رسيديم به قهوه ما ديگر كمتر می. وزيد بر زندگی اكرم و باقر باد موافق می. بود

تا در سال . ها مرتب ادامه داشت اما تلفن. فاصله بين ديدارها زياد شده بود. برويم

ديدم، با  وقتی او را می. بيمار شدپيش كه درخت تنومند آفت زد و اكرم خانم ناتوان و 

صورتش به . آمد موهای سپيد، نگاهی گنگ و راه رفتنی خسته و كند، دلم به درد می

. نگاهش آرام و لبانش بسته. ايش صورتیه گونه. معصومی و بيگناهی كودكان شده بود

رحمی  ها به زبونی دنيا و بی شايد خنده. خنديد داد و می زدم گوش می حرف كه می

 .سرنوشت بود
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هر دو روز يک بار و گاهی هر روز تلفن . به همان روال گذشت يک سال اخير

گفتم  می. كردم با او شوخی می. داد منی گوشی را به اكرم خانم میاقای مؤ. مزد می

. گفت از باقر راضيم خنديد و می اكرم خانم از باقر راضی هستی؟ پسر خوبيه؟ می

منی و اخير شاهد رفتار تحسين برانگيز آقای مؤ لمن در اين يک سا. گفت راست می

ديدم با چه عشق و محبت و صبوری از اين موجود عزيز پرستاری  انوشه بودم و می

كردم و ناتالی را كه در اين پذيرايی و  در درونم هر دو را ستايش می. كنند می

اين درد و امروز اين سه نفر، دوری از اكرم خانم و . ای داشت پرستاری سهم عمده

 .كنند فراق را چه عارفانه تحمل می

  غم فراق تو از شرح و بسط بيرون است

 زما مپرس كه حال درون ما چون است

رستان سنت آنتوان در بيما 4024ژانويه  49آخرين بار اكرم خانم را در روز 

ند، هايی كه به او وصل كرده بود زير بار دستگاه. ر از رنجنگاهی پُ. كرد نگاهم می. ديدم

 .آماده شده بود كه پرواز كند. زد ناتوان و درمانده نفس نفس مى

سين كوچک و  هفت ی فرهبينم كنار س اكرم خانم را می. نوروز استنزديک 

ای است كه با وسواس و  مشغول تر و خشک كردن گل و سبزه. چيند زيبايی كه می

ر از ی خانه پُ مهه. خورد خالی اكرم خانم همه جا به چشم میجای . كرد دقت سبز می

 .زند همه ما كه دوستش داريم لبخند می اكرم خانم است و او به

 



 

 

 

 

 

 

 

 !جانت جور، جواهر

 عباس بختياری  

 

ای بود  پسند، جواهرِ خانه شكل، زنی زيبا، خوش سليقه و م«بانوی سرخوش»

مر او آلزاي. های بسته رفته است ست كه با بال حاال يک سالی. ازدهم پاريسدو در محلۀ

های پايانی  را گُم كرده بود و با وجودی كه چندين بار به ديدارِ ايران رفته بود، ماه

 . پنداشت ساليانِ سال است كه وطن را نديده است عمر، می

شناسند، گُم  هايی كه حتا اندكی او را می اما اكرم فرمهينی فراهانی برای آن

رنگِ حسرت گرفته بود، از  اش حتا تا همين روزهای آخر كه چهره. شدنی نيست

 .ى ما شفافيتی ماندگار براى همه .تراويد چشمانش زاللی و مهربانی می

آورد، اما هرگز حسِ دوست  بر زبان نمی. انسانی ساده و بسيار صادق بود

افتاد حسِ  اش می با لبخندِ نازكی كه بر چهره. كرد ای پنهان نمی داشتنش را ذره

آمد و دوست  هايی هم كه خوشش نمی وقت. كرد می اش را آشكار درونی و عالقه
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هايش همه از هويت و  نخواستن. داد ش را تغيير نمینظرداشت، ششصد دليل هم  نمی

تا آخرين . هايش كامال شخصی و تجربی بود واكنش. گرفت باورهای او نشأت می

 هنوز. های حياتش چشم از عشقش، كه پيرِ قلندرِ جنبش ما باشد، برنداشت لحظه

منی نشسته است باقی مانده؛ اما مؤای كه در جوانی بر جانِ يارش باقر  های گلوله نشانه

های  گل بانوی ما هرگز حس عميقِ سوختنش را به تاراج نگذاشت، مبادا برای چشم

 . فخرفروشی بشود ی حتی هياهوها مايهنامَحرم و بيگانه، خيالِ سودا و منفعتی بسازد، يا 

تغيير كرد و حجمی از انرژی منفی، به ويژه جهانِ ما  رفته رفته جنس زمانه

هايش را نگهبانی  اما او همواره اصالت و انديشه. ايرانيانِ نشسته در غربت را فرا گرفت

 . كرد و باور به عشق و دوست داشتن را برای ما به ارث گذاشت و رفت

 مدرس يالت به عنوانتحصفوق ليسانس گرافيک كه پس از پايان . هنرمند بود

 . كرد هنرهای زيبا تدريس می ی در دانشكده

پوش و خوش  خوش. در زندگی خصوصی و شخصی نيز هنرش ستودنی بود

شبيه آهنگسازی كه . العاده بود ها فوق بندیِ رنگِ لباس نگاهش به تركيب. سليقه بود

بندی سازها و جنس و رنگِ ملودی را به  تركيب كند برای خلق اثرش تالش می

چيدمان كند كه هم خود و هم شنونده به حسی عميق و لذتی زيبايی  ای گونه

های گلدارِ  در چيدمان و آرايشِ خانه از فنجان قهوه گرفته تا دستمال. شناسانه برسد

ها و  ها، از گلدان كوچکِ سبز و اطلسی تا تابلوهای نقاشی، همين ظرافت كنار بشقاب

های قديمیِ سياه و  وی ديوار و عكسهای چوبی ر قاب. داد ها را نشان می حساسيت

. تر بودند، برايش محترم و قابلِ ستايش بودند های قديم ها و دوران سفيد كه يادگارِ آدم

ايستاد و آرام زير لب  شان می اند و حیّ و حاضر، گاهی مقابل انگار كه همگی زنده

 . زد ها حرف می گويی با آن. كرد زمزمه می

رهايش، خودجوش و خودساخته، تبديل شده بود به نگاه و باو ى  به پشتوانه

ى يک  های ثابتِ ماهيانه در زندگی خصوصی نيز، با هزينه. سازماندهى مجرب
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ها را برای دوستانش تدارک  نوازی ى تبعيدی، بهترين پخت و پزها و مهمان خانواده

 . ديد می

يان داد و از آن م صدای آوازخوانان زن را به خوانندگان مرد ترجيح می

گوشش . ى دوران جوانی خود، خانم دلكش داشت دلبستگی خاصی به صدای خواننده

با آنكه . های آخرِ زندگی بر روی هيچ صدا و سخنی بسته نبود؛ حتا تا همين هفته

كرد، با  اش مى برد و فرسوده به روز توانش را بيشتر از بين میهای جسم روز  عارضه

 . كرد دعوت میهای الغرش تو را به مهربانی  خنده

های بسيار  های معمولِ اين روزگارِ نامُراد كامالً به دور بود و با واژه از پيچيدگی

نژاد، سيمين بهبهانی و بهرام بيضايی و ساير  ساده از بزرگ علوی، ناصر رحمانی

برای همه ... خانمان ى بی دوستانِ نزديكش گرفته تا افغانی و ايرانیِ ناشناس و پناهنده

 .  واهری كردو همه خ

از اين بيست و . بيست و هفت سال از سی سال تبعيد را در كنار هم بوديم

در كنارِ اين  فرهنگسرای پوياتمامِ قدمتِ  ی سال، بيست و دو سالِ آن به اندازههفت 

مركزِ فرهنگی دلسوزی كرد و غصه خورد و اندوهگين شد تا مبادا چراغِ اين خانه 

ى بسته  ی با حجمی از مشكالتِ مالی بارها تا آستانهاين مركز فرهنگ. خاموش شود

های  مان كه او مأمن و پناهِ عاطفیِ ما در اين سال شدن پيش رفت و خوشا به حال

بهترين رازدار بود و هر آينه ناغافل و ناخودآگاه خودت را لو . سخت و دشوار بود

گرفتار كه . فهميد هايت را می دادی، چه خوب لرزشِ لب دادی، رازهايت را لو می می

همان اندک . از او نشنيدم نهشدم اولين كسی كه ياور بود او بود و هرگز جوابِ  می

گرفتم و  انداز كرده بود از او می پولی را كه برای روزِ مبادای خودش و دوستانش پس

 . گرداندم و اين قصه تا همين دو سال پيش ادامه داشت مدتی بعد دوباره به او باز می

ها، و به ويژه خانواده، برای ما رانده شده از خانه و  از اصل و ريشهدوری 

ى  همين كه اكرم كنارمان بود مايهى كوچكی نيست و نخواهد بود، اما  كاشانه، مسئله

 . آرامش بود
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 فرهنگسرای پوياهايی كه همه ساله در  وفادارترين ايرانی به پاسداشتِ آئين

سوری را كه به آتش  های چهارشنبه منِ بوتههای كبريت، خر جرقه شد، ار میبرگذ

 . تر بود كشيدند، لبخندهايش از هر روزِ ديگر سال پُررنگ می

بيشترين خاطراتِ اغراق بگويم كه  بی. خنداند خنديد و هم می هم می

طلبيد، اولين قربانیِ  جانم كه می. های مفرحِ اين سی سال با اكرم خانم بود شوخی

زدم و با تقليدِ صدای  اش تلفن می بارها و بارها به خانه. او بودآميز،  ماجراهای شيطنت

صل حرف اش رفت و آمد داشتند، با او مف شناخت و يا به خانه ها را می دوستانی كه آن

اطالعاتی كند اما هرگز  كرد دارد با آن فرد صحبت می با اينكه واقعاً تصور می. زدم می

را از زبان آن شخص  یباور يار عجيب و غيرقابلِبسهای  گاهی حرف .داد بروز نمی اواز 

 . پذيرفت ها را می بود كه راحت حرفه و بی غَل و غَش قدر ساد آناو  وكردم  بيان می

فهميم كه زندگی، يعنی همان دقايق و  دير میترين بودی و چقدر  زالل

  .ايم هداشت شان را گذشتن زدگی، انتطارِ رحمی و شتاب ساعاتی كه با بی

ات آباد و جانت جور  خانه. مان را آبياری كردی های پُر زخم، جان اين سالدر 

!جواهر



 

 

 



 

Très chère Aky, 

 

 Je ne suis pas sûre de trouver les mots justes pour vous rendre cet 
hommage, mais vous saurez, de là où vous êtes, lire dans mon cœur et ma pensée. 

 Je ne saurais dire combien vous m'avez appris au cours de ces 14 années que 
j'ai eu la chance de vivre auprès de vous. 

 Je garde en mémoire cette première fois où je vous ai rencontrée : une 
belle dame, souriante, tellement accueillante et attentionnée. Votre hospitalité m'a 
beaucoup touchée, comme elle touchait ceux qui passaient le pas de votre porte. Vous 
irradiez de générosité envers ceux que vous aimiez, de près ou de loin, et cela ne 
laissait pas indifférent (comme en témoignent les différentes marques de sympathie des 
personnes qui vous ont rencontrée et qui le soulignent). 

 Votre vie est, pour moi, un témoignage de force, de dignité, d'amour, malgré 
les épreuves qui l'ont jalonnée. 

 Je ne saurais énumérer toutes vos qualités, mais je ne peux m'empêcher de 
citer votre beauté, votre élégance en toute occasion, votre dignité, votre générosité, 
votre hospitalité, votre goût du bon et du beau (et votre savoir-faire en la 
matière !), votre force et votre résistance dans l'épreuve, votre courage ... et par-
dessus tout votre volonté inépuisable, au prix parfois de sacrifices, à faire le bonheur 
de ceux que vous aimiez. A commencer par votre cher époux Bagher, et votre fils 
adoré Anouchah : les hommes de votre vie ! Et vous pouvez vraiment être fière, car 
s'ils sont arrivés là où ils sont c'est en partie grâce à vous... Puis, quelques années 
après sont venus vous entourer d'autres hommes : vos petits-fils Alban-Nioucha,



 12  اكی عزيزم

 اكی بسيار عزيز،

شما . ی درستی بيابم ها مطمئن نيستم كه بتوانم برای ادای احترام به شما واژه

 .توانيد فكر و قلب مرا بخوانيد اما در جايى كه هستيد، مى

سالی كه بخت زيستن در كنار شما را داشتم، قادر نيستم بگويم  22در اين 

 .چقدر به من آموختيد

بانويى زيبا، خندان، بسيار : دارم را با شماام نخستين دي به ياد سپرده

ساير   نوازی شما سخت مرا تحت تأثير قرار داد؛ همانند مهمان. برخورد و مهربان خوش

شان  ها كه دوست ی آن شما، نزد همه. گذاشتند ی شما قدم می كسانى كه به خانه

تفاوت  ىدرخشيديد و اين كسى را ب داشتيد، چه دور و چه نزديک، از مهربانی می

 .(ابراز احساسات كسانى كه با شما محشور بودند، گواه اين امر است)گذاشت  نمى

ی  زندگی شما، برای من گواه استحكام، متانت و عشق است؛ به رغم همه

 .ناماليماتی كه از سرگذرانديد

دارى كنم و از  توانم خويشتن ی خصائل شما را برشمارم؛ اما نمی توانم همه نمى

تان،  تان، سخاوت تان در هر موقعيتی؛ از متانت نگويم؛ از برازندگی تان زيبايی

تان در اين  و همچنين كاردانى)  تان و زيباپسندى  سليقگى تان، خوش نوازی مهمان

ی  تر، اراده و از همه مهم... تان تان در برابر ناماليمات، شهامت ؛ از قدرت و مقاومت!( زمينه

ها كه  شد براى سعادتمند ساختن آن ايثار تمام مى ناپذيرتان كه گاه به بهاى خلل

: كنيم تان انوشه شروع از همسر عزيزتان باقر و پسر ستودنى. داشتيد شان مى دوست

ها به جايى كه هستند، رسيدند، از  اگر آن. توانيد به خود بباليد می! شما  مردان زندگى

يگری از راه رسيدند و سپس، چند سال بعد، مردان د... جمله به يُمن وجود شماست

.شايان -نگیكيانوش، ت -استيانيوشا، ب -البان: تان های نوه: دور شما را گرفتند
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Bastian-Kyanouch et Tanneguy-Chayan que vous choyiez avec tellement d'amour. Et 
moi-même leur heureuse maman. Vous m'avez accueillie les bras grands ouverts, sans 
condition, alors que je n'étais peut-être pas tout à fait la belle-fille que vous 
attendiez. Vous m'avez permis, entre autres, de connaître l'Iran, cette terre qui vous 
tenait tant à cœur, qui faisait partie de vous et où vous vous ressourciez. Ce voyage 
sur votre terre, que nous avons parcourue ensemble il y a tout juste 10 ans et qui 
grâce à vous m'est désormais moins étrangère, restera gravé dans ma mémoire. 
J'espère que vos petits-enfants pourront connaître à leur tour un jour ce pays d'où 
vient une part d'eux-mêmes.  

 Votre départ laisse un vide immense.  

 Nous avons la tête pleine de souvenirs, de nos vacances familiale-s, de nos 
rendez-vous réguliers et de tous ces bons moments passés ensemble. 

 Aky, Aky, Aky… Les enfants parlent de vous et expriment leur tristesse 
de ne plus vous voir. Ils savent que vous les voyez de là-haut, où vous avez rejoint vos 
proches qui vous ont précédée, mais l'absence est là. Notre vie est et restera pleine 
de vous, par de multiples petites choses, et nos pensées vous accompagnent. 

 Nous devons poursuivre notre chemin, sans vous à nos côtés...  

 Je compte sur vous que, je le crois, le Seigneur a accueillie dans son Amour 
infini et sa compassion, pour donner à Bagher, Anouchah et nous tous les forces 
nécessaires pour reprendre notre route, cette route qui nous mènera un jour vers 
vous. En attendant, nous essaierons de poursuivre, dignes de ce que vous avez été, de 
ce que vous nous avez transmis, avec toujours une place dans notre vie et notre cœur 
pour vous, notre très chère et bien aimée Aky. 

      Nathalie (10/03/2012) 
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با  شما! شان و من، مادر خوشبخت. كرديد شان می هايی كه با چنان عشقی نوازش همان

در حالی كه شايد آن عروسی نبودم كه . قيد و شرط آغوش باز مرا پذيرا شديد؛ بی

يران را بشناسم؛ شما، از جمله به من اجازه داديد كه ا. كشيديد انتظارش را مى

ای از وجودتان بود و در آن  داشتيد؛ سرزمينى كه پاره مى سرزمينی كه آن قدر دوستش 

سال پيش  20در آن، درست تان و گشت و گذارمان  به سرزمين سفر. شديد سيراب می

. برای هميشه در يادم خواهد ماندما اينک كمتر برايم بيگانه است، كه به يمن وجود ش

ای از  ی خود، اين سرزمين را كه پاره تان هم بتوانند روزى، به نوبه های اميدوارم نوه

 .وجودشان است، بشناسند

 .بزرگ بر جا گذاشته است رفتن شما يک خالء

مان و  ی تعطيالت خانوادگی، ديدارهای منظم هاست؛ خاطره سرمان پُر از خاطره

 .ی لحظات خوبی كه با هم گذرانديم همه

توانند شما  شان كه ديگر نمی گويند و از اندوه ها از شما می چهب... اكی، اكی، اكی

بينيد؛ از همان جايی كه به  ها را می  دانند كه شما از آن باال آن ها می آن. را ببينند

زندگی ما با بسياری . ست اما جای شما خالی. ايد تان پيوسته رفته نزديكانِ از دست

 .تان د بود؛ و فكرمان همراهچيزهای كوچک، از شما سرشار است و خواه

 ...مان ادامه دهيم؛ بی شما در كنارمان ما بايد به راه

تان شده،  پايانش پذيرای به شما كه ايمان دارم خداوندگار با عشق و رحمت بی

مان را از سر گيريم؛  ی ما نيروی كافی بدهيد تا راه كنم كه به باقر، انوشه و همه تكيه می

 . شما خواهد رساند راهی كه روزی ما را به

ی آنچه بوديد و آنچه به ما  ای ادامه دهيم كه شايسته كوشيم به گونه عجالتاً، می

 مان برای شما، اكی بسيار عزيز و آموختيد، باشيم؛ با جايی همواره در زندگی و قلب

 .دلبندمان

  4024مارس  20ناتالی، 

مهناز متين: برگردان به فارسى



 

 

 

 

 

 

 

 پروراند ويش مىآينده را در بطن خ
 

 حميد فدوى

 

 به نژاد یاحمد دنِيرس از قبل ماه چند ،(2292 بهار لياوا) یخاتم دوران اواخر

 تهران در مستند لميف يک ی هيته یبرا زمان آن یاسيس باز اندكى یفضا در و قدرت

 ،مالقات یپ در مالقات. رفت یم شيپ سهولت و سرعت به ارهاك ،ناباورانه یطور به. بودم

 ردمك ینم ركف اصال هك يیها آدم با هم آن ؛شد یم برقرار یتلفن وتاهك تماس دو  يكی با

 حس هوا در را توفان دنِيرس ،یظاهر آرامش نيا پشتِ در  یول. نميببروزى  را ها آن

 فك به یبرا گرانيد سو آن از و بودند انداخته سپر طلبان اصالح از  یليخ. ردمك یم

 یجا هك بودند ردهك یزير برنامه چنان را مقدمات و بودند برداشته زيخ قدرت گرفتن

 ،ها مصاحبه آن از  يكی در. است شيپ در یگريد ثِيحد هك ماند ینم  یباق كیش

 دشمن و تندانتخابا آماده شان یها کتان در اهلل حزب یها بچه ارتشِ :گفت یم كینم ده

 !دارد قرار ما کِمگس در امالك

 ینمايس خيتاردر  فروش وردكر شان لميف حاضر حال در هك شانيادانيد  مى

 و بوده فعال چماق و فرهنگ حوزه در ینظام  یزبان با همواره دارد، ارياخت در را رانيا

 قرار یبعد حوادث انيجر در را ما ،ديتهد و اشاره ميمستق زبان با زمان آن. ندهست

 یبار نيآخر نيا یالنطو  یمدت یبرا حداقل ديشا هك بود واضح ميبرا بايتقر. داد یم
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 .باشم تهران در توانم یم هك باشد

 یگالر يک به كه ميداشت قرار رمكا با 2292بهار  هاىروزآن  ی ازيك ظهر

، رمكا قبلش روزِ. اورميب فرانسه به خودم با ارك چند من ديشا تا ميبرو یخانگ ینقاش

 ميها پول و باشم خودم ندهيآ مواظب  یمك هك ردك یم حتينص من به بزرگ خواهر مثل

 كىمك هم رود، ینم یدور راه هم ؛بخر  تابلو تا چند گفت یم .زمينر دورجهت  بى را

. همه مثل ؛داشت هم حق و بود دلخور روزگار دست از رمكا. هنرمند چند به شود یم

 فراهم را یطيشرا وانفسا نيا در هك ميونيمد او به باقر از شتريب ما كه گفتم او به بار يک

 حالش تا ردمك فيتعر تياكح يک شيبرا. بدهد ادامه خودش ارِك به بتواند باقر تا ردهك

 قدم ابانيخ در زنش با معروف شهر يک شهردار یروز :ديخند هم  یلك و ديايب جا

 و سالم به شروع بود ارك مشغول یساختمان یباال در هك یارگرك با زن ناگهان. زد یم

 بود هك شخص نيا ديپرس زنش از حسودانه شهردار ردورت  یمك. ردك  یگرم یپرس احوال

دوست  او با من تو از قبل داد جواب زن ؟یرديكم بش و خوش او با گرم گونه نيا هك

 ردهك ازدواج او با اگر :گفت تمسخر با شهردار. نمك ازدواج او با بود يکنزد حتا و بودم

 گفت، زن! من مثل  یمهم آدم نه و بود یساختمان ارگرك يک شوهرت االن ،یبود

 !واريد یباال تو و بود شهردار او االن بودم، ردهك ازدواج او با من اگر !نكن اشتباه
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 تا ینقاش یگالر از بعد! ؟ نه اي شد  یراض هم دلش ته دانم ینم  یول ديخند رمكا

 همتهران تا  بود آمده موقع آن رمكا. ميردك یخداحافظ هم از ميداشت شام قرارِ هك شب

 .ندك روشن را شان خانه فيلكت هم و بدهد ش ا  دريافت نكرده یها حقوق به یسامان و سر

 زدم یم سر حوادث توفانِ از مانده یباق دوستان به سفرها نيا معمول مطابق

 چند. بود ساز مجسمه گزلو قره هوشنگ دوستان نيا از  يكی. یخداحافظ و داريد یبرا

بود و قرار بر اين كه  مادرآن  موضوع كه دش برگذار یا مسابقه انقالب از قبل سال

 هاىاركاز   تا سه نندگان،ك تكشر لِيخ از. شود نصب ملت کپارى برنده در  مجسمه

 نيب در شد یم اول شهيهم هك یتناول "چيه" هك بوالعجب! شدند برندههم  هوشنگ

 .بود زيچ همه نبود، چيه مادر هك ليدل نيا به ديشا. نبود برندگان

 نارِك از را آن كه هرچند ؛است ملت کپار در هنوز ادر هوشنگى م مجسمه

اى كه بر تن  جامه شهادت به. اند ردهك منتقل یخلوت ی  گوشه به آب، دم  یاصل گذرگاه

 در یگوشيباز  بچه پسر هكجامعه  فرودست اي متوسط طبقه از جوان ست یمادر ،دارد

 با مادر  یول ،شده خم عقب سمتِ به کودك هك نظر نيا از گوش بازى. دارد آغوش

 ، نهدستپاچه نه و است نگران نه مادر. ردهك حفظ را تعادلش ،داده خود به هك یقوس

 با هك ست ای آزاده مادر. ندك یم نگاه را شكودك رمه رپُ ىنگاه با مسلط و .یعصبان

 رابطه يک فقط ها آن ى رابطه. است نچسبانده خود به را شكودك یسنت یها اريمع

 مثابه به ؛بودند یم هرم يک هيشب ها فرم ديبا بود، اگر .ستين يکادمكآ يکالسك

  یول. اثر یباال قسمت به نسبت تر، بزرگ یها هيپا با باال، به رو یعلو اقدسى ي یا رابطه

 به رو دو هر انگار بارهيك. اند گذشته هم یرو معكوس را مخروط دو انگار نجايا نه،

 رانيا به وقت هر. پرواز ی وبالكسب و عطوفت از رشارس یا مجسمه. اند فتهكش ،آسمان

 پا سر هنوز هك دارشانيد از و نمينب را ها آن و نروم به پارک ملت توانم ینم ،روم یم

 .نشوم شاد هستند

 -یتيامن مسائل خاطر بهالبد  حامله،بود  یمادر هك را هوشنگ اول مجسمه  یول

 يی ها قدم و اى جدى چهره با هك ستوارا  یزن !در پارک نصب نكردند وقت چيه یاسيس
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 حالتى با او و زد یم موج باد در دامنش و یروسر. بود ستادهيا باد یرو هروب ،مكمح

 بزرگ اديز مجسمه. ردك یم نگاه ها دست دور به و بود ستادهيا باد یرو در رو مصمم

 تمام وقت چيه هك یي ديسپ ان،يپا  یب هچ  یول .رهيت برنز از متر دو حدود یزيچ نبود،

. بود ردهك درست را مادر نيا سرِ بود گشته باز ايدندور  سفرِ از تازه هك بهرام .شد ینم

 نفس، عزت غرور، از بود اى آميزه هك زد یم موج زن نيا نگاه در یزيچ  یول دانم، ینم

 یهنرمندگويى  راگونآ قول به هك ردك یم نگاه دورها به چنان. یاستوار واراده 

 يیگو هك بود اين زن نگاه در  یزن كرد؛ نظاره مى را افق یسو آن داشت شناس فهيوظ

 هك شدم مى سيتند نيا محو چنان شهيهم من. داشت درون در را انسان ی ندهيآ

 ؛بودم دهيد بار صدها را او انگار هك داشت یا چهره. نمك سفر او با ها ساعت توانستم یم

 .اند ردهك فراموش نجايا را او چرا دمخور یم حسرت شهيهم ست؟كي دانستم ینم  یول

 .آزاد یها جان چشم شيپ ؛بود جهان بامِ بر او یجا

 در ،بگذارد تمام سنگ هكنيا یبرا و .بود ردهك دعوت ما را شام یبرا مادرم

 ى خانه روزى كه بود ردهك انتخاب را يكىش  یليخ رستوران ،تهران شمال ارتفاعات

 بزرگ  یاطيح و استخر با ريدلپذ سخت يیاليو .بود هشا هاىخواهريكى از  یبايز اريبس

 دانم ینم! )بودند ردهك مان دهيچ  یصندل و زيم آن دور تا دور ،ها اين روزى قول به هك

 با تهران. وزيد مى كیخن باد و بود ويكن اريبس هوا( بودند؟ دهيچ سند،يون ىنم چرا

. دنديدرخش یم ها دوردست در ستارگانش با آسمان و مان یپا ريز شمارش یب یها چراغ

 شد یم هم را شگاهيپاال ی شعله احت شب، آن تهران، هواى دائم بايتقر یآلودگ رغم یعل

 بود، ردهك روشن را اطيح مهتاب، با درآميخته هك ها شمع مرنگك نور. ديد  یراحت به

 آن از ؛بود  يكین اريبس شب. ندديآفر مى باز را یرمزآلود وهكش مان، اطراف عتيطب همراه

 یدر هر از .ديبپا ابد تا  یخوش سر و شود متوقف زمان خواهد یم انسان هك ها شب دست

  یتلخ و زنگار شيها یشوخ با بود مجالس نيا ثابت یپا هك مادرم یعمو و بود یسخن

حال و روز خانواده  فيتعر مشغول مادرم هك باريك. ردك یم کپا مان دل از را ها ینابسامان

 به و شد بلند م،يبزن را مان یخصوص یها حرف تر راحت ما خواست یم ديشا هك رمكا بود،

 یدر هر از مادرم با. نديبب را تهران ى منظره تا رفت ها نرده لبِ اط،يح یجلو سمت
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 ريدا یا مدرسه آنجا بود رفته بم ی زلزله از بعد هك بهرام زاده برادر سارا از بود، یسخن

 کودك 240 با حاال و بود گرفته خودش بالِ و رپَ ريز را بچه چند اول و بود ردهك

 و آموزش پوشش ريز برود بود ردهكن قبول چون ؛ارانكاندر دست یبرا بود شده یمعضل

 همان در و بودند برگشته بود، شده تمام شان درس هك هادختر آن از تا چند. پرورش

 گفت یم. ردندك یم نيتام ريّخ یها آدم را مدرسه ی بودجه. ردندك یم سيتدر مدرسه

! نندك استفاده رشيش از ها هبچ تا داده گاو يک ها آن به نمايس شهيهنرپ خانم يک مثال

 دستِ ريزو  بودند سپرده شاورزك يک به را حيوان آمدند ینم بر گاو پس از هك هم ها آن

 بود شده یخرج کمك فروختند یم هك گاوها ريش مازاد و تا چهار بودند شده گاوها او

  ...مدرسه یبرا

 رمكا. شدم کخش ميجا بر رفته؟ جاك رمكا نميببكه  ردمك بلند را سرم رهبا يک

 بسان افق، یسو آن را، ها دست دور داشت افراشته گردنِ با ؛بود ستادهيا هره لبِ

 هچ. برداشته بودند موج باد در اش یروسر و دامن. ردك یم نگاه شناس فهيوظ یهنرمند

 رازِ. فشرد مرا قلب شعف نامِ به یزيچ و. شد ینم تمام وقت چيه هك يیديسپ ان،يپا یب

 هوشنگ ارگاهك در هك مجسمه آن. شد گشوده من یِبرا ها سال از پس یهرمُ به سر

 در هك يیها زن ؛بود ستوده نينسر ،چرا نه ...و بود شهال بود، سارا بود، رمكا نيهم بود،

  يیها سيتند. ردندك فراهم را  یمل کنبا هيسرما نياول خود آالت وريز با تيمشروط صدر

 .پروراندند مى شيخو بطن در را ندهيآ و دنديد یم را افق یورا هك

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 ای از يک نسل نمونه

 مهناز متين 

 

ست كه تحول موقعيتِ زن ايرانى را در   اكرم خانم، در نظر من، از نسل زنانى

 . كنند ى پيش از انقالب، متبلور می جامعه

از  ی اجتماعی و سياسی، ن به يُمن دستاوردهای چند دهه مبارزهاين زنا

پذير شده بود؛ اشتغال  شان امكان تحصيالتِ عالی برای. موقعيت بهترى برخوردار بودند

در عين آن كه مسئوليت خانه و خانواده را بر دوش . های گوناگون نيز در حرفه

اعی، حضوری محسوس های علمی، فرهنگی، هنری و اجتم كشيدند؛ در عرصه مى

 .دانستند های فردى محدودشان را می تر، قدر آزادی و مهم. داشتند

 . توجه چندانی نشد اجتماعی اين زنان، پيش از انقالببه حضور 

كشيدند، گاه  كردند؛ در فضاى عمومى سيگار مى می "آرايش"اين زنان كه 

عين شركت فعال در انقالب در ... و پوشيدند، به مُد روز توجه داشتند، می "ژوپ مينی"

از همين رو، . ، نشان دادند كه به اهميت حقوق به دست آمده، واقفند2257بهمن 

واكنش زنان در . شان را عليه آنچه ناپذيرفتنی بود، به موقع سر دادند صدای اعتراض

ستيز جمهوری اسالمی پس از انقالب بهمن، تنها به يُمن وجود چنين  برابر اقدامات زن

 .پذير شد امكان ای اجتماعى نيروی
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همين زنان، اينک بيش از سه دهه است كه در برابر تهاجم جمهوری اسالمی 

 "نافرمان"چنان  هم اند و به حقوق زن ايرانى، به اشكال گوناگون ايستادگى كرده

 .ى زيادى گرفته است ها نيرو و بهره جنبش زنان امروز ايران، از وجود آن. ند ا مانده

ار سنگين زندگی را بر دوش ز كشور و در تبعيد هم اين زنان بدر خارج ا

ها را بزرگ كردند؛ به تحصيل و آموزش خود  به كارهای دشوار تن دادند؛ بچه. ندكشيد

دار  ها را نيز عهده قلب دادند و بخشی از مسئوليت آن شان قوت پرداختند؛ به مردان

 .ای از اين زنان بود اكرم خانم نمونه. نددش

شان، پيش از انقالب مورد  پنداشتند می "عروسكی"ها  زنان كه خيلیاين 

سرزنش و تمسخر و تحقير بسياری از روشنفكران مطرح در جامعه بودند و پس از 

سخت را  جانهای  ها بسياری از كليشه آناما . ستيزان واپسگرا ی زن انقالب، آماج حمله

را در برابر كنُشگران زن طرح  هايی صرف وجودشان، پرسش. اند به زير پرسش كشيده

ی  از جمله. هاست گويی به آن رفت جنبش زنان ايران در گرو پاسخپيش كرده است كه

طبقاتی، سياسی، فرهنگی،  اقشار گوناگون زنان ايرانی، با تعلقات: ها اينكه اين پرسش

توانند در كنار هم به جنبش زنان نيرو و  بسيار متنوع، چگونه می مسلكی و مذهبی

 پويايی بخشند و كسبِ آزادی و برابری در ايران را ممكن سازند؟

 4022فوريه  8

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 روز آخر
 آبادی  حسین دولت

 
ی مرگ همه جا با ما بود،  مرگ و سایه ترکید، بوی  از سرما می  روز آخر سنگ

اه آن را حتا در نگ شد و من  جا احساس می  چرخید، همه زده می با بوی دود در هوایِ یخ

کش سیاه ایستاده  آشنایی که در پناه دیوار سنگی قبرستان، چشم به راه نعش چند نفر 

یافت و  می زده تجلی  آشناهای ماتم  مرگ هر دم در هیئتی در چشم این. دیدم می بودند،

و ند کرد خویش و از نگاه دیگری پنهان می هرکدام به نحوی خیال مرگ را از خویشتن 

دانست،  چه می کسی. گریختند و ناخوشایند می گنگ  احساس  از این  ای هر کدام به شیوه

 ...راندند؟ شاید را با سماجت از خود می  عزیزانی ها نیز مانند من یادِ تلخِ مرگِ  شاید آن

و سر درگریبان دور خودم  ترکید و من سرما زده  روز آخر سنگ از سرما می

ی  دوست دیرینه و چندین و چند ساله .دزدیدم چرخیدم و نگاهم را از پیرمرد می می

گردن  ای رنگ، با آن من، آن چهار پاره استخوان، تکیده، در آن پالتو گشاد، بلند و قهوه

گردن، سر برهنه و موهای تنک خاکستری، دماغ تیغ کشیده،  باریک و بدون شال

گی از آن نگاه سراسیمه و سرگردان انگار به تاز  های استخوانی سرخ از سرما و گونه

بود   کابوسی هولناک قدم به این دنیای وارونه گذاشته بود و مبهوت، منتظر تابوت زنی 

 .منتظر تابوت تو. که عمری را با او و در کنار او در تبعید از سرگذرانده بود

 «...کی این جماعت رو خبر کرده؟ مگه من نگفتم»
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 ع داده نشده بود، ولی اطال  و آشنایان   دوستان ی  اگر چه روز خاکسپاری به همه

مگه من »: کرد گویه می  خبر آمده بودند و پیرمرد زیر لب انگار با خودش شماری بی

 « !؟...نگفتم

وزید و او حضور  روز آخر تو در کنار پیر ما نبودی، باد گزنده و نحسی می

کشید و من احساس  توجه به باد و سرما هر بار رو به خیابان گردن می بی. نداشت

کتمان . ترکید اش از سرما می ى دیگر استخوان شقیقه و پیشانی ردم تا چند لحظهک می

چند بار . کردم ی او فکر مییدم، مرگ تو را از یاد برده بودم و به تنها کنم، در آن  نمی

 : این فکر با سماجت از سرم گذشت

ن گرد گذارد؟ عادت ندارد؟ چرا شال ها کاله سرش نمی چرا زمستان  مؤمنی... »

کرده؟  البد حواسش نیست و یا فراموش ! در این سوز سرما! نبسته؟ در این سن و سال

کند و چرا مدام دست توی جیب  های انتظار به چی فکر می راستی پیرمرد در این لحظه

 « ... چپاند و باز پالتوش می

د بو گیرم طبیعت در برابر پیرمرد انگار ناتوان   ترکید، روز آخر سنگ از سرما می

دنیا و دور از سرما، در جایی   از این پیرِ ما دور . نبودو از باد و سرما هیچ کاری ساخته 

بود تا او را در   کنجکاو آشناها، چشم به راهِ تابوتِ زنی  های ناپیدا و جدا از غوغا و نگاه

گشت،  ى خالی و خاموش باز می سپرد و به تنهایی به خانه سرزمینی بیگانه به خاک می

 ! نتظر تابوت توم

گورستان چشم به  ى  کش در راه بود و من مچاله شده از سرما، بر دروازه نعش

یا و انگار که مانند روآوردم  ی از گذشته را به یاد میهای ه پارهمالیدم و تک راه، پا به پا می

 .در خوابی آشفته گذشته بود

 « ... خوام که من پول گور و کفنم را کنار گذاشتم، نمی»

همه ما را همیشه  داشت و با این ى ما قدم بر می ى عمر سایه به سایه رگ همهم

را به چشم و از نزدیک ار ک از تو چه پنهان، من اگر چه این بار پایان. کرد غافلگیر می
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افتاد اندوهی  و هر بار که نگاهم به پیرمرد می کردم دیده بودم، ولی هنوز باور نمی

ی او بیشتر از مرگ تو تأثرانگیز آری، تصور تنهای. زد راس به جانم نیش میآمیخته به ه

که   زمانی از میان ما رفتی تو در . دنیای وارونه رفتی  دوست من، تو به هنگام از این. بود

و در غم و  های آخر، با حسرت  دیگر چیز زیادی از این دنیا به خاطر نداشتی تا در لحظه

ها را فراموش کرده بودی و در  ها و آدمو مافی دنیا  نه، تو این. یریخت اندوه آن اشک می

 .شناختی آوردی؛ ما را نمی های آخر، ما را انگار به جا نمی سال و ماه

 «.ى خرید قبرم پول جمع کنن خوام واسه نه، نه باقر، من نمی»

بود شناختند شنیده بودم که اکرم حسابگر و مقتصد  که تو را می بارها از کسانی 

. گذاشتم کردم و سر به سرت می و من اگر چه بیشتر از همه در این باره به تو پیله می

پدران و مادران ما، تو   نه، به باور من، و به زبان. بود  بازی همه شوخی و مسخره  آن  ولی

حتا با مرگ . های ما دوراندیش و واقع بین بودی مانند اکثر زن. معاش داشتی  عقل

اگر چه اکثر  پذیرفته بودی و  ت دیگری به سادگی آن را مانند هر واقعیصریح بودی و 

 :زدی آن حرف می ى بارهدراوقات با نک و نال، ولی بی پروا و کودکانه 

 «.گردیم ى آخر ماست باقر، ما دیگه به ایران بر نمی اینجا خانه»

ى  گ زدهاش رو به ریل زن ى شرقی پاریس بود و پنجره ى آخر تو در حاشیه خانه

گذشت، یا که من  قطاری باری و لکنته که هرروز از پای پنجره می. راه آهن باز می شد

انگار  و یکنواخت بود،  های آخر عمر تو را که خالی  گذشت و سال کردم می خیال می

های آخر اگر کسی همراه   تو شاید به یاد نداشته باشی ولی در سال و ماه. کرد شماره می

های آخر  و ماه در سال . کردی رفت، راه این خانه را گم می بیرون نمیتو برای خرید 

خانه گم شدی و پیرمرد به یاری دوستی تو را روی تخت   چندبار در راه برگشت به این

آپارتمان نقلی که با   ای از آن های آخر هیچ خاطره در سال و ماه. بیمارستان پیدا کرد

زینتی و وسایلی را که با  اشیاکدام از  تی؛ هیچکرده بودی نداش سلیقه و زیبا تزئین

آمد و  و یا از شهرهای اروپا خریده بودی به کار تو نمی حوصله از گوشه و کنار پاریس 

ی در آن آپارتمانی که سوت و کور شده بود، اهنگی هیچ معنایزیبائی، شیکی، هم
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 ...کتاب همه ها، آن نداشت و کتاب

  ى پیرمرد که زمانی دست ذوق و با سلیقه وشهای آخر بانوی خ در سال و ماه

جان با  اش را هنرمندانه مانند طبیعت بی که سفره ی بانوی زد بود،  او زبان آشپزی  پخت و 

  آراست، بانوی گیر می های چشم ظریف و رنگ های  کرد و با ظرف ظرافت نقاشی می

هوش و حواسش را از های آخر  ریخت در سال و ماه نقّاشی که از هر انگشتش هنری می

کرد؛ آشپزی  طراحی و نقاشی نمیزد؛  دست داده بود؛ دست به سیاه و سفید نمی

همه چیز از . و آن خانه واگذار شده بود  و شادابی زندگی کرد و در یک کالم طراوت  نمی

هم گسسته و پراکنده  ازى ابریشمی بید زده  چهیرونق افتاده بود؛ همه چیز مانند قال

 !ها مختل شده بود؛ مختل هرابط. بود

رفتی و چرا به همه  رفتی؛ چرا می دانستی به کجا می نمیآری دوست من، تو 

و ناباور، نجیبانه  حیران . شده بودی  فراموشی   دچار ها پیش  تو از مدت. زدی لبخند می

ها با حوصله و عشق پرورش داده بودی از  ی که سالیها ها وگیاه گل. خاموش شده بودی

های تو تکیه داده بود و به خاموشی تو  پیرمرد که عمری به شانه. بودند ی تو پژمرده دور

مواظب بود که به گاز . عصبی شده بود. عادت نداشت، در آن خاموشی مداوم افسرده بود

اگر بنا . شدی گم نمی  مواظب بود تا در خانه. زدی شدی و خانه را آتش نمی نزدیک نمی

اگر . گشت کرد و با شتاب بر می زد، در را از پشت قفل می ون میبه ضرورتی از خانه بیر

. آوردی ید تا خرابی به بار نمیپای چشم تو را می نشست، مدام با یک  پشتِ میز کارش می

پختی و از یاد  تابه می مرغی توی ماهی شد، در آشپرخانه تخم گیرم تا پیرمرد غافل می

انگیز بود وقتی پیرمرد  و چه غم... خورده بودی و یا شام دم پیش ناهار  که یک  بردی می

داشت، زیرا تو، دوست عزیز من، سیری و  شد تا بشقاب غذا از جلو تو بر می ناچار می

 . گرسنگی را نیز از یاد برده بودی

های آخر تو حتا  شاید باور نکنی دوست من، ولی حقیقت دارد، در سال و ماه

زدی؛  لبخند میشناختی و فقط به او  نالیدی نمی همه از نیش زبانش می مردی را که آن

لبخند چه   انگیر بود و آن چقدر غمسکوت تو چقدر عمیق و  آی، آن ! لبخند و سکوت
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 شناختم؟ کجا گم شد؟ کجا؟ کجا رفت آن اکرمی که من می. زد نیشتری به قلب من می

 «اکرم، منم، شنیدی، فرمهین تو رو سیل برد، ملتفتی؟»

ى ما را با خود برد و هر کدام را به  سیالب آخری که آمد همه آری دوست من،

ى دنیا گاهی شعر کمال شاعر را زیر لب  ای از این دنیا انداخت و من در این گوشه  گوشه

 : کردم زمزمه می

  ان بیابانیو فوج گنجشک... »

 که در توقفی کوتاه، 

 کنند  شان کسر می شان را از زندگان مردگان

  «...پرند و می

فوج گنجشکانی که بر لبِ چشمه به  دنیا ایستگاه آخر ما بود و آن  ی گوشه این 

ى راه از پا افتادند و  در میانه  بسیاری. نخاستندهرگز از جا بر استراحت فرود آمده بودند،

از دنیا رفتند و ما   ای به مرگ طبیعی مرگ شدند و عده نرسیدند و شماری دق به پیری 

آشنا شدیم و  فرش و پر پیچ و خم  تبعید با این راه سنگ ای نخستِه سال  همان  از

ب گور به زیارت گورستان میعادگاه کسانی شد که گاهی فقط به هنگام مرگ و بر ل

تی است که همه را یکسان به فکر مرگ انگار تنها واقعیآری، . آمدند یکدیگر نایل می

 . دارد می وا

 !شدن دوباره بوی مرگ برخاست و همه جمع -

تابوت تو را درون  کش سیاه از راه رسید و من از پنجره،  نعش سرانجام آن 

شم به ى چ های گل بود و برگشتم و از گوشه ها و دسته که غرق درحلقه ماشین دیدم 

ناگهان  هایش  چشم. ى تابوت رنگ باخت باقر از مشاهده! یچه سرمای. پیرمرد نگاه کردم

اش هنوز از سرما سرخ بود و نگاه سراسیمه  ها و نُک بینی ى گوش گیرم الله .غبار گرفت

که دیگر در میان ما نبود و شاید به همین خاطر هر بار به این سو  جُست  را می  او کسی

رمرد منتظر چه کسی بود؟ شاید هنوز منتظر آن زن پیچرا؟ . کشید و آن سو گردن می

زنی . ی او را در ملک ری شناخته بودبلندباال، سیاه چرده، زیبا و بانمکی بود که روزگار
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: آورد ای را با نام او به یاد می که نزدیک به نیم قرن با او زیسته بود و هر خاطره

 « کجائی؟ تو اکرم رو ندیدی؟»

 :گفتم و من به دوستی می تو، درون تابوت خفته بودى

 ... انگار همین دیروز بود که ما -

در این دیار، با شکوه   ی که مراسم تدفیندان دوست عزیز من، تو بهتر از من می

کش  های تبعید، بارها و بارها از آن سینه شود و من درسال یار مگل برگذ های  و با حلقه

ها،  ام و بارها به رسم فرنگی فرش به دنبال تابوت عزیزی، هم میهنی باال رفته سنگ ندِتُ

تا . ام روی تابوت چوبی انداختهام و شاخه گلی  ى قبر ایستاده دم به احترام برکناره یک

در . ایم عزیزی را در این قبرستان به خاک سپرده آنجا که به یاد دارم، ما در هر فصلی 

گی یز بود و تندیس سنپای .بارید دکتر غالمحسین ساعدی، باران می روز خاکسپاری 

. دمرگ ش های نخست تبعید دق ساعدی در سال. ریخت باالی قبر او به اندوه اشک می

دفن  پرالشزدر   و همرزمان او را در گرمای تابستان دکتر عبدالرحمان قاسملو و یاران 

بر مزار پرویز اوصیاء، . ها به زودی پژمردند گل سفید برگورهای آن های  کردند و خرمن

زدند و آن شادی مصنوعی و  می گورستان کف   به درخواست فرزند ارشد او مردم توی

در گلوی من گیر کرد و پائین نرفت و تا آخر حکمت آن را   ماهی ى تحمیلی مانند تیغه

کمال رفعت کالم و بعد  دکتر صادق شرفکندی و همرزمان او، پدر فضیلت. نفهمیدم

با نام و بی نام نشان، چه بسیاری در تبعید از میان . ر شدرپَی پَصفائی که در اوج شکوفای

 : تنها عشق ماند و امید ماند و خاطره، خاطرهها  از یادها رفتند و در روزمرگی ما رفتند؛

 ام  من کشف کرده... »

که وقت مرگ

 عشق همچون عقابی 

 « ...رود و می کند از کاکلم صعود می

 ... بعدوران بازرگان رفت و بعد و و بعد پ

 کش سنگفرش را از پی تابوت من آن سینهترکید و  روز آخر سنگ از سرما می
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آوردم که در سرزمین ما، در دیار ما،  رفتم و به یاد می باال می تو آرام آرام و در سکوت

یوی و دادند و البد اجری دن گرفتند تا شانه به زیر تابوت می مردم بر هم پیشی می

لیه ا انا هلل و انا»دم که مالئی مدام نعره می کشید آور به یاد می. اخروی می بردند

« !له اال اهللال ا»: ندکرد تکرار می ،داشتند یو کسانی که از پی تابوت قدم بر م« !راجعون

روز سرد زمستانی،  گیرم آن. رفتم و من کرخت و خاموش و سر به زیر همراه جماعت می

انگشت شمار آشنایان تو، خسته، پراکنده، سر . آمد از کسی در نمی یچ صدایهی

های  آرامگاه های سنگی، گریبان، در شهر قدیمی مردگان و از کنار مزارها و مقبره در

ابدی با درهای آهنی زنگار گرفته، پوسیده، پوشیده از خزه و دوده و غبار و مردگانی که 

های سنگفرش شهر مردگان راه  آری، در کوچه .ها پیش، از یاد رفته بودند ها و سال سال

 !یچه سرمای ی؛سرمای و چه سوز... تا ابد. رسیدند فتند و انگار تا ابد به مقصد نمیر می

 «!هام توی این والیت خاکه ى مرده ننه، کلّه»

 «کنه؟ هاش زندگی نمی مرده با مادر، آدم که»

شنیدم؟ شاید ما نیز در این  های سال صدای مادرم را می چرا، چرا بعد از سال

ما نیز در این  ى عزیزان  کلّه. ی شده بودیمهای گورستان و در این دیار غریب صاحب مرده

از همه جای شهر پاریس  پرالشزشاید، شاید به همین خاطر، دیار خاک شده بود و 

 ...هرگز .کردم آمد و من در آنجا هرگز احساس بیگانگی نمی بیشتر به چشمم آشنا می

زده بودیم، زیر و سرما ترکید و ما که مغموم، کرخت وز آخر سنگ از سرما میر

ابوت تو ایستاده بودیم و ت، در کنار تر آن باد و بوران، نزدیک قبر موقدیوار بلندی، د

مأمور سیاهپوش کفن و دفن منتظر بود تا شاید کسی بنا به رسم مسیحیان و به یاد 

. رسا به صاحبان عزا انداختمأمور نگاهی پُ! سکوت. کرد ایراد می  متوفی سخنانی

و انگار ذهن مردانه سرد نجوانه، هوا نا. شت، واکنشی نشان ندادکس لب از لب بر ندا هیچ

همه پا . آمد به یاد کسی نمی« بدرود»کالمی انگار به جز . زده بودى ما یخ  فکار همهو ا

 .گریختند مالیدند تا هر چه زودتر از مرگ و از یاد مرگ می به پا می

زده با تو ودا ع کردیم، هر کدام ما، به  آری دوست عزیز من، روز آخر ما شتاب... 
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ن گود نبود، در گور موقت تو انداختیم و که چندا سرعت شاخه گلی سفید در آن گوری 

دو باره به بیخ آن دیوار بلند پناه بردیم و به تماشا ایستادیم تا تو را با طناب به ته گور 

و بعد، و بعد تو، تو از دنیا و از میان ما . فرستادند، به خاک سپردند و در قبر را بستند

 . رفتی

ته بودند، یکی یکی و پاکشان رفته ترکید، همه رف روز آخر سنگ از سرما می... 

و آسمان خاکستری   هوا ابری. بودند و من دورتر از تو، یکدم پا سُست کردم و برگشتم

های سفید باالی گور در  وزید و تل گل باد نحسی می. خلوت شده بود  گورستان. بود

 ...کردند و پیرمرد هجوم باد سر خم می

 پاریس 2102فوریه  2

 
 



 

 

 مرگ و زندگی

 باقرمؤمنی

 

آخر اين . «زندگی و مرگ»بايد بنويسم « مرگ و زندگی»كنم به جای  فكر می

 . دهد آيد و به آن پايان می مرگ است كه پس از زندگی می

زن و . رويم در خيابان با هم راه می. پيش از ظهر است: زنم از اكرم حرف می

وم كه دست من ش متوجه می. كنند مردی دست در دست هم جلوتر از ما حركت می

اما دستم در هوا  .كنم دستم را برای گرفتن دستش دراز می. در دست اكرم نيست

 . شوم كه او نيست متوجه می. ماند می

 . حتما در خانه است

اكرم در چند جا كه آثار شاش سگ روی زمين است . رويم به طرف خانه می

رو  كه اثر آب در پياده جا هم حتا يک .ها نگذارد كند كه پايش را در آن احتياط می

نزديک خانه ناودانی در ديوار كوچه است كه گاهی از آن . شود از كنار آن رد می ،است

. رو باقی است بينم كه آثار آب از پای ناودان در پياده حاال می. شود آب جاری می

و به بغل . خودی خودت را ناراحت نكن اكرم جان، اين آب ناودان است، بی :گويم می

 .اما او نيست. كنم نگاه میدستم 

از آشپزخانه . ساعت حدود دوازده ظهر است. ام در خانه در اتاق كارم نشسته

باقر جان ناهار : آيد شود و چند لحظه بعد صدای اكرم می و صداهايی شنيده می سر

و من بايد به تنهايی چيزی برای . روم اما او نيست به آشپزخانه می .حاضر است

 . و در تنهايی و به تنهايی بخورم خوردن آماده كنم
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. شنوم سه چهار ساعتی از خوردن ناهار گذشته كه صدای اكرم را از راهرو می

زنم بيايی پشتم را  رم حمام، يک ربع ديگر صدات می باقر جان من دارم می :گويد می

زنم آمدم و به  داد می .خورد عت بعد اسم باقر به گوشم میيک ربع سا .كيسه بكشی

 . اما او نيست .روم كه طبق معمول پشت او را كيسه بكشم میحمام 

من به . كنم شب پس از شام، طبق معمول چراغ سالن و تلويزيون را روشن می

دهد و به چرت فرو  روی تلويزيون لم می به روم و اكرم روی مبلش رو اتاق كارم می

. روم سالن می شوم و به بلند می. ساعت از يازده گذشته. گذرد زمان می. رود می

ديگه ساعت يازده . اكرم جان پاشو برو بخواب :گويم كنم و می تلويزيون را خاموش می

 .اما او نيست. گردم می به طرف مبل بر. شنوم جوابی نمی. است

ساعت نزديک دوازده است و من هنوز پشت ميز كارم . شب است و دير وقت

بيا . پاشو: گويد آلوده می صدای خوابو با  زند پتو را از روی صورتش كنار می. مشغولم

چند لحظه بعد به . آمدم :گويم می. كار ميكنی؟ نصف شب گذشته رچقد. بخواب ديگه

 .اما او نيست. روم طرف تختخواب می

خورخور  اكرم جان: شنوم ورش را میدر عالم خواب و بيداری صدای خورخ

اما به . م و ساكتش كنمبرم كه تكانش بده اش می نكن و بعد دستم را به طرف شانه

 . او نيست. آيد ی او بالشش به دستم می جای شانه

. پسر است، اسمش هم سيرياک كامران است. اتالی زائيدن: كند میانوشه تلفن 

سره لبخند دو دستش را دراز  در بيمارستان اكرم با صورتی يک. افتيم به سرعت راه می

دنيا مهر قربان   دارد و با يک اش برمی وارهكند و سيرياک را، زندگی تازه را، از گه می

او را شادمانه . كنم سيرياک را، زندگی تازه را، از گهواره بلند می. رود اش می صدقه

خواهد او را از من بگيرد، اما  كنم كه اكرم می ای احساس می پس از لحظه. بوسم می

كنم كه  موش میيک لحظه فرا فشارم و من سيرياک را، زندگی را بيشتر در آغوش می

 .اكرم ديگر نيست
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 ها نامه

ی تحصيلی از  ماهه  من به دنبال گرفتن يک بورس شش

برای گرفتن « آموزشیو  علمی ريزی ی تحقيقات و برنامه مؤسسه»

اقامت من در . به پاريس رفتم 22/2/2252ديپلم دكترای تاريخ در 

 در اين فاصله اكرم. طول كشيد 25/2/2255پاريس دو سال و تا 

به پاريس آمد و اقامت او  42/2/2252يک بار با پسرمان انوشه در 

شهريور همين سال طول  22در كنار من تقريبا سه ماه، يعنی تا 

به پاريس آمد و  25/2/2255اكرم يک بار ديگر هم در . كشيد

ماه  دوچون من در اين تاريخ دكترای خودم را گرفته بودم، پس از 

 . ا يكديگر به ايران بازگشتيمب شهريور 25اقامت او، در 

ماه از دو سال طول كشيد، نوزده در روزهای جدايی ما كه 

بيش از دويست نامه و حدود پنجاه كارت ميان ما رد و بدل شد كه 

ها  اين نمونه. ام های اكرم را آورده هايی از نامه پيوست نمونهبه 

عشق و  های بسيار مختصری از كار و زندگی اكرم در تهران و نشانه

های او در دوران  عاشقانه و از خودگذشتگی  ها و فداكاری نگرانی

 . با ياد هميشگی او. دوری و جدايی ماست

ها و  گذرد وقتی دو دلداده از يكديگر دورند و لحظه زمان چه دير و سخت می
 :كنم ی اكرم نگاه می ی اولين نامه به اولين جمله. آيند ها چطور به حساب می دقيقه

نويسم درست چهارشنبه  االن كه اين نامه را می. ز دلم خوشگل من سالمعزي»

. خوبه حالم. گذرد ساعت از رفتن تو می 20شب است و تقريبا  7ساعت [ 22/2/52]

گه مامی، خواب بابامو ديدم با هواپيما داشت  ميشه میصبح كه پا. انوشه هم خوبه

 «.رفت می
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 .ما رفتهو من برای گرفتن ديپلم دكترا به پاريس 

فكر كردم كه خونه باشم . خالصه عزيزم، از روزی كه رفتی من جايی نرفتم»

 « .بهتره چون هر لحظه ممكن است از تو خبری برسه

 :29/2/52ای از پنج روز بعد،  و نامه

ساعت از كارتی  8نويسم  االن كه اين نامه را می. عشق كوچولوی من سالم»

از خوشحالی نتوانستم . چقدر خوشحال شدمدانی  نمی .كه برام فرستادی گذشته

كردم كه شايد اتفاقی  فكر می. واقعا نگران بودم. هايم سرازير شد اشک ،طاقت بياورم

به هر حال آنقدر از صبح تا به حال كارت قشنگت را خواندم كه فكر . برات بيفته

ست كه ی دوم ا عشق من اين نامه. توانم بگم چند مرتبه آن را خواندم كنم نمی می

های منو جمع كردی يا توی خواب پس  دانم بوسه باقر جان نمی. نويسم برايت می

اگه درست نتونستی . بوسمت عشق من می. كنم از شماره در رفته حاال فكر می. دی می

 «.باشه خودم ميام ،خط منو بخونی

ها نبود كه ببينم آن را  من در ميان مجموع نامه« كارت قشنگ»و متاسفانه 
 :ی من پس از كارت و اما نامه. ام ام و در آن چه نوشته ت نوشتهچه وق

ی  مزه ،اسم بوسه را كه آوردم. های زياد عزيز دل خوشگلم سالم و بوسه»

دو كارتی كه . ات پريشب به دستم رسيد نامه. يم حس كردم ها هايت را روی لب ماچ

از پريروز . رس من كجاستدانی كه آد ام تا حاال حتما رسيده و حاال می برايت فرستاده

ها گفتند ايران را خيلی سخت و  بچه .خواستم باهات تلفنی صحبت كنم تا حاال می

ی تلفنِ خانه را برايت بنويسم كه تو تلفن بزنی برای  فكر كردم شماره. دنگير دير می

هايت را  متاسفانه نگاه. اينكه خيلی دلم برای صدايت و برای جيغ و دادهايت تنگ شده

 ...ها خيلی بيشتر تنگ شده شود با تلفن بفرستی برای اينكه دلم برای آن نمی

 «29/2/52باقر تو . هميشه به يادت هستم. با هزاران بوسه

ی اول دوری، من دو  در يک هفته. كند چقدر ستم می دلدادگانو زمان به 
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م پنج روز ی او ه شود و نامه ها گم می اما يكی از كارت. فرستم و او يک نامه كارت می
 . رسد می من پس از نوشتن به دست

 42/2/52ی بعدی اكرم،  نامه

شهريور به  42ات روز پنجشنبه  نامه. سالم، عشق عزيز و آرزو و اميد من»

. از ديگری خبری نشدو ش به من رسيد ا های تو فقط يكی اما كارت ،دستم رسيد

از آن . ی تو هستم قانههای عاش دقيقه به دقيقه به يادت و نگاه ،هميشه و هميشه

روزی كه تو رفتی جداً من چيزی نخريدم چون اصال بدون تو حاضر نيستم آشپزی 

آن را كنم و جای  هام حس می هايت را روی لب با هزار بوسه عشق كه االن لب... كنم

 «قربونت اكرم [های سرخ جای لب. ]گذارم برايت روی كاغذ می

**** 

 .كه برايت كاغذ ننويسم و به كارم برسم كنم دو سه روز است مقاومت می»

ات  نامه. شنبه است دقيقه به هفت روز 40ولی ديگر بيش از اين نتوانستم و االن 

تا به حال چند تا كارت و يک نامه برای تو و انوشه . ی دومت البته نامه .پريروز رسيد

هيچ . در راه باشدای از جانب تو  شايد هم االن نامه. البد به دستت رسيده. ام فرستاده

ها گاهی  شب. قدر دلم برای تو تنگ شود توانستم فكرش را هم بكنم كه اين نمی

بينم و همش  ها چيزهای خوب خوب می زنم و پشت ويترين مغازه ها را قدم می خيابان

ديدی و خريد  ها را می آن ،خواهد تو اينجا بودی افتم و دلم می به ياد تو می

ی  بينم كه لب تو لب از همه ها وقتی دخترها و پسرها را می نتوی خيابا... كرديم می

توانستم وقتی هوس  افتم كه نمی ياد خودمان می ،اند خبر همديگر را بغل كرده دنيا بی

خواهد تو اينجا بودی تا به  یو باز دلم م. طور بغل كنم ها ترا اين كردم توی خيابان می

روزها اغلب كار . ها نداريم ت كمی از آنگفتم كه ما هم بلديم و دس ها می اين بچه

هی جلو چشمم . گذاريد من درست كار كنم ولی مگر تو و اون انچوچک می ،كنم می

 «52شهريور  42بوسمت قربانت باقر تو  و می... آييد می
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**** 

 [2872]سپتامبر  27 ،42/2/52 شنبه سه

ين امروز عصر ات و كارتی كه برای انوشه داده بودی هم نامه. عشق من سالم»

 ... به دستم رسيد

در ضمن همان روزی كه تلفنی با تو صحبت كردم آمدم منزل و ديدم كارتی 

كجا بودی . قدر با فكر بود عشق من چرا عكست آن. كه عكس خودت را دادی رسيد

اگر واقعا از كارت  كه تو مرتبا برای من نامه بنويسی،خواهم  عزيزم من نمی... خوشگلم

طور كه خودم  همان. دانم كه تو االن در چه وضعی هستی من خودم می .مانی عقب می

بايد اين مدت را . طور هستی ينا  تو هم ،توانم از فكر تو دور شوم دقيقه و ساعتی نمی

قربونت برم الهی، . االن ساعت ده شب است. تحمل كرد تا تو از كارت نتيجه بگيری

ولی چه . ويسم عشق من دوستت دارمبنخواد تمام نامه را  دلم می. دوستت دارم

ای كه پاره شده بود نوشته  شه كرد دوری خيلی بد چيزيه ـ عزيز دلم در آخر نامه می

ات زده  ببينم مگه فكر ديگه به كله. من خواهی بود[ عشق]بودی كه اولين و آخرين 

آيد از تو  هر كس می. من شک ندارم كه عشق اول و آخرم تويی. طور نوشتی كه اين

ر ميشه و خالصه كلی جلوی خودم را هايم تو چشمام پُ اشک ،حال و احوال كند

... كنم انوشه بايد منو دلداری بده فكر می .گيرتر شدم خودم از انوشه بهانه. گيرم می

 «اكرم هزار بار 20بوسمت  می

**** 

وسط كار ول كردم و رفتم دم  .كردم ، پريروز نشسته بودم كار میمحبوبكم»

البد الهام و از اين چيزها . مال تو بود. ها ديدم يک نامه هست ی نامه بهدر توی جع

هر دقيقه  .گذاريد آدم راحت و آسوده باشد یها م مگر شما پدر سوخته... دروغ نيست

جوری عشق  ما هم اين. شود كرد خوب چه می. شويد جلوی چشم آدم سبز می

های آخرين  انوشه را در قابهای تو و  به هر حال جگر سياه عزيزم عكس. كنيم می
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بخاری است و مرتب  ام و روی پيش رودم خريدم، گذاشتهمدل، كه فردای همان روز و

راستی خانم . كنم ی متفكر انوشه و تو را نگاه می آلود و آن يكی ديگر قيافه ی اخم قيافه

هايم را روی  كنی كه وقتی حتا لب هات را رنگ می قدر لب ی كی اين خوشگله واسه

. بار تلفنی بزن و خبری بده عزيزم هر چند وقت يک! هايت گذاشتم رنگ شد ای لبج

ها و  راجع به رسيدن و نرسيدن كارت. قبل از اين هم يک كارت ديگر برايت فرستادم

خواهم قبل از آن، يک نامه  بعد از تلفن هم، معذرت می. های من حتما بنويس نامه

 «48/2/52  قربونت ميرم باقر تو... فرستاده بودم

**** 

2/7/52 

ی قشنگت ديروز ساعت ده صبح به دستم رسيد  نامه. عشق باوفای من سالم»

از روز جمعه مرتبا به فكر بودم حاال و يا ساعتی ديگر از تو . كه همراه كارت انوشه بود

االن تا به  ؛ای برايت نوشتم شب يک نامه ،كه روز جمعه بود 48به تاريخ . نامه دارم

هام  ديگه جگر عزيزم نوشته بودی لب... م كه اين پنجمی استا هنامه نوشت حال چهار

نوشتم ساعت  چون آن ساعت كه نامه می ،ی تو فقط واسه ؟طور كردم رو واسه كی آن

عزيزكم . قرمز كردم و روی كاغذ جا گذاشتمرا ده شب بود بلند شدم به خاطر تو لبم 

يكبار با  25ای يا شايد  كنم هفته می سعی. تونه باشه مگه غير عشق من هم كسی می

و فعال از ت... شنوم كلی شارژ ميشم چون وقتی صدات می ،تو تلفنی صحبت كنم

فدای تو  ،به ياد تو به اميد تو. كنم رق بوسه میكنم و ترا غ خوشكلم خداحافظی می

 «4/7/52اكرم تو  ؟كی

**** 

دو  .روز جمعه استعشق من ام. حاال شد خوب. اول ماچ. سالم اكرم خوشگله»

البته قبال . ی اخير تو را باز هم برای چندمين بار خواندم كه جوابی بنويسم تا نامه

ترش را  برايت سه روز پيش يک كارت فرستادم كه زياد تاخيری نكرده باشم و مفصل
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توانم خوب  هم می. در داخل خانه خيلی راحتم برای اينكه تنها هستم... گذاشتم امروز

 گاهی... هم با تو و انوشه بدون سر خر راز و نياز كنم و باهاتان حرف بزنم كار كنم و

. خوريم میای  نشينيم و قهوه ای می خانه  در قهوه آييم بيرون، ها با خسرو می هم شب

بازی  زديم و عشق اش به در می همه. خواست تو اينجا بودی اكرم جان، چقدر دلم می

اش به  همه. البته اگر انوشه بگذارد. گذرانديم میی خاطر خوش  دغدغه كرديم و بی می

بارها ترا مجسم  ،عشق من .اميد ماه آخری هستم كه تو بيايی و دلی از عزا درآوريم

كنم  ها را حس می ی ماچ ولی چه فايده مزه ؛ام ام و لذت برده ام و ماچ كُشت كرده كرده

 . و خودت اينجا نيستی

توانستی  شد و تو می فردا كارم تمام میخواست همين امروز و  خيلی دلم می

گور . خواهد بگويم پاشو بيا راستش همين حاال هم دلم می. بيايی و با هم گشتی بزنيم

 «!شود دارد يک ماه می 5/7/52بوسمت باقر تو  می. رم قربونت می .پدر كار و تز و دكترا

**** 

 2/7/52شنبه 

را عزيز دلم كارت قشنگت . نه يک سالم بلكه هزار سالم. خوشگل من سالم»

طور كه  مثل اينكه همين. ساعت پيش كه آمدم خانه از سر پله پيدا كردم 4درست 

برای اينكه خيلی كار داشتم انجام بدم ولی يک لحظه  ،خودت نوشته بودی الهام ميشه

عزيزم . طور شد اتفاقا هم همين. گفتم برم خونه شايد از تو كارتی يا نامه داشته باشم

هم االن دارم جوابش را [ را]ای و من آن يكی  شهريور نوشته 20كه در تاريخ  كارتی

 ،آمدم خونه كهدانم از ساعت يک بعد از ظهر  نمی. مهر ماه است 2به تاريخ  دم، می

ذره شده و خودت بهتر  باقر جونم دلم درست يک. خواندمآن را پنج بار تا به حال 

كنم با  فكر می. هايم سرازير شد ختيار اشکيک لحظه دلم ضعف رفت، بدون ادونی  می

حاال كه اين نامه را دارم . چون بيش از اين طاقت ندارم ،اين وضعيت عيد بايد بيام

... روز مانده به يک ماه 5درست . ترا نديدم هدونی چند روز و چند شب می ،نويسم می

پاشم برم انوشه چون دو دقيقه ديگه بايد ... عشق من از كارت برام بنويسه نه؟ خيلي
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عشق با  .به اميد ديدار. فرصتی نيست چيزی بنويسم ،خوشگل تو را از پانسيون بيارم

اكرم ...! شان كنم و هنوز هم برنداشتم هايم را روی لبات حس می االن لب. وفای تو اكی

 «تو

**** 

كن تا سر حال  های خوشگلت رد اچی از لباول يک م. عزيز دلكم سالم»

بعد انچوچک را هم از طرف من ببوس و بعد . وقت تمام نشه اچی كه هيچبيايم، البته م

ه بودم دو سه روز اولين كارتی كه برايت فرستاد. بنشين يک كمی با هم حرف بزنيم

ام و پالک خانه يادم  پاچه بوده معلوم شد در آن موقع خيلی دست .پيش برگشت خورد

كه دوباره آن را توی همين پاكت  اين بود .حيفم آمد كه به دستت نرسد. بوده رفته

تا چند روز پيش كه هوا . اينجا هوا ظاهراً زودتر از موقع سرد شده. گذاشتم و فرستادم

ولی حاال كه هوا  .كردم تو پيشم باشی و با هم بريم عشق خيلی هوس می ،خوب بود

هيچ دلم ( البته اينجا هوايش جنی است)بد شده، يعنی ابر و باران و كمی سرما 

دانم  می. خواهد تو باشی دلم می ،دروغ گفتم. خواد كه تو باشی و توی اتاق بچپيم نمی

قربونت . بوسمت ن باز هم میخوب اكرم جا... شود وقتی تو باشی هوا هم خوب می

 24/7/52 باقر تورم  می

البته قبال يک كارت . جا جواب دادم ات را يک راستی اكرم جان دو تا نامه

نوشته / 2/7ای كه  برای اينكه نامه رسد های تو نسبتا زود می امهن. برايت فرستادم

 «.بودی دو روز بعد اينجا بود

**** 

 مهر ماه 20چهارشنبه شب »

خوب حال من هم خوبه و  حالت خوبه عزيز دلم؟. ظير من سالمن شوهر بی

مهر ماه  9يعنی درست روز  ،روز پيش 4خوشگلم درست . نونوش قشنگت هم خوبه

. مهر ماه نوشته بودی، تقريبا خيلی زود 5ای كه به تاريخ  نامه. به دستم رسيد ات نامه
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بزار بابام از پاريس  .گرفتی[ را]گم كه خودكار بابا  به بابا می[ گفت]همين االن انوشه 

كند و با اين  عزيزم چند وقت يک مرتبه ياد تو را می. كش بزند گم تو را با خط بياد می

يادم نبود بنويسم كه يک شب انوشه پا تو . گذاشت چيزی بنويسمن ها ديگه االن بهانه

هرچه گفتم مامی بزار بابا . يک كفش كرد و گفت مامی بايد بريم كافه غذا بخوريم

انوشه شامی خورد و بعد گفت حاال . به هر صورت رفتيم قنادی. شه ديدم نمی ،بياد

 ،سمت از پيشانی تا نوک پايتبو می... شايد بابا آمده باشه ،ديگه پاشو بريم خونه

بينی  يک لحظه چشم هم بزاری منو می. دوستت دارم شم، رم، فدايت می قربانت می

 «.درست يک ماه شد. اكرم تو. كه پيشت هستم

 .كشد ها دو سال طول می و اين زمان و دوری با همين ويژگی

**** 

8/8/52 

توانند احساس  یآخر اين حروف و كلمات كه نم. چه بنويسم عزيزم! سالم»

چه . توانم از كلمات برای اين كار استفاده كنم شايد هم من نمی. آدم را منعكس بكنند

اكرم جان، مرتب . شود كرد؟ خدا يک استعداد نويسندگی هم الاقل به ما نداد می

دارم . توانم به راحتی بنويسم لرزد و نمی شود و دستم كمی می هايم پُر اشک می چشم

 دانم اگر بعد از اين نمی. كنم رود و نوشتن را قطع می قلبم مالش مینويسم ولی  می

ترسم يكهو قلبم از كار  می. دهد تی بهم دست میمدت تو و انوشه را ببينم چه حال

كنم كه  طور بشود و حتی روزی را مجسم می خواهد اين بيفتد كه البته اصال دلم نمی

اند و چيک تو چيک گُل  نشستهدو تا پيرزن و پيرمرد زهوار در رفته پيش هم 

ی  هايش هم هستند، و وقتی بچه شنوند، و انوشه و عشقش و بچه گويند و گُل می می

های مامان  زند كه بپا استخوان رود و او سرش فرياد می او از سر و كول تو باال می

... اما راجع به كتاب و گلشائی... خوب، آرزو به جوانان عيب نيست! بزرگ را نشكنی

اش را نخور،  نصيب او نشود ولی اگر هم شد غصه[ ها كتاب]بته بهتر است كه پول ال

آخ، ! يک دختر كوچولوی قشنگ. دهم خودم يک چيز خوب عوضش برايت سفارش می
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راستی عشق خود من، خيلی . هايم پُر اشک شد عزيز دلم باز هم قلبم گرفت و چشم

گ شده ـ منظورم شبيه انوشه وقت است دلم برای يک دختر كوچولو مثل انوشه تن

 ! بگذريم، راجع به اين مطالب اينجوری نبايد حرف زد، بايد عمل كرد. است

برای اينكه هرچه چيز خواهد برای تو چيزها بخرم و  م میعزيزم خيلی دل

افتم قيمت را  بينم، كه همه جا پُر است از اين چيزهای خوب، به فكر تو می خوب می

تا به حال بارها و . گويم بگذار خودش بيايد بخرم ولی باز می خواهم می. كنم نگاه می

كنند و دعوت  ها خيلی مهربانی می ام سفر كنم برای اينكه بعضی از بچه بارها خواسته

همه را گذاشتم برای . شود كنم بی تو كوفتم می اش فكر می ولی من همه .كنند می

دانم اگر  می. بی تو كه صفا ندارد آخر عشق عزيزم،. وقتی كه تو و انوشه اينجا بياييد

پس اكی كو؟ . گويم كاش اكی اينجا بود می ،كنمهر چه ببينم و به هر كجا نگاه بروم 

شوم، به  به محض اينكه از خانه خارج می. كنم همان كاری كه االن توی پاريس می

ب چه كه زيبا و تازه و جالدم جالبی، به لباس زيبايی، به هری قشنگی، به آ منظره

بگذريم . م نيستكنم كه اكر حس می. بينم نم يک چيزی را كم میك است نظر می

خوب مثل اينكه حضرت انوشه به ... اين قلب بدمصب مالش رفت آه، باز... عزيزم 

بايد بارانی خودم را  ،آييد كشد و ظاهرا تا دو سه ماه ديگر كه اينجا می سرعت قد می

به هر حال عوض من او را . ای او را بپوشمه به او بدهم و از سال ديگر هم كهنه

دانم چقدر تا  نود هزار، نهصد هزار، نمی. ام روز است تو را نديده 80درست ... ببوس

باقر تو . ی آسمان، شايد يک كمی بيشتر دوستت دارم به اندازه. بوسمت آخر دنيا می

6/1/31» 

**** 

 52آذر  42

ديگه  .روع كنم به نوشتندونم چه جوری ش نمی. باقر جون قشنگم سالم»

چون ديگه طاقت ندارم كه بگم چقدر  .كنم بنويسم كه حس می را تونم آن چيزی نمی

واقعا كاش مثل تو نويسنده بودم . دائم در فكر هستم .دلم تنگ شده از دوريت
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چيز برام   و هيچبرم   ات رنج می چيزی جز اينكه بگم از دوریولی افسوس . تونستم می

توانستم تمام اين كاغذ را بنويسم كه  خواست می دلم می ،عزيزم. بخش نيست لذت

هم از همه چيز دوستت دارم عشق من چه كنم كه بايد از هر جا گزارشی بدم تا تو 

 و اش با عصبانيت البته همه. گذره دانم چه جوری اين وقت می نمی. خبر داشته باشی

حاضر  .هايت را قبول دارم لقیمن كه تمام بدق. ما هخودم هم حيران ماند .ناراحتی

 اگه با دكترا ی،يک دفعه فكر نكنی كه پاشی بيا. ای هم از تو دور باشم نيستم لحظه

 «...دم نيايی راهت نمی

7/22/52 

روز مانده به پنج ماه كه او را نديدم و اصال  2سالم به عشقی كه درست االن »

اما راستی خيلی صبر و . قدر طاقت دارم توانم باور كنم كه من هستم كه آن نمی

حتما هنوز به . آخ سبيلت رفت توی دهنم. اول يک ماچ بده. نه عزيزم ،حوصله دارم

خواستی درست به  .پس تو با من بد شدی .های كلفت را نزدی قول خودت سبيل

  «...عكس آنچه من دوست دارم عمل كنی

22/2/52 

لی عزيزم كه تو خا جای... سيزده منزل ما بودند دخی و بهروز هم شبِ...»

ماه و نيم ديگه  4 .چيزی نمانده. ببينم كی ميام پيش توشم كه ديگه دارم ديوانه مي

آخر اين هم شد . مانده بيام و روی ماهت را ببوسم و خيلی كارهای ديگه بكنم

  «...عشقبازی

42/2/52 

من  .يادم رفت كه بگم مادام فرمهينی نيستم... خوشگل و دلبر محبوبم سالم

نوشتی مادام  پس بنابراين بايد می .دام مؤمنی هستم چون باقر مؤمنی منو مادام كردما

 «...مؤمنی فرمهينی
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2/2/52 

پرواز  5/24ساعت [ خرداد]بهشت اردي 42روز دوشنبه . عشق خودم سالم

به پاريس  ،اگر جايی توقف نداشته باشندكنم درست پس از شش ساعت  فكر می .مدار

االن درست  م دوريم؟كنی حاال چند وقت است كه از ه م فكر میخوب عزيز دل. برسيم

خالصه تا آخر . واقعا كه برای خودم قابل قبول نيست .ماه تمام بشه 8روز مانده كه  7

  «...تونيم عشق كنيم شهريور راحت هستی و يكی دو ماه بدون درد سر و سر خر می

 [در پاريس بودندشهريور  22خرداد تا  42اكرم و انوشه از ] 52 /29/2

ساعتِ كه از تو دور  42درست االن . عزيز دلم قربونت سالم با يک بوسه»

وقت فكر  هيچ. جز تو فكر كنم ای ای هم نتونستم به چيز ديگه م و لحظها هشد

اشک مهلت  ای كه از تو جدا شدم از لحظه. كنترل كنم كردم كه بتونم خودمو نمی

ای  جز آن چاره ؛حتما بايد صبر كنم .م چه كنمدان نمی. كار ديگری كنمده كه  نمی

االن درست ... من درست ساعت يک بعد از نصف شب به وقت تهران رسيدم .نيست

به وقت تهران است كه  ،و بيست دقيقه به وقت پاريس و يک ربع به يک 20ساعت 

 [اكرم] «...نويسم دارم نامه می

22/7/52 

بار مادر را ديدم و برادرها  يک ،مدمكه از پيش تو آدر اين مدت يک ماه ... »

دانم اين  واقعا نمی. دنرسان ها تماس دارم و مرتبا سالم می همگی خوبند و تلفنی با آن

فقط چند شب پيش تقی به اصرار آمد من و انوشه  .خواد جايی برم مرتبه چرا دلم نمی

و خالی ستون رفتم و جای ت البته من به ياد تو طبق معمول چهل .را برد بيرون

 . مان بودم به ياد روزهای اول عشق ،اش به ياد تو همه

خالصه . ديروز آقای سينائی تلفن كرد كه حتما من امروز برم اداره 49/7/52

فوری رفتم اداره  ،ها امروز صبح با وجود اينكه كالس داشتم نيم ساعت تفريح بچه

آخرين پايه و حقوق شما ای دادند دستم كه  بله ديدم ايشان نامه .خدمت آقای سينائی
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 ،داد بنابراين تا حد ممكن به حقوق تو اضافه شد بود كه گفتند چون قانون اجازه نمی

يعنی مثل يک فوق ليسانس رفتار كردند يعنی روز اول فروردين حقوق تو شده 

/52000...» 

 24/9/52ـ20بين 

آبان  9 ،آبان نوشته بودی 5ات كه به تاريخ  نامه !عشق نازنين و خوب خودم»

ها مختصر مفيد  قدر كم و مطلب ات آن خوب عزيزم نامه. درست روز پنجشنبه رسيد

ه نوشته بودی دلتنگی طور ك همان. ..وشتنبود مثل اينكه ديگر خسته شدی از نامه ن

ی قبلی  پشتش جا داشت و به همان علت بود كه من در نامه چرا ادامه ندادی؟ كاغذ

های  ثل نامهم كمی خشک مات به نظر و اما نامهكه ناراحتی  كردم خودم حس می

 ،البد باز ديوانه شدم و شايد هم من ديوانه و ديوانه تو هستم .خواهر و برادری بود

اين اولين بار  .ات داد و نه ته نامه ات بوی بوسه می چون نه سر نامه .كنم چنين فكر می

و ناراحتی داری كه قدر فكر  خوب شايد هم ان .ای به اين شكل نوشتهرا ات  بود كه نامه

 «...ات مختصر و مفيد نباشد خواد كه نامه به هر حال دلم می. يادت رفته بود

 22/9/52ی  نامه

اگر از حال من و  .اميدوارم كه حال شما خيلی خوب باشد .برادر عزيزم سالم»

مرتبا  برادر جان از اينكه. ها خواسته باشی بد نيستيم و به دعاگويی شما مشغوليم بچه

های شما را فراموش نخواهيم  وقت محبت هيچ .هستيم نخيلی ممنو ،به ياد ما هستيد

دانم خيلی كار داريد و فرصت  چون می ،گيرم بيش از اين وقت عزيزتان را نمی .كرد

 ، به اميد ديدار. كنم اين نامه را نداريد كه بخوانيد از شما خداحافظی می

  !خواهرت قربان شما 

 4عزيزم همين االن كه آمدم درست ساعت . عشق خودم باز سالمعزيز دل و 

البته چون از تاكسی پياده شده  .ات را پشت در اتاق ديدم آبان نامه 22بعد از ظهر 

ی تو هم بيشتر  نامه .خيلی ناراحت بودم ،بودم و كلی هم دعوا داشتم با تاكسی
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 .داد و نه بوی بوسه عشق می ات نه بوی ی قبلی كردم كه آن نامه فكر می .ناراحتم كرد

حاال من  .ولی ديگه به واقعيت پی بردم كه ديگه عشق و همه چيز از نظر تو تمام شده

خوب باقر جونم ديگه ! ر بياداينجا بايد يكی گذشت كنه و كنا ؟چه كنم كه عاشقم

قدر كارهايم توی هم گره خورده كه به قول تو بايد  چون آن ،دانم از كجا بنويسم نمی

و اما زندگی من توی  .با كم و زيادش هر طور هست بايد بگذرونیرا زندگی  .لش كنمو

گم اگه زندگی  می .شم واقعا دارم خسته می .سال 20اين يک سال و چند ماه شده 

ها بنشينم اشک  خوام ساعت ديگه تحملم تمام شده و االن می .ما نخواستيم ،اينه

وزهای اول كه رفته بودی چطور برام نم رك باقر جون وقتی كه فكر می .بريزم

لی را كه های قب ن نامهچو .حق دارم. خوام ديوانه بشم می ،نوشتی و االن چطور می

ولی االن يک مشت سفارش و  .بينم اش سرا پا شوق و زيبايی درش می خوانم همه می

های تو  چون نامه ،چيز ديگری نيست .كنه دستور تقريبا خشک كه قلبم را از جا می

بوسمت اگه  می .تونم بنويسم داشته و حاال ديگه چيزی نمی ست كه منو محكم نگها

 «اكرم تو .قبول داشته باشی

طور برات  بخشی كه اين باقر جونم يک كمی حالم بهتر شد و منو می...»

 «... شدم داشتم ديوانه می .ای نداشتم نگاری كردم چون چاره نامه

40/9/52 

من . از اينكه اشک تو را درآوردم[ ببخش]الم شوهر محبوب و عزيز خودم س»

به زبان آوردم و  را آنچه ناراحتم كرده بود .نخواستم تالفی كنم واقعا احساساتی نوشتم

های قشنگ تو  ی جمله من كشته. ديگه حاال خوشحالم ،يم را ريختمها چون فعال اشک

خواهد بنويس  هر چه دلت می .شم ناراحت می ،هايت خشک است وقتی كه نامه .هستم

آن قلم و من هستم و زندگيم ! چون به آن قلم احتياج دارم .را هم هرگز نشكن دلمو 

                                                           

2
ظاهرا آن را از بين  .ها نبود ی نامه طور ناراحت كرده متاسفانه در مجموعه ی من كه اكرم را اين نامه  

 . ده استبر



 71  آشنای ناآشنا

بار  4 ،جدا شدم تواز كه يش نيست ماه ب 4 راضی شدی با وجود اينكه حاال .خوشگلم

را پول فدای سرت يک موی تو  !تلفن كردم و هر دو بار شنيدم كه پول زياد داری

 .طور هست هميشه آن .اش پيش تو بودم آن شب همه .و زندگیدم به هر چه پول  نمی

شدم و تقريبا تا صبح بيدار  ای هم از تو دور نمی ولی آن شب به خصوص لحظه

 «...بودم

22/22/52 

اين پست لعنتی  .خبر از من هستی باز تو بی .عشق نازنينم سالم ،باقر عزيز»

بهمن نوشته بودی درست  4ه تاريخ ی قبلی تو كه ب نامه. رساند های منو می دير نامه

اگر كار دنيا از سر ... ای جواب آن را دادم هفتم به دستم رسيد كه من بعد از لحظه

حاال  .ندارمرا جز تو كسی . كنم ی تو را فراموش نمی نامه ،بريزد و در حال مرگ باشم

خواهی  كنی كه ديگه ما كهنه شديم و می چه كنم كه شما كم لطف شديد فكر می

لعنت به كسی كه  .اگر عشقی مثل من پيدا كردی برو دنبالش !عشق تازه بگيری

اگر من عاشق تو هستم بايد از همه چيز بگذرم و تو را با عشق جديد  .بخيل باشه

 ،خدا يكی .مان بسه داريم برای هفت پشت نگه[ را]خالصه ما همين يک عشق . ببينم

پدرت . م گفتم برو دنبال عشق ديگرآن هم دارم ـ اما راستی شوخی كرد ،عشق يكی

 «!...كنم ميارم به همين راحتی ولت میدر  را

22/2/55 

های  بعد از سالم و ماچ و بوسهزنين و مهربان و محبوب خوب خودم عشق نا»

دانستم كدام را  كه نمیرسيد تا نامه با هم در يک روز  5 زد، يک مرتبه شانس .فراوان

 49ارديبهشت و  42ی  عزيز دلم نامه .عش عالی استست وضچقدر پُبينی  می .بخوانم

امروز هم از طرف ای كه  انوشه و باالخره آخرين نامه[ 7/2/55]و كارت  22و 20و 

تير ماه حركت  25كنم  و فكر می .برم پاسپورتم را تمديد كنمكه اقدام كردم دانشكده 

 ،گيرم دلم سوختبيكهو مچت را خواستم  هنوز كه بليط رزرو نكردم البته می .كنم

اميدوارم كه كار تو هم  ،طور كه نوشته بودی همان. رم گم كه چه موقع می گفتم می
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ماه پيش تو  4تونم حداقل  می. تمام بشه كه من بيام ديگه دغدغه خاطر نداشته باشی

 «...باشم

**** 

42/2/52 

هايت را كه پيش گذشته مقداری از كار( 40/2)شنبه خوشگلم روز چهار...»

تر دكخالصه بردم پيش . ر بود رفتم گرفتم و با يک پاكت ديگه قاطی كردمجعف

 «...حتما االن به دستت رسيده[ آيد یكه به پاريس م] دانشی

22/7/52 

 در ضمن رفتم. ز از اداره گرفتمحكم مرخصی بدون حقوق تو را امرو... »

در وزارت  24ت خالصه از ساع... بگيرم ،نويسد وزارت امور خارجه می را كه ای نامه

چون فردا روز عيد فطر است و ادارات . علوم مشغول بودم تا باالخره نامه را گرفتم

تر آدميت شخصی هم كه دك .رم وزارت امور خارجه من روز چهارشنبه می .تعطيل

ی  مؤسسه] ی معرفی كرده شايد بتواند كاری انجام دهد ـ عزيزم اين متن نامه

كه برات فتوكپی [ است] دائر به تمديد مرخصی تو[تحقيقات به وزارت امور خارجه

آخر برج  .در ضمن روز سوم مهر ماه برات سه هزار تومان حواله كردم. فرستم آن را می

كنم كه  حواله میيک مرتبه برای سه ماه ديگر هم پول  ،هم كه از اداره وام گرفتم

فعال  .فرستم می عزيز دلم اگر پولی به دست آوردم بيشتر برات .خاطرت جمع باشد

 «...بيش از اين مقدور نيست

8/4/55 

چون تقريبا تمام  .نويسم يک بعد از نصف شب است االن كه دارم نامه می...»

جواب در ضمن خواستم زود  .را كردم ديگه نتونستم بخوابم[ كار مهمانی]كارهايم 

خواست يک  میخوب باقر جان االن خيلی خسته هستم و واقعا دلم  ...ی تو را بدم نامه

در  .كنم چون خيلی احساس خستگی می ،شدم بيمارستان بود من آنجا بستری می
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  «...واقع خسته هستم

22/4/55   

 .ر شده بودخان بودم و خالصه هر جا بردم پُ از صبح دنبال كار انوشه... »

بلكه  ،بعد متوسل به قدسی شدم. نوشت و گفت دير آمديد ماريكا كه اصال اسم نمی

خالصه فعال قدسی  .نويسند چون آنجا هم نمی داو را در مدرسه تهران بنويساسم 

فكر كردم كه خودم به  ...روز سنش كم است 29صحبت كرده و گفتند كه يک ماه و 

بعد به . دادگستری بنويسم و بعد يک پارتی گير بيارم كه زودتر دادگاه را جلو بيندازند

كنند چون اگر نشه حضرت انوشه  بينم چه میفكرم رسيد كه به توفيق تلفن بزنم تا ب

خالصه  .بلعد را درسته می تا آن موقع من و تو .سال تمام بشه و برود مدرسه 7بايد 

من  .كه كارت تمام بشه و زودتر بيايیكنم  اش خدا خدا می همه .بدجوری گير افتادم

 ،تنگ ميشهتو گاهی اوقات [ دل]حاال اگر  .كه هميشه و هر لحظه دلم تنگ تو ميشه

خوب از ! شكرش باقی است كه يادت نرفته يک اكرم و يک انوشه هم داریباز جای 

 .باقر جونم واقعا ديگه خسته شدم [بگذريم]ها  دانم جدی ها و يا نمی ن شوخیاي

دانم چه  چون با زمين و آسمان در افتادم و خودم هم نمی ،دانم چه كار كنم نمی

هر چند چيزی ديگر باقی  .ی نمانده كه منفجر بشمديگه چيز .گم چه میو خواهم  می

از خودم بدم  ،كنم وقتی خودم را توی آئينه نگاه می. فقط يک اسكلت ،نمانده از من

. آمد زيادی از خودم خوشم می ،خودخواهی تمام در صورتی كه قبال هميشه با. آيد می

ل خودت قبو .وردیقدر عوض شدم و تمام اين بالها را تو سر من آ دانم آن حاال نمی

ی  عشق ديوانه ،عزيزم با تمام وجودم هر طور كه بخواهی با يک دنيا بوسه داری يا نه؟

 «22/4/55تو اكرم 

**** 

 بعد از ظهر  9شب يكشنبه ساعت  52 آذر 42

عشق من چه كنم كه وضع ... سالم من به عشق هميشگی و دوست داشتنيم»

ی  يزهايی كه به وسيلهچ .ده بودمآم صد بارواال حاال . كنه كه پاشم بيام ايجاب نمی
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ی  ديگه به وسيله جلد 4و  هنر مدرنی فرستادی رسيد و سه جلد كتاب خواهر اسد

... كه همين امروز رسيد خيلی كتاب خوبی است visuel disigneحاج يوسفی كتاب 

در  .باقر جون اگر راجع به كارم بخواهی واقعا موفق شدم. ر نقطه الفبای گرافيکاز نظ

اند و من هم از كار  دو پروژه كلی موفق بودم كه همگی واقعا از كارم و فعاليتم راضی

البته  .ها راضی هستم و قول دادند كه وضع حقوقيم را هم درست كنند بچه با كردن

  «...خدا داند كی

 2252آذر  42يا  29نامه 

ها است و من  بچهاز كار كه فردا بعد از ظهر دانشكده نمايشگاهی بنا كرده  ...»

. هايم را ببينی چه گل كرده خيلی فعاليت كردم و جای تو خالی كه كارهای بچه

چون  .هر چند كه برای كی اين كارها را كردم ...دم از خودم راضی هستمحداقل خو

ولی من  .دخواهند هميشه آدم را بكوبن يک مشت احمق و نفهم آنجا هستند كه می

 «...رهها پُ گوشم از اين حرف

 20/4/52چهارشنبه 

پاسپورت هستم و همين روزها  من بی... خوشگل و محبوب خودم سالم»

ها را رد  های بچه خرداد نمره 45اگه بتونم تا . بستگی به كار دانشكده داره... گيرم می

  «...خرداد يا درست اولين روز تير پيش عشق خودم باشم 49يا  47تونم  می ،كنم

8/7/52 

 بر مبنایدرست شد كه حقوق من قرار شد  م با دانشگاه فارابیاگر تكليف ...»

هزار تومان دستم خواهد آمد و اين برای زندگی من و  2تومان بشه كه حداقل  2550

 .اگر وام را هم كم كنند در حدود سه هزار تومان دستم خواهد آمد .كافی استانوشه 

و اينجا شانس من بيچاره دوم اينكه اصال از اول مهر ماه رئيس دانشكده عوض شد 

البته . رئيس و معاون عوض شدند من تازه خود را النسه كرده بودم كهچون  .بود

البته  .ها معلوم نيست استاد كه هنوز تكليف آن 40ها شنيدم كه در حدود  خيلی حرف
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تونم  دارم نمی[ كه]ايرادی  .كالس رفتن هستمبه من برنامه داده شده و مشغول 

چون اگر  .های من به آب گوزيده تمام برنامهويسی كنم و چون نيستی ن درست برنامه

اين . خالصه خيلی چيزها ،از نظر ترجمه ، از نظر انشا،كردی تو بودی كلی كمک می

هنوز به من نگفتند شما را  .از پارسال كه من شروع به كار كردم رفتی ...هم شانس من

كنم كه اگر  شده كه هر چه فكر میخالصه جنگ اعصابی برايم درست ... خواهيم نمی

صاف و پوست كنده استعفاء خودم را  ،دو مرتبه روزی به من بگويند بيا برو اداره

قدر خودم را  البته آن .ر نيستم در اداره كار كنمچون به هيچ وجه حاض. نويسم می

در ضمن ... بايد صبر كرد .ريزم دور ها را می ی حرف كنم كه همه محكم حس می

ها از سال آينده مرتبا  چون اين .كردم كه اگر بشود به من بورسی بدهندصحبتی 

ندگی و كارها را فعال دو .حاال اگر بتونم پارتی پيدا كنم .استاد خواهند فرستاد به خارج

دانم چه بايد بكنم فعال مثل  عزيزم اصال نمی .شوم كنم تا ببينم چقدر موفق می می

 «...دهم ماشين اين كارها را انجام می

22/7/52  

سه روز است كه هر روز يک نامه ! ز و محبوب خودم سالم و بوس آبدارعزي»

ن حالم بد اال. شخصا رفتم وزارت امور خارجه عزيزم امروز خودم .فرستم برات می

از نظر كار خودم  .نيست چون تقريبا كار تو به جايی رسيده و خاطرم فعال جمع شده

 «...شود ريزی هستم تا ببينم چه می نامههم فعال مشغول كالس رفتن و بر

49/7/52 

ی شما ديروز كلی درگيری داشتم  ا اجازهولی بنده ب ،خوب تو موفق هستی... »

استاد و يا  تواند مربی  نمی ...ند اداره بودگن كسی كه كارم می. های عوضی با آن آدم

بكنيد كه  را ن كارتوانيد اي در يک صورت می .در آموزشیاستاديار بشه و بياد توی كا

. آن هم قراردادی ،از كار قبل و شروع به كار در دانشگاه فارابی[ بدهيد]بياييد استعفاء 

جون دارم [ كه]های مختلف جلوی پايم انداختند من هم تا آنجا  نگخالصه س

بله عزيزم بنده . تازه اگر هيئت مميزه موافقت كنند با اين مدارک شما ،رم دنبالش می
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البته خيلی  .خواهند دكم كنند می ،ی امريكا يا فرانسه نيستم كرده چون تحصيل

و برم  ها را توی موقعيتی دست تنها بزارم خواهم آن احتياج دارند به من و من می

ها چی  دونم اين پدرسوخته نمی .خالصه خودم گه گيجه گرفتم .شود ببينم چه می

در صورتی كه  .ديم حقوق نمی ميگند و از طرفی ميگن خوب ما به شما بيشتر از اين

ريال رسيده و شايد خيلی بيشتر  25500به ها  هم رديف من توی دانشكده حقوق آن

چون  .دم ولی در اينجا درس می ،مانم و اگر موافقت نكنند من همان كارمند اداره می

بيش از اين . ترم باقر جون واقعا سه سال زحمت كشيدم و تقريبا اينجا از اداره راحت

 های داغ  با بوسهبوسم  كنم تو را می اجی نمیور

 «49/7/52خرِ خودت اكرم عشق هميشگی تو     

40/9/52 

نوشتم فعال راكد است و معلوم نيست  ی قبلی راجع به كارم در نامهعزيزم  ...»

ها خيلی راضی  چهب .ام خيلی خوب جلو ميره ولی كار دانشكده ،چه خواهد شد

شود و االن خيلی  كنم تا ببينم چه می ل معروف جون میواقعا دارم به قو[ هستند]

 «...كنيم سرم شلوغ است چون برای نمايشگاه دانشكده داريم كار می

28/20/52 

شه  اين روزها سخت گرفتار كار دانشكده هستم و چون ترم داره تموم می... »

خواهند كه  تو می ی اينكه بعد از اين ترم با اجازه 4 .، يکبدمرا ی ترم دوم  بايد برنامه

. مثل اينكه از من خرتر گير نياوردند .شاگرد به دست من بدهند كه پدر در بياره 80

 «...شود سازم تا ببينم چه می ها دارم می به هر حال فعال با آن

 52اول بهمن 

امروز تكليف بنده هم معلوم بايد حتما دانشكده باشم چون  4اعت س... »

ها همه  دهيد و به همين علت بچه كه شما نمره زياد میها گفتند  پدر سوخته. ميشه

خالصه چون . ی منو ميخوان اينجوری خراب كننبين می .ند پيش شمايخواهند بيا می
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همه هجوم آوردند  ،سال اول دو گروه و يک گروه با من و يک گروه با يک آقای ديگر

ست كردند و خالصه كلی برای من اين دانشجوها دردسر در ،من كه بيايند كالس

  «...طرف منتظره كه از من آتو بگيره

27/2/2255 

اما در واقع قبل از عيد  .دانشكده مشغول هستم خوب عزيز دلم دو روزه در... »

اعصاب  عيد كار تو و كار خودم شده بود واقعا قبل از .ها درگيری داشتم خيلی با آن

چون  هنوز ول معطلم، من بدبخت ، ولیحداقل كارت به جايی رسيد .كن برام خورد

خواهيد رها  گم بابا اگر نمی اال رفت غير از من و هر چه میشان ب تمام استادها حقوق

... كه برم پيش پهلبد تصميم گرفتم .منطق و حرف كه سرشان نميشه خالصه. كنيد

االن ليسانس كه تازه استخدام  .كارم از همه بهتر و حقوق از همه كمتر توی دانشكده

به چهار هزار تومان  من بيچاره هنوز[ حقوق]وقت   آن ،گيره زار تومان میه پنجبشه 

خوب ... چون بايد تصميم بگيريم ،ام گم بدبخت بيچاره خود می پس بی. نرسيده

عشق تو اكرم  نشی ه آب لمبو فشارمت به شرطی كه يک دفع ت و میبوسم می

7/2/55» 

42/2/55 

ده چون موقع رد كردن نمره امتحان در حال حاضر كار دانشكده خيلی زيا... »

در  7واقعا يک هفته از صبح تا ساعت  .آتليه بود كه امسال كار خودم را زياد كردم

چون دانشكده داشت  .تير 25درست  .بليط هواپيما را هم رزرو كردم. دانشكده بودم

داری ا ی  من هم از سابقه ...ريخت كه استادها بيش از يک ماه مرخصی ندارند اطوار می

 تا تير 25يعنی از  .روز مرخصی استحقاقی گرفتم 20و كارمند بودنم استفاده كردم و 

شهريور كه ديگه بدون درد سر خوش باشيم و اميدوارم كار تو هم تمام بشه بلكه  25

 «...با هم برگرديم
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 عشقی همچنان زنده
ودش را های اكرم را خواندم، زنی را كشف كردم كه تمام وج بار اولی كه نامه

 . در خدمت همسرش نهاده است

ی سه ساله داشتيم كه اكرم مثل هر  وقتی من از او دور شدم ما يک بچه

و اين  .رسيد مادری و يا شايد با احساس مسئوليتی بيش از يک مادر معمولی، به او می

داد و دردسرهای اداری و  ی هنرهای گرافيک درس می در حالی بود كه او در دانشكده

اما اگر . كرد ت تدريس را كه خود زندگی مستقل پردردسری است، تحمل میمسئولي

شود كه تنها مشغولياتی كه او در دو  های او بيندازد، متوجه می كسی نگاهی به نامه

سال دوری من دارد، انديشيدن به همسرش و نگرانی از زندگی و تحصيل او در پاريس 

ران او در تمام دو. های پردردسر اوست ها و خرده فرمايش و انجام كارها و گرفتاری

ی تمام امور خانه و حتا امور شخصی مرا  سال زندگی خانوادگی، مسئوليت ادارهچهل 

 . ها بود های او خيلی بيش از اين اما در اين دو سال دوری، مسئوليت. بر عهده داشت

 اش را احساس كند كه به تواند رنج دوری از دلداده انسان تنها هنگامی می

در  2252شهريور سال  22ی من روز چهارشنبه  و دلدار دلداده. واقع دلداده باشد

 20؛ و حساب دستش است كه من «شب است 7ساعت »:نويسد اش می نخستين نامه

و پنج روز بعد هم وقتی اولين . ام ساعت است از تهران به سوی پاريس پرواز كرده

... كارتی كه برايم فرستاده بودی از ديدن»: نويسد رسد، می كارت من به دستش می

توانم بگويم چند مرتبه آن را  نمی... و از صبح تا به حال... هايم سرازير شد اشک

و « های عاشقانه نگاه»ی مدام  و پنج روز ديگر پس از اين تاريخ از خاطره. «خواندم

ها كه  از آن بغ كردن»كند و گاهی اوقات هم  من ياد می« لبخندهای قشنگ»

ی عشق كه  صد هزار بوسه»ا و ب« رف بزنیكردم تا يک كلمه ح ها التماس می ساعت

های رنگين خودش را روی كاغذ  و اثر لب. «كنم هام حس می هايت را روی لب االن لب

های خودم را با حسرت به روی آثار  گذارد كه من نيز، از شما چه پنهان، لب می

 . گذارم های او می لب
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مشكل اينجاست كه من با يک بورس . و دوری نيستاما مشكل تنها جدايی 

ام، ولی در عمل اين مدت دو سال به  شش ماهه برای گرفتن دكترا به پاريس آمده

ی اين دوران با مشكالتی همراه است كه تمام زندگی اكرم را در  كشد و ادامه درازا می

 . ريزد هم می

های من گرفتاری  يشالبته او در همان شش ماه اول هم با انجام خرده فرما

تازه يک هفته از رفتن من به پاريس گذشته كه او دو بار برای گرفتن . كمی نداشت

های امانتی من در نزد دوستان همكارم و فرستادن به نشانی من به محل كار  كتاب

ها مانده  ی كارهايت را فرستادم، فقط كتاب بقيه»نويسد  رود و دو هفته بعد می من می

؛ و سه هفته بعد هم «چيزی نداریست كنم و ديگه كنم پُ هم سعی میها را  كه آن

گونه كارها و  و اين. فرستد بندى كردن با پست می ها را، پس از بسته تمام كتاب

ی  شود و چنانكه از نامه های اول پس از سفر من محدود نمی دردسرها تنها به هفته

شود، او  ران فهميده میاو، يعنی شش ماه پس از عزيمت من از ته 47/24/2252

سه جلد كتاب »: ام هايی است كه من از او خواسته چنان مشغول فرستادن كتاب هم

المحسنين و دو  ی ابراهيم بيگ سه جلد، دو جلد كتاب مسالک نامه تمثيالت، سياحت

جلد قصه برای بزرگساالن و دو جلد هم انقالب مشروطيت و پنج جلد هم ادبيات 

دو ها با  ها تماس و سرو كله زدن ين؛ و عالوه بر ا«هزار تومان پولو يازده ... مشروطه

ها هم  هاست كه اين های من و تسويه حساب با آن سه تا از ناشران برای انتشار كتاب

  .شد برد و بيشتر اوقات با جنگ اعصاب نيز همراه مى وقت و نيروی فراوان می

بلكه  ،شش ماه اول نيست ها و تنها در گونه های اكرم از اين اما گرفتاری

گرفتاری اصلی پس از پايان اين مدت و در ارتباط با مشكالت مربوط به تمديد دوران 

ها مدام به محل  مطالعاتی من در يک سال و نيم پس از آن است كه بايد برای حل آن

 . های علوم و خارجه برود خانه كار من و تماس با دوستان و مسئوالن و حتا وزارت

از اين قرار است كه من پس از پايان شش ماه بورس اوليه تقاضای داستان 

كنم و او برای حل مشكالت اين تقاضای من بايد اقدام  يک سال مرخصی مطالعاتی می
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ريزی علمی و آموزشی  ی تحقيقات و برنامه كند و برای اين كار نه تنها بايد به مؤسسه

ی خدمتی  ی من گذرنامه چون گذرنامه و .بزندبلكه بايد به وزارت علوم هم سری  ،برود

و انجام اين  .بايد هر سه ماه يک بار تجديد شود ،داست و بيش از سه ماه اعتبار ندار

های اداری بايد  ی دوندگی بازی ممكن است و اكرم عالوه بر همه كارها نيز تنها با پارتی

 . اشدمدام در تماس ب ،كنند با دوستانی هم كه در حل اين مشكالت كمک می

و او در جريان حل اين مشكالت قسمت زيادی از روزهای خود را در 

گذراند؛ تا آنجا كه حتا سه تا از  ی تحقيقات كه محل كار من است می مؤسسه

فرستد در پشت ميز كار من  های مختلف برای من می هايش را كه در زمان نامه

ها را دير به دير  فرستد كه نامه ی پُست مى ها لعنت به اداره و در بيشتر نامه. نويسد می

ی  جانبه و فلج كننده ترين اعتصاب تاريخی همه و از همه بدتر، بزرگ. رساند به او می

كشد و ارتباط  روز طول می 24است كه  2252آذر  22پُست فرانسه از آخر مهر تا 

   .آورد كند و كفر او را در می ای ما را قطع می نامه

الت كاری خود اوست كه اگرچه به طور كلی از ها همه غير از مشك و اين

های درسی، كه  ريزی اما برنامه ،ی هنرهای گرافيک راضی است تدريس در دانشكده

های عصبی اداری با  برای او كار مشكلی است، سر و كله زدن با دانشجويان و درگيری

يک مشت احمق و نفهم كه »كنند و به قول خودش  مسئوالنی كه كارشكنی می

 . كنند او را خسته و اعصابش را خورد می« خواهند آدم را بكوبند يشه میهم

ی انوشه و دردسرهايی است كه برای  های روزانه ها گرفتاری و عالوه بر اين

ی تحمل و صبر و حوصله كه در انجام  كارهای كودكستان او دارد تا آنجا كه با همه

صراری كه دارد كه من تا ديپلم ی ا دهد و با همه اين همه كارها از خود نشان می

آمد  شت به ايران را نكنم، يک بار صدايش در میام مطلقا فكر بازگ رايم را نگرفتهدكت

                                                           

در آن اعتصاب  CFDTو CGT، FOعضو سنديكای  75000كه  2872دسامبر  4اكتبر تا  44از  4

 . شركت داشتند
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شه كه من از اين  خدايا كی كار تو تمام می... ام عزيز دلم واقعا خسته شده»كه 

و در اين زمان هنوز هفت ماه ديگر به بازگشت من به ايران مانده . «كالفگی درآم

 .است

های  ى دو ساله احساس های اين دوره خواندن نامهحقيقت اين است كه باز

گوناگونی در من برانگيخت و در عين حال مرا متوجه كرد كه اكرم نه تنها در اين دو 

گاه اصلی من بوده است و من گاه از  تكيه ،سال، بلكه در تمام طول زندگی خانوادگی

ان، كه به قول معروف دست به سياه و سفيد ی خودم توجهی به زندگانی روزانه بی

 .شدم زدم، سخت شرمنده می نمی

اما از دو سال پيش كه او استقالل خود را از دست داد، اين شرمندگی و 

ناراحتی فراموش شد؛ زيرا عدم استقالل او سبب شد كه من مدام به او فكر كنم و به 

به من دست  نهايت رضايت خاطر ،او سرپرستی كنمتوانم از  او بپردازم و از اينكه می

وقتی در كوچه و خيابان، برخالف گذشته، هميشه بازو در بازوی هم راه . داد می

چسباند،  رفتيم و به ويژه وقتی كه او در اثر خستگی خودش را بيشتر به من می می

و هنگامی كه به . ام كردم كه تمامی وجود او را در اندرون خودم جا داده احساس می

بازار و كارهای خانه و چيدن سفره و كمک به او برای خوردن غذا و كارهای خريد 

بردم و به ويژه هنگامی كه برای  سابقه لذت می پرداختم، به نحوی بی ضروری ديگر می

های من صورت او را از لبخند  گذاشتم و شوخی اش سر به سرش می گرفتگی رفع دل

يافتم  خود می نان مست و از خود بیكرد، خود را چنان شاد و از عشق چ شكفته می

اما زندگی اين شادی و مستی را از من . گاه پايان نيابد كردم اين وضع هيچ كه آرزو می

 . بازگرفت و اينک تنها ياد او و عشق اوست كه برای من به جا مانده است

2/24/2282
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  ما رفت از ميان( مؤمنی)اكرم فرمهينی 

روز  مؤمنیاكرم فرمهينی، همسر، همسفر و يار و ياور چندين و چند ساله باقر  •

 ...چهارشنبه چشم بر اين دنيا فرو بست و سرانجام به آرامش ابدی رسيد 

 rooz.com-www.akhbar:اخبار روز

 4024فوريه  2 - 2280بهمن  22 آدينه

اما پذيرش آن هميشه دشوار بوده است و  .هيچكس را از مرگ گريزی نيست

اكرم . خبر مرگ، به ويژه مرگ در ديار غريب و دور از وطن، از آن دشوارتر

ديروز  مؤمنیفرمهينی، همسر، همسفر و يار و ياور چندين و چند ساله باقر 

بعد از اين، جای او . چشم بر اين دنيا فرو بست و سرانجام به آرامش ابدی رسيد

و در آن آپارتمان كوچک، تميز و  مؤمنیما بود دركنار باقر  ی كه عزيز همه

با پاريس خالی است ولی ياد و خاطره او در قلب ما و  ی پرگرما و صفای حاشيه

بازند و در  كه واژه ها در برابر مرگ رنگ می دانيم اگر چه می. ما زنده خواهد بود

ولی اين غم، غم مشترک ما  .كار چندانی ساخته نيست شرايطی مشابه از كالم

http://www.akhbar-rooz.com/
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مراتب اندوه و همدردی خود را با  ،است و ما، با دلی دردمند و با مهر و دوستی

  .كنيم ان، خويشان و دوستان او ابراز می، انوشه، ناتالی و ساير بازماندگمؤمنیباقر

اسكندانی، قادر  ابراهيم آوخ، رسول آذرنوش، هومن آذركاله، يوسف آبخون، بانو

اسكندانی، مهدی اصالنی، رضا اكرمی، ايراندخت انصاری، پوران انصاری، صبا 

انصاری، مهرداد ايمانی، بابک امير خسروی، يوسف اردالن، نوروز اميديان، فروغ 

اردشيری، ناهيد اردشيری، مهران اعظمی، محمد اعظمی، مهرداد باباعلی، ارژنگ 

يات، ناصر پاكدامن، نسان پاريس، ژينوس پزشكی، بامشاد، خسرو بندری، بهروز ب

فلور پزشكی، فريبا ثابت، مريم تارانی، ميهن جزنی، ناهيد جعفرپور، فلور جاويد، 

علی جاويد، سيروس جاويدی، بهروز جهانزاد، حسن جعفری، امير جواهری 

لنگرودی، نگار حاج سيد جوادی، ليال حاج سيد جوادی، فرنگيس حبيبی، شاهو 

جوادی، ايرج حيدری، بهروز خليق، حسن حسام، علی اصغر حاج سيد ينی،حس

اعيل ختائی، رضا دقتی، حسين نسيم خاكسار، مهدی خانبابا تهرانی، اسم

نژاد، ناصر  ار، ناصر رحمانیه، محمود راسخ افشكرشزآبادی، فخری  دولت

خانی، سهيل رسولی، فرهمند ركنی، ميهن روستا، سعيد رهنما، فريده  رحيم

جد، سيامک زند، اسماعيل زرگرانی، مجيد زربخش، ژينا ژيانفر، رضا سپيد زبر

رودی، اكبر سوری، نرگس سرائی، نسرين سلمان مظفر، اكبر سيف، اسد سيف، 

بهمن سياووشان، محمد رضا شالگونی، حماد شيبانی، شهال شفيق، علی شاهنده، 

ی، ابوالحسن متی، جمشيد طاهری پور، فرزانه عظيخسرو شاكری، فرزانه ضياف

عظيمی، نادر عصاره، ثريا عليمحمدی، هبت غفاری، مهدی فتاپور، كامبيز 

فروعی، ناصر فرداد، علی اصغر فرداد، احمد فرهادی، مليحه فرهنگ، مسعود 

زاده، قدسی  خانی، شهرام قنبری، ناصر قاضی ربانی، پرويز قليچفتحی، يدی ق

، علی كريمی، اكرم كوهساری، نور، جواد قدسی، رئوف كعبی، بهزاد كريمی قاضی

حجت كسرائيان، هوشنگ كشاورز صدر، زريون كشاورز صدر، كيان كاتوزيان، 

صادق كارگر، مقصود كاسبی، بهزاد الدبن، شهاب لبيب، روبن ماركاريان، علی 

مختاری، مصطفی مدنی، بنفشه مسعودی، هايده مغيثی، مهناز متين، مرسده 
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باقر مرتضوی، جعفر مسعودی، حسن  محسنی، عطا محسنی، مليحه محمدی،

اكبر مهدی، اكبر ميرجانی، ناصر  ی، امير ممبينی، ذبيح موسوی، علیمكارم

كار، فرخ نگهدار، حسن نادری،  يد مهر، ياسمين ميظر، مسعود نقرهمهاجر، جمش

رضا ناصحی، شيدا نبوی، بهروز نظری، پرويز نويدی، خسرو ناغونی بختياری، 

ين، شهال هوشيار، مونا يحيوی، علی يحيوی، محسن حميد نوروزی، احمد نو

  .يلفانی، فاطمه يورچی

عزيز، فرزندان و دوستان و  مؤمنیاخبار روز درگذشت خانم اكرم فرمهينی را به باقر * 

 .گويد يان ايشان تسليت میآشنا
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 به دوست گرامی باقر مؤمنی عزيز: تسليت از ايران

برای شما و . دل هستيم با شما صميمانه همتان  در سوگ درگذشت همسر گرامی

 . خانواده آرزوی سالمت و سرزندگی داريم

علی آقابخشی، اسماعيل ابراهيمی، خسرو اسدی و بانو، بيوک ايروانی، پرويز بابايی و بانو، 

حسينی و بانو، حسين حسينخانی، بهاءالدين خرمشاهی،  بزرگ پورجعفر و بانو، علی حاج

دتاش و بانو، اشرف درويشيان، احمد جاوي دی، علیآبا ، محمود دولتمحمد حسين خسروپناه

مجيد جواديان و بانو، محمد جواهركالم، ابراهيم رهبر، احمد رهنما، ناصر زرافشان و بانو، 

نژاد، صادق طنابچی، كامران فانی،  اهلل زهادی، دكتر شمس، علی عطرفی، سيروس علی عزت

 .ونسی و بانو و بانو، محمود معتقدی، ابراهيم ي يمحامد فوالدوند، يوسف قريب، ژرژ كر

2280بهمن  25
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 تسليت

4024 فوريه 05 - 2280بهمن  22 يكشنبه  

  دوست گرامی باقر مؤمنی عزيز

مهينی فراهانی، با شما و تان خانم اكرم فر در سوگ درگذشت همسر گرامی

ا و خانواده آرزوی برای شم. های فرمهينی و مؤمنی صميمانه همدل هستيم خانواده

 .سالمتی و سرزندگی داريم

بانو، بيوک  سيمين بهبهانی، علی دهباشی، علی آقابخشی، اسماعيل ابراهيمی، خسرواسدی و

ايروانی، پرويز بابايی و بانو، بزرگ پورجعفر و بانو، علی حاج يوسفی و بانو، حسين حسينخانی، 

دولت آبادی، علی اشرف درويشيان، بهاء الدين خرمشاهی، محمد حسين خسروپناه، محمود 

رهنما،  بانو، محمد جواهركالم، ابراهيم رهبر، احمد احمد جاويد تاش و بانو، مجيد جواديان و

نژاد، صادق  دكتر شمس، علی عطرفی، سيروس علی اهلل زهادی، ناصر زرافشان وبانو، عزت

ابراهيم و، محمود معتقدی، طنابچی، كامران فانی، حامد فوالدوند، يوسف قريب، ژرژ كريم و بان

خانی، ابراهيم فيوضان، خسرو اسدی، مجيد دانش آراسته، فرامرز  حسين حسين. يونسی و بانو

  .طالبی
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 ى كانون نويسندگان ايران اطالعيه

 ياد اكرم فرمهينى ى درگذشت زنده درباره

ی، همسر آقاى باخبر شديم كه خانم اكرم فرمهينی، طراح، گرافيست و فعال اجتماع

درگذشت او را به . باقر مؤمنى عضو ديرين كانون نويسندگان ايران، درگذشته است

ى روشنفكران مستقل كشور  ى آن درگذشته، و جامعه آقاى باقر مؤمنی، خانواده

 .گوييم تسليت می

 كانون نويسندگان ايران

2280بهمن  29
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  منیؤتسليت به باقر م

  مؤمنیصه با آقای باقر هم غ

  «.هيچ چيز از مرگ به زندگی نزديک تر نيست»

ز ماندگان گذشتنی كه برای ما هنو. ی فاصله است كه گذشت از آن را گريزی نيست« در»تنها 

بار غمی طاقت فرسا بر جای می گذارد كه جز با تقسيم كردنش كشيدنی « اين سوی در» 

 .نيست

تان ييم و براهم پيمان و همسرتان با شما شريكما نيز در اندوه در گذشتن ياور،  مؤمنیآقای باقر 

  .توان بردباری و آرامش آرزو می كنيم

 نوی سامان  همكاران و دست اندركاران نشريه

 

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=43669
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 آرامگاه اكرم فرمهينی، پرالشز، پاريس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها دل نوشته



 



 

 

 

روز خاموشى اكرم فرمهينى، آلبومى آراسته شده بود از  در مراسم چهلمين

گر كودكى تا  نااى نداشتند؛ اما نماي ها، ترتيب ويژه عكس. هاى او عكس

ها او را با همسرش نشان  اى از عكس پاره. دسالخوردگى اكرم خانم بودن

ها فضايى بود  زير عكس. با بستگان و دوستانش ند، يا با فرزندش و ياددا مى

شان را بر برگ سفيد آلبوم  تا كه در سوگ نشستگان بتوانند حس و حال

 : ها اينک آن سخن. بنگارند يا با اكرم خانم سخن بگويند

 

 

 

 مان، آقا مؤمنی جان نازنین
 ...گذرد ها چه غمگنانه می جویبار لحظه

 ...ی راه آن عزیزی شود که رفت د تا بدرقهام درش چکی سرشکی، باری، از دیده
 با تمام دل و عشق در کنارت،

 دوستدار و ارادتمند دیرینه، 
 حمید جاودان ٥٩٣١بهمن  ٥١

دانم این تصویر همیشه در قلبت  بوسمت و می باقر جان از صمیم قلب می
 . طور که آن عزیزت همیشه دوستدار و عاشقت بود هست همان

 علی بابا مهرداد
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 . های دور دست و فراسوهای نگریستن یادت همواره با ماست شه؛ افقهمی
 ی تردید  با آن چشمان زیبا و نگران انگار همیشه همه چیز را تخست به دیده

شد، یک دوست خوب  وقتی صمیمی می. نگریست، مثل پرسش بود نگاهش می
 . در قلب من همیشه زنده است. اه بودگ تکیه و یک

 علی کشتگر
 

 ین بود که بود ـ یادش گرامی باداکرم هم
 پریچهر و رضا ـ خسروی

 
 .ی ماست و از آن گریزی نداریم از دست دادن، سرنوشت همه

مهربانش اکرم  برای باقر مؤمنی، دانشور گرامی، در اندوه از دست دادن همسر
های بدون اکرم برای او قرین آرامش  و امیدوارم سال آرزوی شکیبایی دارم

 .باشد
 یقشهال شف

 
ها را دوست داشت و لبخند زیبایش را برای ما به  برای اکرم عزیز که زیبایی

 . یادگار گذاشت
 ثابت فریبا
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در این چهار چشم و در این دو انسان یک دنیا انسانیت و یک اقیانوس 
 . ای از عشق و دوستی وجود دارد طوفانی و البته فشرده

 مهدی سامع ٢١٠٢مارس  ٠١
 

اکرم جان باور کردنی . و چه زیبا بود زندگی اکرم عزیز چه زیباست این عکس
کنیم، همواره با یاد تو،  گذرد، باور نمی روز از دوری تو می ٠١امروز . نیست

 . زندگی خواهیم کرد، با باقر و انوشه عزیز

 ابراهیم آوخ
 

 هرکز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
زندگی همیشه در خاطر ما زنده  به ی خندان و پر از امید این چهره: اکرم عزیز
 .خواهد ماند

 عصارهبتول و نادر 
 

محبت او همیشه . ای که در غربت یافتم اکرم خانم دوستی عمیق و صمیمانه
 .بخش برای ما زنده است و زندگی

 رضا اکرمی
به یاد اکرم که شاد بود، شاداب زندگی کرد و عطر مظاهر زندگی را در جام و تن 

 .افشاند خانواده و دوستانش
 اعظمی فخری ـ سهراب
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. که کسی در این شکی ندارد کشی ئیت را بر ما و به رُخ ما میتو گویی هنوز زیبا
ای که  بوسم و هرگز برایم نمرده هنوز هم تو را می. ای و پایدار برای من زنده

 . یادت زنده است
 حیدری ایرج

 
ی مختلف قدم اکرم جان همیشه یادت با من است، همیشه با هم در بازارها

زدیم من زیاد   گشتیم و با هم گشتی می دنبال چیزی جالب و قشنگ می ،زدیم می
حتا تا ... و یخندید خندیدی و باز می گذاشتم و تو همش می سر به سرت می

خندیدیم و از تو آن  ی میآمدی پیشم با هم کُل ت میهمین اواخر هر وق
 . یشه با من استیادت هم. ی خندانت همیشه در ذهنم حک شد چهره

 بتول اکرمی
 

 یادش در من، 
 آراستگی پوشش،

 افشانی، بالندگی دست
 و پرواز ابروان در نگاهش، 

 ماند،  می
 .همیشه

 حسن و مینا مکارمی
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خواهم مثل همیشه با  می. کجا رفتی. چرا به این زودی رفتی. اکرم خانم عزیزم
 . ی ماست همه جای تو در قلبهم برویم قهوه بخوریم و شما نیستیدو 

 . دوستت دارم
 جوادی کیان حاج سید

 
شناختم با آن صفا و سادگی انسان را از هرگونه  اکرم خانم عزیزی که من می

قید و بند پیچیده در عادات و سلوک زمانه جایش خالی است و امیدوارم که باقر 
د ی ما را در خو زود همهو انوشه تحمل این دوری را داشته باشند که دیر یا 

 . تخواهد یاف
 جوادیاصغر حاج سیدعلی 

 
تان هستم و غذاهای  های قشنگ یاد دست. اکرم خانم، دوستتان داشتم

 . همیشه به یادتان خواهم ماند. خوشمزه
 سیدجوادی لیال حاج

 
 یادت گرامی . سیمای متبسم و مهربانت همیشه در خاطرم خواهد ماند

 مریم متین دفتری
 

 هرگزسعدیا شخص نکونام نمیرد 
 دفتری هدایت متین
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روم منتظرم تا در را باز کنید و وارد شوید و بگویید بنفشه،  تان می ی هر بار به خانه
 ...همان که دوست داری... نهار برایت کوفته برنجی پختم

 تان های ها و خوبی یاد مهربانی
  «روانه با من است ،هر کجا روم»

 .. .گردد ای می گشته دنبال گمبه  چشمان من هم
 مسعودی بنفشه

 
در بزرگداشت زنی که نه تنها چون یک انسان زندگی کرد بلکه فرصت فراهم 

ریزی روحش، زیباتر  کرد تا همسرش فرصت پیدا کند جهان را در تالشی و عرق
 . خسته نباشد. و چونین است که زندگی ادامه داردکند، زیبا بود، زیباتر است 

 با مهر و احترام تمام 
 حسن حسام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گلچين



 

 

 

 

 

 

اكرم فرمهينى بيش از بيش به طراحى  2227و  2222هاى  در سال

هاى  بست كه نهاد  هايى نقش هايش بر كارت شمارى از طرح. روى آورد

هاى هفتگى به مناسبت شادباش نوروزى براى  آموزشى و نشريه

طرح روی جلد بسياری از  .فرستادند شان مى كارمندان و مشتركين

، از صدای معاصرهای پيش از انقالب باقر مؤمنی و نيز بنگاه نشر  بكتا

 .ها اينک چند نمونه از آن طرح .اكرم است
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