
  

  

  سخني بر چاپ فارسي

  

     فلك را عادت ديرينه اين است 

  آه با آزادگان دائم به آين است

و او را چــه آــساني آــه احــساس " …شــود اي آــه هــست احــساس مــي هــر آــس بــه انــدازه"گوينــد؛  مــي

هـا و تمـامي  يـي هـستي؛ طبيعـت، آسـمان، درياهـا، زيبـا. مانـد و بـس آردند، او آه تنھا به خـودش مـي نمي

گيـرد و او گـوهر  اند، اما تنھا اميدشان پنجره است، در بـر مـي گي را آه به در خيره ماندهنر اي آبيه نگاه

نگريست؛ آنجا آه جنگل به انتھا رسيده و آسمان  گفت و او به انتھاي جنگل مي هستي از او مي. هستي را

هـا را بـه عـشق  آه زيباييهايي بودند  چه چشم. نگريست گفت و او تنھا مي هستي از او مي. شود شروع مي

  .ها را سخت شرمنده آردند رساندند و پليدي

آنگـاه آـه زمـين سـينه در برابـر خورشـيد . هـايي بـود از ديـدار خورشـيد و زمـين هاي او صـحنه چشم

هاي خورشـيد،  خوابه شدن زمين و اشعه هم." بودنش"ي اوست و خورشيد سرگردان  زمين تشنه. گستراند مي

  …باريد و تراوش زيبايي رنگ ابرها مي ي آبي او آوازي بود آه از حنجره. هايش است بارگاه مقدس نگاه

خواسـتند ديـدار زمـين و خورشـيد را منـع آننـد و بـاران را بـه   مـي…خواستند او را از ما بگيرنـد  مي

 هاسـت آـه عـشق سـوزند، زمـين مـاييم و سـال هـا بـراي او مـي خبر از اينكه جـان  فراموشي بسپارند؛ اما بي

  …اي است از اولين روز آشناييمان خورشيد بر قلبمان حك شده است و باران خاطره

او را از . ي تحريــر درآيــد بــار ديگــر بــه رشــته" مــسيح بــاز مــصلوب"خواســتند  دشــمنان مقاومــت مــي

سرزمين آاج و برف بيرون راندند و غريو طرفداران اسپارتاآوس باز هم گوش آسـمان را آـر آـرد؛ و او نـه 

هـر چـه باشـد .  خاك براي رفتن و نه جايي براي نفس آشيدن، به اميد فرداها بـه پـرواز در آمـديك وجب

تنھا اين اميد اسـت . گيرد هاي خورشيد جاني دوباره مي  تالقي زمين و اشعه و لحظه" گذرد اين روزها مي"

ن را پشت سـر گذاشـته او زما. آند ي سنگدل اقيانوس اطلس را پر مي هايمان و جزيره ي ميان دل  آه فاصله

توانند باور آننـد، امـا چيـزي اسـت  هاي سومريان هم نمي و مكان را در هم شكست؛ اين را حتي اله و الھه

   …آه به وقوع پيوسته است و جھان را در انتظار ظھوري دوباره نگه داشته است

  

  

***** 
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، در روسـيه مانـده بـود، تقريبـا گر اي آه رهبر مليمان قبل از دستگيري از سوي نيروهاي توطئه دوره

. پشت پرده مانده، جزئيات آن هويدا نشده بود و اطالعات چنـداني در رابطـه بـا آن روزهـا وجـود نداشـت

از . آنند ي اسناد بسيار مھمي است آه در نوشتن تاريخ نقش بسيار مھمي  ايفا مي اين آتاب، دربرگيرنده

نوشـتن ايـن آتـاب بـسياري از ايـن . از آنھا با خبـر شـودخواست  سوي ديگر رازهايي بودند آه هر آس مي

گـران بـا رهبـر مليمـان انجـام  هـايي را آـه توطئـه مسائل پشت پرده را هويـدا آـرده و اجـازه نـداد معاملـه

  .بر باد فراموشي سپرده شوند, دادند

دن آن ترجمه آر, وقتي آه آتاب سي و سه روز در طوفان را خواندم، اولين چيزي آه به فكرم رسيد

اما اين تنھا يك جرقه بود آه به خاطر آارهـاي ديگـري آـه مـشغول بـه انجـام آنھـا . به زبان فارسي بود

امـا بـه خـاطر اهميـت آتـاب بـراي خلقھـاي ايـران و بـه . بودم، به زودي مجبور به فراموش آردن آن شـدم

  .مه آنمويژه خلق آرد، بر آن شدم آه آتاب را بعد از اتمام ديگر آارهايم، حتما ترج

ي آتـاب بـه زبـان  گذشـت آـه دسـتور ترجمـه از چاپ شـدن آتـاب بـه زبـان ترآـي تنھـا دو هفتـه مـي

ي آتاب و تمام آردن آن   دستور ترجمه ژانويه/ 12شايد اين فقط يك تصادف بود آه در روز . فارسي رسيد

  ."ن را شروع آني آ تمام آارهاي ديگر را به آناري بگذار و ترجمه. "فوريه داده شده بود/ 15تا 

بايست در سي و سه روز آار ترجمه، ويراستاري و حروفچيني آن به پايـان  مي! درست سي و سه روز

ي آن را زودتـر از زمـان مقـرر  آار را در همان روز شروع آرده و ترجمـه! آار مشكلي بود، اما شدني. برسد

  . تمام آردم

هـاي خلقمـان باشـيم و آنھـا را در راسـتاي  اآارياي از فـد اميدوارم با اين آـار بتـوانيم جوابگـوي ذره

در ايـن آـار فـداآاري و زحمـات . درك دوران ماندن رهبر آپو در روسيه و مسائل پشت پرده يـاري رسـانيم

آـنم و  گاه فرامـوش نمـي  هيچ،هاي آنھا اتمام اين آار ممكن نبود تمامي رفقاي آموزشكده را آه بدون آمك

  .آورم   قدرداني به عمل ميبا تمام وجود از آنان تشكر و

پيروزي تنھا جوابي است . دارم ي تمامي شھداي راه آزادي تقديم مي ي اين آتاب را به خاطره ترجمه

  .ي آنان بدهيم توانيم به خون ريخته  آه مي

  

          2003ي فوريه
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  به جاي مقدمه 

  

. آننـد سـوزانند، ويـران مـي هر طـرف را مـي!  خشنهمراه با باد و بوران، شديد و. اند ها طوالني طوفان

شــود، پــشت ســر بــه غيــر از  خورشــيد ناپديــد مــي. شــوند هــا نــابود مــي هــا و ســنگ ميرنــد، آــوه هــا مــي انــسان

شوند، هـيچ  ها حك مي روند و بر حافظه هاي متمادي از يادها نمي هايي آه سال هاي عظيم، و خاطره تلخي

  …ماند چيز باقي نمي

. اي خـونين از آن خبـردار شـديم ه و آوفتـه بعـد از يـك درگيـري، بـا عبـور از رودخانـهشايد هـم خـست

دانم؛ شـايد هـم يـك تـصادف بـود آـه  بعد از آن نمي. آردند  را پخش مي2راديوها صداي لرزان بلند اجويت

   : شدآوازي غم انگيز پخش

  دست ها گناهكار"

  زبانھا گناهكار

  اين سوزش يك عصر است
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  هكار است،ي دنيا گنا همه

  هيچ آداممان 

  "…معصوم نيستيم

  .ها و نفسھامان يخ زده بود ديده. هامان منجمد   لبھامان منجمد، مشت…يخ زده بود

مگر ممكن است در يك آن انساني هم گلويش فشرده شده و هم خفـه شـود؟ و يـا روغـن داغ بـر سـرش 

سـتخوانھاش شكـسته و چـشمھايش داغ ريخته شود؟ يا اينكه هم داغ شود و هم ناخنھايش را بكـشند؟ يـا ا

  شوند؟ آيا وقوع اين همه رويداد در يك لحظه ممكن است؟ 

  …همچون ميليونھا تن ديگر. آنچه بر سر ما آمد وقوع اين همه رويداد در يك آن بود

رويـدادي بـود آـه . هامان را چون درخت آاجي به دره غلتانده بودند دل. حرآت مانده بودند آبھا بي

    . قادر به فراموش آردنش نبودند و ديگران هم قادر به درآشبينندگانش

وسـه روزهـاي ديگـر تـاريخ  بسان سي.  اين آواز حزين استِوسه روز وسه روز در طوفان، سي آتاب سي

روزهـاي وسـه  هماننـد سـي. نـدراهاُوروز موجـود در ت سـي. هـا  در اسـتپهاي موجود بسان گياه. مان معكوس

. وسه روزي آه تصميمات فراواني در رابطه با آن اتخاذ شد سي. روس ديوانهو پطسرزمين تولستوي، لنين 

هـا، نـه  ن، نـه آالينكـاي قـزاقُايـن د. وسـه روز خيانـت و اراده سـي. وسه شب سپيد وسه روز سپيد، سي سي

ن تنھـا و تنھـا شـيون سـوزا. ي آـارگران ولگـا بـود دسا، نـه ترانـهُگيران ا مارش ارتش سرخ، نه فرياد ماهي

  .اين شيون را از نزديك گوش آرديم. آرد بود

ي لجـوج بـازاروف،  دينـسووا معـشوقهُداسـتان ا. هنگام گوش آردن، دست خودم نبود؛ هيجان زده شدم

در ميـان دود خاآـستري در پايـان داسـتاني آـه ـ سـيدار . ليـست، بـا رقـص آتـش بـه پايـان رسـيديجوان نھ

مـان  نيـز   هـاي توتـون قـوطي. آـرد، ديگـر صـبح فـرا رسـيده بـود  ـ آن را تعريـف مـي3قديمي و تايھان آنوني

  …ي خود را به جاي آورده بودند ها وظيفه آلمه. سخني براي گفتن نمانده بود. خالي شده بودند

هايمـان  اما هنوز هم يك رويـداد اسـرار آميـز و يـك راز نھفتـه بـر گذشـته. غم و شادي در آميخته بود

  …پنھان مانده است

  2002 ي  فوريه16

  دوزدار

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                     
  شكست فاحشي خورد 2002 در انتخابات سوم نوامرب  .D.S.Pخنست وزير سابق ترآيه آه حزبش  2
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  سرآغاز

  …هاي قنديل نوشته شد وسه روز در طوفان در آوهستان سي

رحمـي گذشـت  بـي. هـا از ايـن رويـداد گذشـته بـود سـال. وسه روز در طوفان بودم من شاهد رويداد سي

هنگامي آه اين را احساس آردم، تمام جـسارت خـود . آرد ام پاك مي ها، جزئيات را از زبان و حافظه سال

وســه روز در طوفــان، جــسارت و قــدرت بــسيار  نوشــتن ســي. را جمــع آــرده و تــصميم بــه نوشــتن گــرفتم

تـوانم بنويـسم؟ بعـد از آنكـه مـدت  آيا مي. زدم من هم براي اولين بار دست به چنين آاري مي. خواست مي

  . زيادي با اين سوال آلنجار رفتم، تصميم خويش را گرفتم

تنھـا . وسه روز، نه يك دوربين وجود داشـت و نـه يـك ضـبط صـوت يمتاسفانه براي ضبط آردن اين س

وسه روز در طوفان آاري نيست آـه بـا  مسلما سي. ام بود توانستم از آن استفاده آنم، حافظه چيزي آه مي

شايد توان نوشـتن تمـامي آن . نويسم قبال هم گفتم؛ اولين بار است آه مي. ادعايي بزرگ وارد ميدان شود

 فوريـه و 15 اآتبر، تداوم آن در 9شروعي در . ام، اين تنھا يك شروع است ام نداشته ه ديدهچيزهايي را آ

رهبـري . به گمانم اين طوفان بعد از اين هـم ادامـه خواهـد داشـت. طوفاني آه تا به امروز هم ادامه دارد

  . را نشان دهماگر دير هم باشد آوشيدم تا پايبندي خود به اين سخنان ". بنويسيد"گفت  آن روزها مي

ي محاسـباتي بـود آـه بـا  ي وجـداني و نتيجـه ي محاسـبه وسه روز در طوفان الزمه از سويي ديگر؛ سي

  . فوريه هدف قرار دادم15به اين دليل تمام آردن آن را در . ام داشته" خود"

  در نوشتن اين آتاب؛

رهلدان  پايان سه هاي بي آمكي آتاب را نوشت، انتقادها، تفكرات، پيشنھادات و  از دوزدار آه مقدمه

هاي فراواني به من آرد و تمامي رفقاي ديگري آه با  و بدران و مديريت ستون نظامي شھيد جيلو آه آمك

  .آورم هايشان در نوشتن اين اثر به من ياري رساندند، تشكر و قدرداني به عمل مي پيشنھادها و تشويق

   2002ي   فوريه15

  تايھان اميد   

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                     
 اميد نام خود ي آتاب بود آه بعد از عمليات انتحاري رفيق تايهان سيدار نام نويسندهSIDAR ـ  1

  .را تغيري داد و نام او را بر خود گذاشت
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  .آند، با تمامي اعصار در آميخته است تنھا، به غير از عصري آه در آن زندگي ميانسان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  1اودينسووا

  

                                                                 
 Odinsova ـ 1
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هاي متفاوت را در آـشوري ديگـر  بار اول بود آه فصل. رسد معلوم بود آه زمستان امسال زود فرا مي

توانـستم  نمي. ان زمستان فرا رسيده بودبند عليرغم تمام نشدن ماه اآتبر، سرماي شديد و يخ. گذراندم مي

نوروز بـود آـه بـه ايـن . نه تابستانش تابستان بود و نه بھارش بھار. هاي اين آشور عادت نمايم به فصل

گرفـت، در  وقتي در جايي آه من از آن آمده بودم، اولين بوهـاي سـبز بھـاري را بـه خـود مـي. دهكده آمدم

. قبل از آنكه بھار و تابستان بسر شوند، زمستان فرا رسـيده بـود. وداينجا بيشتر از دو متر برف باريده ب

هاي آناتولي عادت داشتم، سرزميني آه من در آن بزرگ شـدم، هـر فـصلش رنـگ و بـوي خـاص  من به فصل

بـه سـر بـردن . به خاطر آنكـه بيگانـه بـودم. چشيدم وهواي اين آشور هيچ طعمي نمي از آب. خود را داشت

. مـن بـا هفـت رنـگ بھـار و طعـم آن آشـنا بـودم. سرد، همراه با لرزيدن، آار دشواري بوددر بھار با هواي 

در . هـا هـم گـرم نبودنـد توانستم گرماي تابستان را از اعمـاق دلـم احـساس آـنم، زيـرا تابـستان اينجا نمي

بـا زدم،  خـش برگھـاي پـاييزي را، هنگـامي آـه زيـر درختـان زرد پـاييز قـدم مـي ام صداي خش دوران بچگي

درختھا بودنـد و بـا ي  آردم آه هنوز هم بر شاخه هايي را گوش مي آهنگ رقص برگ. دادم حسرت گوش مي

گـاهي . شـدم هايم غوطـه ورمـي  آمدند؛ اينگونه در خيال  در آسمان به پرواز در ميوزش باد پاييزي،تك تك

ه شـده از درختـان موجـود هـاي پـاييزي ريختـ هاي دور باغچه، به تماشاي رنگ زرد برگ نيز در آنار ميله

 در ايـن آـشور نـه رنـگ بھـار وجـود داشـت و نـه …آرد اين يك غم تازه را زنده مي. نشستم در طول راه مي

هايش در هـيچ  در اين آشور فقط يك درخت وجود داشت، برگ. هاي زردشان ريخته است درختاني آه برگ

  …هميشه سبز بود. گراييدند فصلي به زردي نمي

توانـستم  ديگر بسيار بھتر مي. ها و آب و هوا بر روان انسان تاثيرگذارند  فھميدم فصلوقت بود آه آن

. هـاي سـيبري را همچـون يـخ سـرد نامند و انسان گرم مي اي را خون هاي مديترانه درك نمايم آه چرا انسان

  …بنديا هايي آه داراي دريا وآب و هواي معتدل هستند، ظھور مي البته آه شاعران هم در سرزمين

هـاي بـسياري از سـال در سـرماي  ماه. هايش تاثير گذار بوده است جغرافياي اين آشور در روح انسان

حتي در اين آـشور . هاي بھار و تابستان هم خصوصيات زمستان وجود داشت در ماه. شد زمستان سپري مي

در اينجـا فقـط يـك . ديدنـد جاهايي بود آه در هيچ يك از روزهاي سـال، گرمـاي خورشـيد را بـه خـود نمـي

هاي اين آشور مثل يخ سرد بودند و هـيچ حـس   شايد هم به اين دليل انسان…! زمستان…فصل وجود داشت

  .هاي صورتشان يخ زده بود اي نداشتند، خط و عاطفه

ــوديم، در زمــان اتحــاد جمــاهير شــوروي بــه عنــوان آمــپ اردوهــاي  دهكــده اي آــه مــا در آن ســاآن ب

هـاي دراز، پـيش از آنكـه رفقـاي مـا ايـن دهكـده را  سـال. شـد بـه آـار گرفتـه مـيآموزشـي جوانـان ـ  تفريحي

. دهكده در ميان جنگلي وسـيع از درختـان آـاج پنھـان شـده بـود. د خريداري آنند، بدون استفاده مانده بو

. درختان موجود در جنگل آنقدر زياد و فشرده بودند آه بدون نزديك شدن به دهكده، قابـل مـشاهده نبـود



 وسه روز در طوفان سي

  

8
به . است " 1سالنكني ليجر"اسم اصلي آن . اصل دهكده نبود، رفقاي ما اسم دهكده بر آن نھاده بودنددر 

ديگـر . گفتنـد مـي" آمـپ خورشـيد" به اين دليل رفقـا بـه آن". تابد آمپي آه نور خورشيد به آن مي" معناي

شــنيدند، تعجــب  آمدنــد و اســم دهكــده را مــي بــه اســم دهكــده خــو گرفتــه بــوديم، آنــان آــه بــه دهكــده مــي

زده  خوردنـد، شـگفت وقتي مطابق انتظار خود در دهكـده بـه باغچـه، بـستان، مـرغ و گـاو برنمـي. آردند مي

گذشتي و در برابـرت دو  هاي يك در آهني مي با عبور از ميان جنگل، به دهكده رسيده و از ميله. شدند مي

ها داراي يك هـال بـود و در هـر يـك  تمانهاي اين ساخ هر يك از طبقه. شد أي ظاهر مي ساختمان سه طبقه

ي آسفالتي آه در ميان درختان قرار داشـت، تـا رسـيدن  جاده. ها دو اتاق در برابر هم قرار داشتند از هال

ايـن غـذاخوري . درست در مقابل استوديو يك غذاخوري وجـود داشـت. يافت  ادامه مي Med TVبه استوديوي

در داخـل غـذاخوري، بـه غيـر از . آمدنـد، تاسـيس شـده بـود دوها ميي صدها جواني آه به ار براي استفاده

هـاي خميرسـازي و فرهـاي بزرگـي وجـود داشـت آـه  هـا، ماشـين هـا، تابـه هـا، ديـگ هاي بزرگ، يخچال سالن

فقـط همچـون بـسياري از وسـايل ديگـر دهكـده بـه علـت آنكـه . شـد هـا درسـت مـي غذاي صدها انـسان در آن

پـشت سـالن غـذاخوري، . ده قـرار نگرفتـه بودنـد، تقريبـا فرسـوده شـده بودنـدزمان درازي مورد اسـتفا مدت

ــود ــرار گرفتــه ب ــاي آذوقــه ق ــراي فعاليــت. انباره ــد اتــاقي ب ــتوديو ســاختماني چن هــاي  در يــك طــرف اس

هـاي ديگـر چنـدان مـورد  اما به علت نبـود آـارآن، هـم اسـتوديو و هـم اتـاق. هنري ايجاد شده بودـ  فرهنگي

. هـاي آن بودنـد هاي دهكـده، بچـه ترين و سودمندترين انسان ها فعال در اين آار. گرفتند مياستفاده قرار ن

ي برخـي ديگـر نيـز بـه  جمعـي بـه حـزب ملحـق شـده و خـانواده هـا، دسـته هاي بعضي از ايـن بچـه خانواده

 برخـي پيـانو،. ديدنـد هـاي مختلـف هنـري را آمـوزش مـي در آن سـاختمان در شـاخه. شھادت رسـيده بودنـد

. هــاي فولكلـوري و رقــص بالــه  و برخــي نيـز آمــوزش رقـص…تـار و برخـي گيتــار، برخـي ويولــون، برخـي ســه

در . آـرد  نفر آسي در آنجا آـار نمـي،رغم وجود امكانات تكنيكي بسياري در استوديو، به غير از چند علي

هـاي بـزرگ  نهـاي ايـن سـاختمان بـه شـكل سـال  اتـاق. يك طرف غذاخوري ساختماني دو طبقه وجود داشـت

در ميـان درختـان ـ ـ در آنار اين سـاختمان. ها نفر جا وجود داشت  در اين خانه براي ده. ساخته شده بودند

در سـاحل ايـن رودخانـه . شـد  خـتم مـي1ي ولگـا هاي رودخانـه ـ يك راه خاآي وجود داشت آه به آناره آاج

يكـي از ايـن . د اتـاق طراحـي شـده بـودها چنـ در هر يك از اين آلبه. هاي چوبي معدودي وجود داشت آلبه

ي  هـاي زرد رنگـي آـه انـسان تنھـا از فاصـله  خانـه. هاي ديگر زيباتر ساخته شده بود ها از تمام آلبه آلبه

ي ولگـا  چند متري قادر به ديدن آنھا بود، در ميان درختان آاج مخفي شـده و نمـاي آنھـا رو بـه رودخانـه

ماننــد تمــامي . شــد د داشــت آــه بــه اتــاق زيــر شــيرواني خــتم مــيهــايي وجــو پلــه در داخــل آنھــا راه. بــود

هـا  مـورد اسـتفاده قـرار  ي ولگا هم به دليل آنكه سال هاي آنار رودخانه هاي ديگر دهكده، خانه ساختمان
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ها چنان خراب شده بودند آه ديگر قابل استفاده  بعضي از آن.  شده بودندمتروآه نگرفته بودند، تقريبا 

ي زرد رنگ زيبايي هـم آـه در ميـان درختـان آـاج  آلبه. هاي قابل استفاده، بسيار آم بودند خانه. نبودند

ايـن . هايي براي نشـستن فـراهم شـده بودنـد در طول رودخانه، نيمكت. پنھان شده بود، خالي از سكنه بود

گذشت، به  ي ولگا آه از وسط دهكده مي رودخانه. ها براي خواندن و صحبت آردن بسيار باصفا بود نيمكت

خـورد و  ي ولگا همچون يك مار از وسط دهكده پيچ مي رودخانه. پيوست مي " 1يراسالويا"ي اصلي  رودخانه

درختان آاج آنچنان متراآم بودند آه با صد متر فاصله گـرفتن از جـاده، . شد درميان درختان آاج گم مي

ــ تنھـا چيـزي آـه  ه آن عادت نكرده بودمآه بـ  در جغرافياي اين آشور عجيب. آرد انسان را در خود گم مي

گـاه  دورانـي بـود آـه در طـول عمـرم هـيچ. هـا بودنـد داد، ايـن جنگـل عواطف و احساساتم را آمي تسلي مي

هـايم سـاخته  توانستم تـشكيالتي را آـه در خيـال در آشوري غريب بودم، نمي. آنچنان عذاب نكشيده بودم

ي روابـط، عـدم وجـود چـاره در برابـر آنھـا و  شدم، شيوه آشنا ميهايي آه تازه با آنھا  نگرش. بودم، بيابم

خياالتم شكسته بودند، انباشت اين موارد . هايم را از پشت گره زده بودند نبود جايگزيني برا ي آن، دست

براي رفع . رسيد آن وقت جنگل به فريادم مي. گرفت بر روي هم گاهي فرصت نفس آشيدن را هم از من مي

جھـت رام آـردن عـواطفي آـه . آردم زارها و درختان آاج شروع به قدم زدن مي  ميان سبزهحوصلگي در بي

هــا را بــه اعمــاق وجــودم  بــوي آــاج. شــدم ور مــي هــايم غوطــه ي انفجــار رســيده بودنــد، در خيــال بــه درجــه

  آمد؛   به يادم مي2شدم، اين شعر ناظم حكمت هرگاه در ميان درختان گم مي. زدم آشيدم و قدم مي مي

  

  زندگي بسان يك درخت است؛

  تنھا و آزاد

  و همچون يك جنگل؛

  .برادرانه

ي ولگا و پنھان شدنش در ميان دهكده، برايم آرامش روحـي خاصـي  تماشا آردن پيچ و تاب رودخانه

  .را به همراه داشت

رغـم  هايش تعـادلي داشتندــ علـي اگر فصل. ها بود تنھا يك نقص داشت، آن هم عدم تعادل ميان فصل

هاي  هوا سرد بود، لباس. صبح روز شنبه بود. توان جغرافياي آن را زيبا تلقي نمود تمامي موارد ديگرـ مي

ي ولگـا  تـصميم گـرفتم مثـل هميـشه بـه آنـار رودخانـه. ي چوبي بيـرون رفـتم گرم زيادي پوشيدم و از آلبه

دادم و در  و آرام گـوش مـيغرق تماشاي رودخانه، جريان آرام و ساآت آن را سـاآت . رفته و آمي بنشينم
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آب مـونزور .  رفـتم1هـاي مـونزور بـه آوهـستان. …شـروع سـفري طـوالني. شدم هايش ناپديد مي پيچ و تاب

غريوهاي مونزور راهي براي عبور از . يافت آشيد و براي رسيدن به فرداها جريان مي آسا غرش مي ديوانه

ي مـونزور بـا تختـه درسـت شـده  بـر روي رودخانـهتر پلي آويزان در هـوا  آمي پيش. آن باقي نگذاشته بود

پلـي بـه پھنـي يـك باريكـه راه؛ چنـد نفـر مـسلح آـه . هـاي آهنـي گرفتـه بودنـد بود آه اطرافش را با نرده

هايي بر سر بسته بودند، با سرعت از آن گذشته، به طرف ديگر رفته و در ميان درختان بلوط گـم  دستمال

ه بـود، پـايين آمـده و ي مونزور آه در مه غليظي غـرق شـد شكوه، از قلهآهويي تك و تنھا و با ... شدند مي

انگــار در بــسياري از جاهــا از زمــين شــير بيــرون . اينجــا سرچــشمه اســت...!  نــه!...نــه...نوشــيد شــير مــي

هـايش  آهـو چـشم. شـدند آردند متوقف شده و به آب تبديل مي تراويد، بعد از آنكه آمي جريان پيدا مي مي

ناگھان انگار آهو از چيزي ترسيده باشد، پا بـه . هاي آهو بر اعماق وجودم تاثير گذاشت  چشم.را باز آرد

  ....هايش درشت و آبي رنگ بود چشم. فرار گذاشت

تلفن در دستش بـود . را ديدم" 1النُگ"گذشت،  در باالي دهكده، بر باريكه راهي آه از وسط جنگل مي

 از 2رفيـق سـيدار، رفيـق تايھـان: "نفـس نفـس زنـان گفـت.  آمـددويد، با ديـدن مـن بـه سـويم و با عجله مي

  ." خواهد با شما حرف بزند مسكو تماس گرفته و مي

تايھـان پـشت خـط بـود، صـدايش مثـل هميـشه  . زدن آـردم با تعجـب تلفـن را گـرفتم و شـروع بـه حـرف

  . لبريز از گرمي و صداقت رفاقت بود

همـين امـشب بـه طـرف مـسكو . وقـت زيـادي نـدارم. حرفھـايم را خـوب گـوش آـن. ــ سالم رفيـق سـيدار

  . فراموش نكن آه با خود لباس اضافي هم بياوري. صبح زود در خانه منتظر تو هستيم. حرآت آن

  ــ خير باشه، چي شده؟

زود سـوار اتومبيـل شـو و . حاال برو خودت را حاضر آن. زنيم ــ بيا اينجا؛ اينجا با هم ديگه حرف مي

  . بيا پيش ما

معلـوم . و تلفن را قطـع آـردم" آيم خيلي خب مي: "گفتم. شنيدم اس صدايش را از گوشي تلفن ميانعك

شـد، بـه مـن  ها ديده مـي هايي آه هزار سوال در آن با تعجب و چشم. بود آه گالن هم چيزي نفھميده است

بايـد . دونـم چيزي نپرس، من هم هيچي نمـي: "بدون آنكه فرصت حرف زدن به او بدهم گفتم. آرد نگاه مي

  ."برم اونجا بپرسم

در مـدت زمـاني آوتـاه . من هم رفتم آه خودم را براي رفتن حاضر آـنم. بعد از اين حرفھا گالن رفت

بـه ترمينـال . خودم را براي رفتن حاضر آردم و براي سوار شـدن اتوبـوس بـه سـوي ترمينـال حرآـت آـردم
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 يـك ترمينـال آوچـك اتوبـوس بـود آـه هـيچ .اتوبوس يراسالويا آه يـك سـاعت از دهكـده دور بـود، رفـتم

اولـين اتوبـوس سـاعت . يراسـالويا شـھر آـوچكي بـود. هاي اسـتانبول و آنكـارا نداشـت شباهتي به ترمينال

. ي موجود در آن حوالي رفتم ترين آافه تا هنگام حرآت اتوبوس به نزديك. شد دوازده شب راهي مسكو مي

از گارسوني . هاي نزديك پنجره رفتم به يكي از ميز. فته بودي آوچك آه چند ميز در آن جاي گر يك آافه

ي هـوايش  هاي اين شھر به اندازه انسان. آافه خواستم آرد، يك نس آه با تعجب برگشته و به من نگاه مي

آافه، سـردي بـدنم را تـا  گرمي نس. آافه را هم برايم آورد، يخ زده بود صورت انساني آه نس. سرد بودند

. آردنـد شد، برخـورد مـي آافه بلند مي جوابم به بخاري آه از فنجان نس هاي بي سوال. ستحدي در هم شك

به تمام احتماالت فكر آردم، اما نتوانـستم جـوابي قـانع آننـده بـراي رفـتن بـه . بود" چرا؟ " سوال اساسي

  . مسكو پيدا آنم

هاي خارج از   و روشناييدر تاريكي شب آنار پنجره نشسته بودم. تنھا بودم. هيچ آس در آافه نبود

نيـاز بـه پيـدا آـردن يـك دوسـت صـميمي را بـراي حـرف زدن در درونـم احـساس . آـردم آافه را تماشـا مـي

سـاعت بـه . باز هم به اين راضي بودم آه فـردا پـيش او خـواهم بـود. اي آاش تايھان اينجا بود. آردم مي

آافـه را  ي نـس  از آنكـه آخـرين جرعـهبعـد. وقـت حرآـت فـرا رسـيده بـود. شـد دوازده نصفه شب نزديك مي

ساعت دوازده . سرآشيدم، براي سوار شدن اتوبوس و رفتن به مسكو به سوي در خروجي آافه حرآت آردم

  . ها شلوغي روزها را براي سكوت شب، به آناري نھاده بودند راه. ها تنھا مانده بودند  آوچه. بود

در مسافرت، .  به قصد مسكو به حرآت افتاده بودگذشت، اتوبوس چند دقيقه از دوازده نصفه شب مي

خوش شـانس بـودم آـه جـاي نشـستنم در طـرف عقـب اتوبـوس آنـار . نشستن آنار پنجره، برايم جالب بود

هــايي را بــه جــاي  بــا فاصــله گــرفتن از دهكــده، خــاطره. انگيــز بــود مــسافرت بــرايم بــسيار غــم. پنجــره بــود

هـاي  اتوبـوس در آنـار آلبـه. اي نـامعلوم آـه سرشـار از سـوال بـود گذاشتم آه پر از درد بودنـد و آينـده مي

در ميان چيزهاي دوست داشـتني نـادري آـه در . آرد رنگارنگي آه در آنار جاده قرار داشتند، راه باز مي

هايي را آـه  هاي آوچك و باغچه هر گاه اين آلبه. ها را هم دوست داشتم اين آشور وجود داشت، اين آلبه

آمـد آـه قھرمـانش تـك و تنھـا در  ديدم، صفحات رماني به يادم مـي تخته گرفته شده بود مياطرافشان با 

آند و تنھا دوستش طبيعت است، با تمامي جوانب طبيعـت يكـي شـده و  اش زندگي مي ميان جنگل در آلبه

م چيـز ديـدي هـايي آـه مـي بدون آنكه در رابطه با آلبـه.... ي خودش انتخاب آرده است تنھايي را با اراده

فكــر آــنم در آخــر ايــن راه بــراي .  آيلــومتر270. رفتــيم فراوانــي بــدانيم، آنھــا را پــشت ســر گذاشــته و مــي

همگـام بـا . يـافتم آـه در مغـزم آمـد و رفـت داشـتند، جـوابي مـي" بـراي چـه؟"و " چـرا؟"جواب  هاي بي سوال

به غير از من و يك . ذشتگ مثل اينكه زمان به آندي مي. رسيديم آشكار شدن رنگ سرخ شفق به مسكو مي

ي مو گندمي، سبزه رو و چـشم عـسلي آـه روي صـندلي نشـسته بـود، همـه بـه خـواب  ي سه چھار ساله بچه
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ها با آن آودك زيبـا و شـيرين بـازي  براي گذشت زمان، بي سرو صدا و ساآت به ياري چشم. رفته بودند

گـاه   يك لحظه احساس آردم آه راه هيچ. بعد از زمان آوتاهي او هم خسته شد و به خواب رفت. آردم مي

از بـي جـواب مانـدن . انعكاس صداها بار ديگر در مغزم شروع به نـواختن آـرده بودنـد. رسد به پايان نمي

. تـرين راه ايـن بـود خواسـتم بخـوابم، راحـت بـا زور مـي. ام سـر رفتـه و آـسل شـده بـودم هايم حوصـله سوال

  .آشاندم ي آنار خودم مي قطهترين ن ترتيب سرخي شفق را به نزديك بدين

آهـي . ايـم با نگاه به اطراف متوجه شدم آه بـه مـسكو رسـيده. با ايستادن اتوبوس من هم بيدار شدم

پالتويم . سرماي خشكي بود. شد آم روشن مي آمي آرام شده بودم، هوا هم داشت آم. عميق از نھادم برآمد

اي  هايم را به سـوي خانـه گام. از اتوبوس پائين آمدمرا پوشيدم، شال گردنم را محكم به گردنم پيچيده و 

. هـا خـالي خـالي بودنـد آوچـه. داشـتم تـر برمـي جا ببينـيم سـريع بايست با تايھان همديگر را در آن آه مي

دانـستم چـه  نمـي. داشـتم آه زودتر به خانه برسم و خودم را گرم آـنم بـا تمـام سـرعت گـام برمـي براي آن

بـه . شـد اي ديـده نمـي ي نقليـه ها هم هيچ وسـيله روند، در آوچه و خيابان له مياي به آن مح وسايل نقليه

در اين هوا تاآسي گرفتن هم آار . آردم با آخرين پولي آه برايم مانده يك تاآسي آرايه آنم اين فكر مي

 يـك. در تاآـسي را بـاز آـرده و سـوار شـدم. بعد از مدت آوتاهي يك تاآسي از آنارم گذشـت. دشواري بود

خواستم راننده احساس آنـد آـه  نمي". ويدنكا: "به او گفتم. ي مسن و موسفيد درست مثل اتومبيلش راننده

بـودن مـن را  آـه حـرف بـزنم، غريـب ي مجربـي اسـت و قبـل ازآن معلوم بـود آـه راننـده. دانم من روسي نمي

برنـد، مـسيرها را  پي مـيوقتي آه به غريب بودن آسي !" فھميد... اوه: "به خودم گفتم. احساس آرده بود

بـه ويـدنكا . مجبـور بـودم قبـول آـنم، آخـر تـرجيح ديگـري نداشـتم. گيرنـد ي زيـادي مـي دراز آرده و آرايـه

ي آپارتمـان بـاال  پلـه بـا عجلـه از راه. آخرين پولي را آه برايم مانده بـود، بـه راننـده دادم. رسيده بوديم

تايھـان بعـد از انتظـاري . انـد ز از خـواب بيـدار نـشدهمعلـوم بـود آـه هنـو. زنگ را بـه صـدا درآوردم. رفتم

هـايي گـرم و لبريـز از  بـا ديـدن مـن نگـاه. آلودش را باز آرده و در را بر من گـشود هاي خواب طوالني چشم

باز هم تالفي حسرت . با تمام وجودم او را در آغوش گرفتم. اش را عرضه آرد هاي دوستانه محبت و تبسم

  ." بيا تو، سردت شده، ما هم منتظر تو بوديم: "با خنده گفت. آورديم رميو دوري از همديگر را د

  ـ چي شده؟ چرا منو صدا آردي؟ 

  . آمي استراحت آن، نفسي تازه آن، بعدا. زنيم ـ عجله نكن، حرف مي

  . همين حاال حرف بزنيم. ـ در راه به حد آافي نفس تازه آردم

  . خنديد گذاشت و مي تايھان سر به سرم مي

  آني؟  چطور فكر مي. ي چي خواستيم  به نظر تو، تو را واسهـ
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ي احتماالت را مد نظر قرار دادم، هيچ دليلي براي آمدن و  آه همه رغم اين علي. ـ هيچ نظري ندارم

  . قانع آردن خودم پيدا نكردم

  :اي سر داد و گفت بار تايھان قھقه اين

  . ..گم طوره، همين حاال بھت مي ـ صبر آن، اگه اين

بعد از مكثـي آوتـاه، در يـك . خواست تعجبم را زيادتر آنه مي. آردم با حالتي متعجب بھش نگاه مي

  ." ري به آآادمي مي: "جمله خالصه آرد و گفت

  . از خوشحالي و تعجب از جايم بلند شدم

  آني، مگه نه؟ رم؟ شوخي مي ـ چي؟ به آآادمي مي

صدايش را آم . تر بھت بدم يه خبر مھم. ه من گوش بدههايت را باز آن و خوب ب گوش..! خير... ـ خير

  !"جا اين.... اومده.... آآادمي : "آرد و در گوشم با پچ پچ گفت

  شه؟  جا چي مي جا اومده؟ چطور اومده؟ آي اومده؟ اين ـ چي؟ آآادمي به اين

م از دهانم پريده آه فكر آن بدون اين. دادند العمل مرا نشان مي ها، سواالتي بودند آه عكس اين آلمه

  تايھان به سخنانش ادامه داد؛ . بودند

ديـروز . بـه غيـر از چنـد نفـر هـيچ آـس از ايـن وضـعيت خبـر نـداره. مونـه ـ اين خبر پيش خودمان مي

دو نفـر از . تا لحظات آخـر هـيچ آـس از آمـدنش خبـر نداشـت. جا اومد رهبري به شكلي غيرمنتظره به اين

فردا صـبح تـو، مـن و . ماند مي" رنفسكييژ"حاال در منزل . ه فرودگاه رفتندرفقا براي استقبال از رهبري ب

شه، معلوم نيست؛ آينده اينـو نـشون  مونيم، چي مي چقدر اونجا مي. ريم پيش رهبري فاطمه با همديگر مي

ي مـديريت برگـزار شـد، تـو اون جلـسه  ديروز جلـسه. ي اصلي ما محافظت از رهبري است فقط وظيفه. ميده

گيرنـد، تـو  از رفقايي آه در مديريت دهكده جاي مي. ي را تعيين آرديم آه بايد پيش رهبري بمونندرفقاي

  .طور شد آه تو را صدا زديم ي اين آار مناسب ديدند و اين رفقا تو را واسه. را پيشنھاد آرديم

گرمـاي . دمآـر هـايم را پيـدا مـي دانـه جـواب سـوال گذشتند و دانه تك از مغزم مي هاي تايھان تك حرف

جا، در اين  آردن با او، آن هم اين ديدن رهبري، ماندن پيش او، زندگي. وحشتناآي بدنم را دربرگرفته بود

   .آشور، شانس بسيار بزرگي بود

چـرا رهبـري بـه . يافتنـد جـوابي در مغـزم جريـان مـي هـاي بـي باز هم سـوال. پس رهبري در مسكو بود

مانـد؟ آيـا از طـرف دوسـتانمان دعـوت شـده  جـا مـي بودند؟ چقدر آنمسكو آمده بود؟ چه آساني با او آمده 

  .آردند ها ذهنم را به خودشان مشغول مي بود؟ سوال
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هرچـه بـادا بـاد، بايـد از ايـن شـانس بـه . آآادمي به اينجا آمده بـود. هاي تايھان درست بود حرف

 تايھــان هــم مثــل مــن، .العــاده بــود ديــدن آمــوزش رهبــري، بــه ايــن شــكل فــوق. آــردم خــوبي اســتفاده مــي

  . زده بود هيجان

هاي دراز تابستان را با صحبت  شب. بود، اما در آنكارا بزرگ شده بود" 1بينگول"هرچند تايھان اهل 

" باينـدر"ي  يك روز در آوچه. من هم در آنكارا متولد شده و بزرگ شده بودم. گذرانديم در مورد آنكارا مي

. رفتند جا مي ها به آن آه  انقالبي" ساآاريا"هاي زيرزميني  خانه قھوهيك روز در " آرناوت"روهاي  و پياده

گونـه  مـان ايـن زنـدگي! آري" 1هيـت هيـت"ي  هـاي رسـمي دولـت بـه آنـار مجـسمه يك روز از آنار وزارتخانه

هـاي باالنـشين شـھر زنـدگي  اش در يكي از محلـه خانواده. ي ثروتمند بود تايھان از يك خانواده. گذشت مي

ي  در سال آخر دانـشگاه از ناحيـه. ي تاريخ خوانده بود رشته" 2دانشگاه صنعتي خاورميانه"در . دندآر مي

هـاي سـر بـه فلـك آـشيده و  هـا در ميـان گـريال و آوهـستان سـال. زاگرس به صـفوف گـريال ملحـق شـده بـود

ه همـين دليـل شـديدا زخمـي شـده و بـ" 3زاب"ي  آـابين در منطقـه بر اثـر سـقوط از تلـه. خطرناك مانده بود

از روسيه به عنوان مدير آل تمـامي " 4ماهر"بعد از رفتن . ي معالجه به سر برده بود مدت درازي در دوره

او نيز مثل . با برگشتن ماهر، او هم در شوراي مديريتي روسيه جاي گرفت. ها به روسيه آمده بود فعاليت

او . شـناختند ف زده و از دور همـديگر را مـيچند بـار تلفنـي بـا رهبـري حـر. من، قبال رهبري را نديده بود

ضمن عمق ايدئولوژيكي و سياسي، با آليتي آه در رفتارهايش به وجود آورده بود، قـادر بـه تاثيرگـذاري 

هـا شـانس  بعد از سال: "اين هيجانش را با گفتن. شد زده مي اي پاك، هيجان همچون بچه. ها بود بر انسان

هــاي ديگــر قــدرت  هــاي انــسان انــساني بــود آــه بــراي درك عاطفــه. تداشــ بيــان مــي" بــه مــا نيــز رو آــرد

بايـد از ايـن دوره . ي آموزشـي اسـت ماندن نزد رهبري، براي مـا يـك دوره: "گفت مي. اي داشت العاده خارق

  ."هايمان را به حرآت درآوريم استفاده آنيم و تمامي احساسات و انديشه

هـم تايھـان و هـم مـن . ت منتظر صبح روز بعـد باشـيمبايس براي حرآت آردن مي. تازه صبح شده بود

 آنچـهدر رابطـه بـا رويـدادهاي آينـده، . خواستيم خود را از لحاظ فكـري، عـاطفي و روانـي آمـاده آنـيم مي

  . آرديم ها بر زندگيمان فكر مي خواستيم بفھميم و تاثير آن مي

هـاي  بلـوط بـا هيبـت بـا ريـشهآنـار يـك درخـت  ...ي يـك آـوه بـا شـكوه در اوج قلـه. انسان مسني بـود

فھم "هاي صورتش بياني بود از  چين و چروك. هايش پھن شده بود  موهاي سپيدش بر روي شانه…مستحكم
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 .   املللي از صفوف مبارزه جدا شد ي بني ي نقش خود در توطئه  درآمد و در نتيجه.K.G.Bسازمان 
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. داد آه رازهاي زندگي را آشف آرده اسـت ها و رفتارهايش نشان مي با حرآت". آردن زندگي، با زندگي

ي وجـود داشـت آـه مـدام انـسان را بـزرگ در صدايش لحنـ. رسيد هايش از عرش به گوش مي انعكاس حرف

عصاي درازي را آه به دست گرفته بـود، . آرد آشاند و وادار به گوش دادن مي آرد، به سوي خويش مي مي

آرد و طبيعـت  انتھاي آسمان نگاه مي با چشمان خاآي رنگش، به آبي بي. ايستاد بر زمين تكيه داده و مي

ي زيـاد،  بـا حيـرت و عالقـه. زانـو بـر خـاك نھـاده و نشـسته بـودمدرست آنار آن مرد سپيدمو . شنيد را مي

داد، روي پر از تجربـه، چـين و چـروك صـورتش، درخـت  موهاي سپيد و درازش را آه باد پيچ و تابشان مي

هـاي  هـاي مـستحكم، شـاخه آـشيد، ريـشه هاي آسمان قد مي بلوطي آه آنارش ايستاده بود و به سوي آرانه

اي چشمانش را از آسمان برگرفـت  مرد سپيدمو لحظه. آردم ي پھن سبز را نظاره ميها اصلي فراوان و برگ

. زدن آـرد سپس با نگاه به درخت بلوط آنار خويش، شـروع بـه حـرف. هايي موثر به من نگريست و با نگاه

مرد پيـر بـا دسـتش بـه درخـت بلـوط اشـاره آـرد و . يافت صدايش پس از برخورد به آوه مقابل بازتاب مي

هـايي بـه عنـوان  فرهنگ بشري همچون اين درخت بلوط ريشه در اعماق خاك دوانيده است و هسته: "گفت

ي اين درخت نيـز بـار ديگـر  ها و تنه شاخه. اند هاي انساني در هر چھار سوي دنيا پخش شده تمامي ارزش

بـه خـاطر آن ايـم،   تمـامي سـختي و آمـالي را آـه متحمـل شـده…افراينـد هاي مستحكم قد مي بر روي ريشه

  ." هاي به وجود آمده باشيم است آه اليق ارزش

هـاي مـرد سـپيدمو در ذهـنم  هنـوز هـم آخـرين حـرف. از  خـواب بيـدار شـدم...! صبح بخير! بح بخيرص

  . شد انداز مي طنين

آمـد،  هرگاه سخنان مرد سپيدمو به خاطرم مـي. رفتيم امروز صبح بايد حرآت آرده و پيش رهبري مي

صبحانه خورده و آخرين چايمان را . تايھان از خواب برخاسته بود. گرفت رعت بيشتري ميضربان قلبم س

زدگـي فاطمـه متوجـه  با ديدن رفتارهـاي غيرطبيعـي و هيجـان. ماهر و فاطمه هم آمده بودند. نوشيديم مي

آرده و بـا ازدواج . فاطمه از آردهاي قزاقستان بود. شدم آه تايھان خبر رفتنمان را به وي نيز داده است

فرزند بزرگش شاگرد دبيرستان بود و دو فرزند ديگـرش . سه بچه داشت. همسرش به حزب ملحق شده بود

در جمــع چنــد نفريمــان آــسي در رابطــه بــا جــايي آــه . ديدنــد هــاي هنــري آمــوزش مــي در دهكــده در رشــته

:  آمي بعد تايھـان گفـت.بعد از چند دقيقه ماهر بيرون رفت. نه ماهر و نه فاطمه. زد رفتيم حرف نمي مي

هوا امـروز هـم سـرد . همه با هم از خانه خارج شديم." خواهيم حرآت آنيم هايتان را برداريد، مي چمدان"

مـاهر اتومبيـل لنـدرورش را روشـن آـرده و . آرديم احساس ميمان وزش باد سرد را به شدت در صورت. بود

  . اشتيم، فاطمه جلو نشست و ما در اتاقك عقبيها را در اتومبيل گذ بعد از آنكه چمدان. منتظر ما بود

حـزب او را . هفت ماه قبل وقتي به روسيه آمدم، ماهر اينجـا نبـود. ديدم بار دوم بود آه ماهر را مي

بعد از چھار ماه با . در نبود او تايھان مسئول سازماندهي حزب در روسيه بود. از روسيه فرا خوانده بود
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قبال يـك بـار در دهكـده ديـده . گر مسئوليت سازمان به او محول شده بودبرگشت ماهر به روسيه بار دي

تقريبـا تمـامي " ايـن آدم آيـه؟: "با همديگر اصال حرف نزديم، فقط از دور مـرا برانـداز آـرده و گفـت. بودم

امروز بـراي بـار دوم . ي تازه بودم من يك چھره. شناخت آردند، مي آادرهايي را آه در روسيه فعاليت مي

اگـر يـك داوري . داشـتاي   هـاي بـسيار مغرورانـه روح و نگـاه لحنـي بـسيار سـرد و بـي. ديديم يگر را ميهمد

داوري در مـورد او،  بدون شناخت يك نفر پيش. ها بود عجوالنه نباشد، اولين چيزهايي آه در او ديدم، اين

آه   همچنان…. آساني نيستها آار  داوري بعدها هم شكستن اين پيش. سازد هاي بعدي را دشوار مي ارتباط

رغم توجـه بـه ايـن  علي." تر است ي اتم سخت ها از شكافتن ذره داوري شكستن پيش: "گويد ين هم مياانيشت

تـوانم بگـويم آـه برخوردهـاي مغرورانـه و سـرد او در مـن  هاي انساني، باز هـم مـي اصل اساسي در ارتباط

هايم چنـدان  داوري  او پيدا آردم، اثبات آرد آه پيشبعدها شناختي آه از. داوري به وجود آورده بود پيش

  . اند اشتباه نبوده

فقـط مـاهر بـود آـه راه را . دانـيم رويـم؟ راه چقـدر دراز اسـت؟ نمـي بـه آجـا مـي. به راه افتاده بوديم

در . اشـتباه اسـت" رويـم؟ بـه آجـا مـي"آمد آـه پرسـش  از جو ساآتي آه حاآم بود، چنين برمي. دانست مي

ضــمن گــوش آــردن موســيقي . آمــد از پخــش اتومبيــل مــي" 1دلــشاد"ت، صــداي موســيقي آالســيك ميــان ســكو

. معلـوم نبـود آـه چـه آـسي منتظـر ماسـت. آـرد ي اتومبيـل بيـرون را تماشـا مـي آالسيك، هـرآس از شيـشه

ي يــك خيــال زيبــا بــه ســوي حقيقــت  بــه انــدازه. هــا و احــساسات مــا در يــك نقطــه مــشترك بودنــد عاطفــه

بـا افـزايش . شـد شـديم، حـرارت بـدنمان بيـشتر مـي تـر مـي زده گذشـت، هيجـان ر دقيقـه آـه مـيهـ. رفتيم مي

مـن هـم دسـتي بـه . هاي تايھان قرمز شـده بـود حتي گونه. يافت  رنگ صورتمان نيز تغيير مي،حرارت بدن

ھـان هـاي تاي هـايم بـا نگـاه بـار نگـاه هرچنـد دقيقـه يـك. وضع من هم چنـدان بھتـر نبـود. هايم آشيدم گونه

هـاي صـورت فاطمـه هـم  خـط. ها درست مثـل همـديگر بودنـد نوشته. خوانديم آرد، همديگر را مي برخورد مي

چرخانـد  فرمان اتومبيـل را مـي. شد، ماهر بود تر ديده مي توجه آسي آه از همه بي. بياني از ناآرامي بود

بـه غيـر از ايـن . آـرد پچ مي خود پچگذشتند، با  هايي آه از آنارمان مي ي ماشين آردن به راننده و با نگاه

  . فقط چشماني سرد به سان يخ. در پيچ و خم صورتش هيچ چيز ديگري قابل خواندن نبود

بيـشتر از نـيم . داديـم هـاي مـسكو بـه راهمـان ادامـه مـي گذشتند و ما در جـاده ها از پس هم مي دقيقه

موسـيقي دلـشاد همچنـان . ، نداشـتيمرفتـيم هنـوز هـيچ ردي از جـايي آـه مـي. ساعت بود آه در راه بوديم

. ي اصـلي خـارج شـده و وارد يـك آوچـه گـشتيم از جاده... تر شده بود لحن ملودي آمي سريع. شد پخش مي

بـا گذشـت چنـد دقيقـه، . معلوم نبود در آن لحظـه آجـاي مـسكو بـوديم. دانست آجا بوديم؟ هنوز آسي نمي

هـاي آهنـي  الي ميلـه از البـه. پارتمان لوآس ايستادسرعت اتومبيل آاهش يافت و جلوي در اتوماتيك يك آ

                                                                 
  دان و ويولونيست معروف آرد  موسيقي DILSHAD ـ 1



 وسه روز در طوفان سي

  

17
بعـد از . خـورد هاي رنگارنـگ و مـدل بـااليي بـه چـشم مـي هاي خاص و اتومبيل در بزرگ آپارتمان مھمان

از شــكل بــاز شــدنش معلــوم بــود آــه بــا سيــستم . آهنــي از وســط بــاز شــدانتظــاري آوتــاه در ســياه و بــزرگ 

آـه  حرارت بدنم افزايش يافتـه بـود، مثـل ايـن» ...شايد اينجا باشد: "با خود گفتم. آند مغناطيسي آار مي

وضـع . آمـد ام از جايش بيـرون مـي انگار قفس سينه. سوختم، ضربان قلبم بيش از حد سرعت گرفته بود مي

فاطمـه بـه نـسبت مـا آرامتـر ديـده . تايھان هم چندان تعريفي نداشت، شايد هم وضـع او بـسيار بـدتر بـود

هــا،  أي آــه همــه شــبيه هــم بودنــد، ســاختمان هــاي چنــد طبقــه ي آپارتمــاني خانــه ان محوطــهدر ميــ. شــد مــي

آمــي جلــوتر در وســط محوطــه، جلــوي يــك . خوردنــد هــا و دختــران و مــردان زيبــايي بــه چــشم مــي اتومبيــل

  !" رسيديم"در طول راه تنھا يك آلمه از دهان ماهر بيرون آمده بود؛ .  ايستاديم طبقه ساختمان سه

اش را تــشخيص دهــم،  ســيم داشــت و نتوانــستم درجــه  مــردي بــور آــه در دســتش بــي، جلــوي دردرســت

  ."است رنوفسكييهاي ژ اين از اسكورت: "ماهر گفت. ايستاده بود

از اتومبيـــل پـــايين آمـــده و . فقـــط چنـــد لحظـــه بـــه ديـــدار رهبـــري مانـــده بـــود. رســـيده بـــوديم! آري

آـرد، بـا آن مـرد بـور  ماهر جلوي همه حرآـت مـي.  آورديمهايمان را از صندوق عقب اتومبيل بيرون چمدان

  ."بياييد: "چند آلمه حرف زد و خطاب به ما گفت

جلـوي در خانـه ايـستاده و منتظـر . شـدم رفتن دچار سختي مـي انگار پاهايم سنگين شده بود و در راه

مـاهر بـسيار قبـل از . آـرديم زده و متعجب صبر مي بايست وارد خانه شويم، حيرت در حالي آه مي. بوديم

آمي بعد ماهر در را باز آـرد و بـا آمـي عـصبانيت . ي جلوي در مانديم چند لحظه. ما وارد منزل شده بود

  ."بياييد تو: "گفت

بـود آـه بـا رنـگ و  رنوفـسكييي ژ هنگامي آه وارد شديم، اولين چيزي آه توجھم را جلب آرد، پرتره

ي  پلــه چنــد متــر جلــوتر از راهــروي ورودي، راه. ه بودنــدروغــن نقاشــي شــده و بــر ديــوار مقابــل در آويختــ

بعد از راهرو سـالني وسـيع وجـود داشـت، . ي باال راه داشت چوبيني وجود داشت آه با پيچ و خم به طبقه

ســرويس آابينــت . خــورد ي آمريكــايي بــيش از حــد زيبــايي بــه چــشم مــي در طــرف راســتمان هــم آشــپزخانه

زمـين بـراق و . مان مبلمان سياه وجود داشت در طرف چپ. گارنگ بودندآشپزخانه و اشياي ديگر بسيار رن

. هــايي آــه آنــار يــك ميــز گــرد گذاشــته بودنــد، نشــستيم روي صــندلي. بــا مــوآتي زرد پوشــيده شــده بــود

برخي نشـسته و . هاي روسي ديگري آه شبيه نگھبان جلوي در بودند، در خانه رفت و آمد داشتند اسكورت

مـا هـم آنھـا را . آردنـد بـا تعجـب مـا را برانـداز مـي. گـشتند  دست در داخل خانه ميسيم به برخي نيز بي

شـد، صـورتش بـرايم  هرچـه نزديكتـر مـي. ي آمريكايي زني به طرف ما آمـد از داخل آشپزخانه. پاييديم مي
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 1996در ســال .  بــود1"روزريــن"او . شــناختم ايــن چھــره را مــي. آمــي ديگــر نزديــك شــد. آمــد آشــناتر مــي

هـاي طـوالني در  روزرين سـال. آرد هاي ديپلماتيك را اداره مي مي آه در يونان بودم، روزرين فعاليتهنگا

 شناختي چند ماهه 1996سال . دانست اش مي يونان زندگي آرده و زبان يوناني را به خوبي زبان مادري

سـه . ترآيه برگشته بودمها، به  گرفتن در فعاليت ي آموزشي براي جاي بعد از ديدن يك دوره. از او داشتم

مالقـاتي دوبـاره در چنـين زمـان و مكـاني او را هـم . او هم متعجب مانده بـود. گذشت سال از آن زمان مي

هـايي آـه بعـد از مـدتي دراز صـورت  ي مالقـات به همديگر سالم داديم، سپس مثـل همـه. متعجب آرده بود

ي باالسـت، بـه  رهبـري در طبقـه: "بت گفـتبعـد از آمـي صـح. هـايي رد و بـدل شـد گيرند، سوال و جواب مي

هـا چايمـان را نوشـيده و منتظـر  بعـد از ايـن حـرف." محض اينكه خودش را حاضر آنـد، پـايين خواهـد آمـد

زده منتظر  هرآس هيجان. آمد هيچ صدايي از آسي نمي. هرجا در سكوت فرو رفته بود. آمدن رهبري شديم

  .آن لحظه بود

از آن اسـت آـه . هـا معبـد مقدسـي در ميـان تمـام تـاريكي. هاي نـور دستهاي بود از گل او نيروي جاذبه

انتھـا در روح آدميـان بـه وجـود  ايستادن در برابر معبدي مقـدس، ديـدن آن، احـساس آـردنش، بـوراني بـي

هاي بھـار و  با گذار از مھرباني سبزه. زيست هايم در يك لحظه، هرچھار فصل را مي انگار عاطفه. آورد مي

. آورد  نورهاي معبد مقدس هيجاني فـشرده، سرسـامي و ترسـي بـزرگ را بـا خـود بـه همـراه مـيبرخورد با

. هـايم بـه مـن نزديـك بـود ها بسان اتوپيا بـه آن انديـشيده بـودم، اآنـون همچـون حـرارت نفـس چه سال آن

بسيار تحمل اين وضعيت . خواستم احساساتم را آنترل نمايم رغم اين، باز هم مي علي. دگرگون شده بودم

هـايم بـه وجـود آمـده بـود، پايـان  رسيد و بوراني آه در عاطفـه آمي بعد اين انتظار به سر مي. دشوار بود

  .…يافت

ي  آنـه، چنـد دقيقـه رهبـري داره خـودش را حاضـر مـي: "گفـت. روزرين باال رفت و بـسيار زود برگـشت

  ." آيد ديگر مي

. داشـتم هاي تايھان برنمـي هايم را از چشم شمچ. با شنيدن اين خبر، از جا برخاسته و منتظر مانديم

"  درونـيِمـن"هـا تنھـا عـضوي بودنـد آـه از  چـشم. اي به پا شده اسـت معلوم بود آه در روح او نيز هنگامه

احتــرام بــه ... شــد تالقــي مــيمهايمــان در يــك نقطــه  نگــاه. ريخــت از پيــشاني تايھــان عــرق مــي. گفتنــد مــي

  . راند، به هيچ چيز ديگري نياز نداشتيم ن سخن ميهاما  در آن لحظه فقط چشم... تقدس

  . آردند آه برخوردهاي راحتي داشته باشند تالش مي. ماهر و روزرين بسيار متفاوت بودند

ي بـاال  هامـان از طبقـه نگـاه. ها پايان يافت ها، بوران موجود در عاطفه پله با آمدن صداي پايي از راه

صــدايي آــه از . آمــد، گــره خــورده بــود هــاي زردرنــگ پــايين مــي لــهپ پــيچ خــورده و بــه تــصويري آــه از راه
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چنـد ثانيـه . انگـار منجمـد شـده بـوديم. شـد آم بيشتر شده و نزديكتر مـي آمد، آم هاي زردرنگ مي پله راه

بـراي ديـدن او بـه ! آري. …ديدم و  ها بود، مي ور بودم، رويايي آه سال ها در آن غوطه بعد خيالي آه سال

  . مان، با ديدن اولين تصاوير، جاني دوباره گرفته بود هاي منجمد شده بدن. آردم  ميخداوندها دعا

شد يك آفش طبي اسپورت بود آه بـراي فـصل تابـستان  هاي زرد ديده مي اولين چيزي آه بر روي پله

خـوش  يرنگي آه در باالي آمرش يـك شـكم با برداشتن يك قدم ديگر، شلوار زرد آم. تدارك ديده شده بود

معلـوم بـود آـه . آوتاه زرد پررنگ آه مكمل شلوار بود، ديـده شـد فته بود و يك پيراهن آستينجاي فرم گر

هايش مناسب منـاطق آب و هـوايي گـرم و  لباس. جا حاضر نكرده بود هاي اين خود را براي جغرافيا و فصل

آوتـاه جلـوي مـا  ن آسـتينگردن پوشيده بوديم، رهبري با يـك پيـراه آه ما پالتو و شال در حالي. خشك بود

پـس تمـام دنيـا و . آردم تر از آن چيزي بود آه فكر مي هايش آوچك مردمك چشم. خنديد ايستاده بود و مي

هـا و بيانـات صـوتش راحـت، از  خنـدان، در خنـده. هاي آوچك جمع آرده بـود هايش را در اين مردمك عشق

هـايش آـه بـه هنگـام خنديـدن  و مردمـك چـشمهـاي توپـول  گونـه. هاي فـراوان خود مطمئن و داراي خواسته

ابروهــاي ســفيدي آــه بــه ســوي . آورد ي آودآــان را بــه خــاطر مــي شــدند، پــاآي و درســتي، خنــده ناپديــد مــي

هايش دراز شده بود و انتھايشان به طرف باال بود، بسان تصويري بود از دانشمندي آه حل معمـاي  شقيقه

هـاي  بـا نگـاه. اي معمـولي و راحـتش مكمـل همـديگر بودنـدهـ سادگي صورت و حرآت. زندگي را يافته است

اين گفته به بدنھاي منجمـدمان " جا هستند رفقاي عجيبي اين: "  خندان به سوي ما آمد و گفت،رگ جستجو

رهبري به ميانمان آمد، با ما دست ... جاني تازه داد و رفتارهاي راحتش ، ما را هم آمي راحت آرده بود

رفيـق :" وقتـي آـه بـا تايھـان دسـت داد، مـاهر گفـت. تـك مـا را پرسـيد يد و اسـم تـكداد، صورتمان را بوسـ

ايـن سـخنان رهبـري، بـه " مگـه نـه؟. رفيـق تايھـان شـما هـستيد: "رهبر بـا شـنيدن ايـن نـام گفـت!" تايھان

  هاي بلندبااليي آه در رابطه با بحران رهبري، تايھان را از گزارش. معناي احترام و رفاقتي دوستانه بود

ايـن يـك . نوبـت سـالم دادن بـه مـن رسـيده بـود. شـناخت هاي روسيه و مشكالت تشكيالتي نوشته بود، مـي

هـايش  آـرد و گونـه هايي آه به روحـم رسـوخ مـي هاي گرم رهبري، نگاه دست! خيال بود، يا شايد يك رويا؟

  !" ر، رهبرمرفيق سيدا: "وقتي آه سالم دادم، تايھان مرا به رهبري معرفي آرد. يك حقيقت بود

ي ديگـر از حـال  نمود آـه انگـار چنـد لحظـه اش، چنان مي حالت چھره. صداي تايھان بريده بريده بود

بـار اول بـود آـه تايھـان را . صورتش غرق عرق شده بود، حتي موهاي سفيدش هم عرق آـرده بـود. رود مي

ي آـه از خـود داشـت و هميـشه ها، رفاقتش، پايبندي به سـازمان و اطمينـان داشتن دوست. ديدم اينگونه مي

در اصل اين گرفتگي، بياني بود از احتـرام . گذاشت، گرفته شده بودند بر رفتار و طرز برخوردش تاثير مي

ها براي برزبان آوردن پايبنـدي و احتـرام خـود نـسبت بـه آفريننـدگان،  در تاريخ انسان. هاي واال به ارزش
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. بخــشيد هــا آــاراآتري جھــت طــرز برخــورد مــي انــسانايــن بــه . پرداختنــد در برابرشــان بــه عبــادت مــي

آفريدن . هاي يك خداوندگار بود ورزي به آفريده ي احترام و عشق آردن موهاي سفيد تايھان هم نشانه عرق

يـك . اي دميـده بـود رهبـري، انـسان را از نـو آفريـده و در آالبـدش روح تـازه. تنھا مخصوص خداوندان بود

ايـن آفـرينش، ماننـد . هـاي ديگـر را دا خـودش را از نـو آفريـده و سـپس انـسانابت. ذهنيت نوين آفريده بود

. هـاي انـساني بـود انساني آفريده بـود آـه دل و مغـز وي پـر از عـشق بـه ارزش. آفرينش آدم از خاك نبود

  . ي احترام به آفريدگارش بود گرفتگي تايھان، نشانه. ي ما از وي بوديم همه

سـپس رو بـه مـا .  ما سـالم داد، روي يـك مبـل بـا روپـوش سـياه نشـستي آه رهبري به همه بعد از آن

  ."بياييد بنشينيد: "گفت

بعد از يك انتظار آوتاه، تايھـان . طور تايھان براي برداشتن اولين قدم منتظر من بود و من نيز همين

مبـل سـياهي آـه در مقابـل . اولين قدم را برداشت"  آه بنشينم؟ چگونه بنشينم، مگر الزمه"با اين فكر آه 

. رهبري روي آن نشسته بود يك آاناپه وجـود داشـت، تايھـان در طـرف راسـت و مـن در طـرف چـپ نشـستم

چـه وقـت بـه : " هـاي آوچـك شـده مـا را پاييـد، رو بـه مـن آـرد و گفـت آه مدتي با چشم رهبري بعد از اين

زدن را  آـه حـرف  بودم، مثل اينزده شده ها هيجان در مقابل اين حرف" آني؟ جا چه مي اي، اين جا آمده اين

ي آموزشـي   در يونان يـك دوره95-96در سال ! رهبرم: "تايھان به فريادم رسيد و گفت. فراموش آرده بود

سپس براي انجام عمليات به استانبول فرستاده شد، بعد از انجام چند عمليات دسـتگير شـده . ديده است

نزديـك هـشت مـاه اسـت آـه در . جا فرستاده شـد اش، به اين بعد از اتمام دوران زنداني. و به زندان افتاد

  ."  ي دهكده است  مديره اآنون هم عضو هيئت. ماند روسيه مي

  ـ چطور از زندان آزاد شدي؟ 

آننـده و شـرايط سياسـي آن زمـان، داليـل اصـلي  تـك نفـري بـودن محاآمـه، نبـود داليـل قـانع! ـ رهبرم

  .آزادشدنم بودند

  : درهبري رو به فاطمه آر

  ـ تو اهل آجايي؟ 

  : دانست، ماهر جواب داد چون فاطمه زبان ترآي نمي

 هستند، از آردهاي قزاقستان، بـه طـور خـانوادگي بـه حـزب ملحـق 18از تبعيدشدگان قرن !  ـ رهبرم

  . اند شده

آـرده، رو بـه تايھـان  هـاي تنـگ آمي بعـد بـا چـشم. ها بود در دوردست. مدتي به يك نقطه خيره ماند

در . درسـت مثـل حـاال. شـوند هـاي آنـي گرفتـه مـي هـا بـا گـام هاي تاريخي، گاهي وقـت تصميم: " گفتآرد و

. دانستيد و نه خـودم آمدنم را نه شما مي. انديشيدم، تاريخ مرا به اينجا آشاند حالي آه هيچ به آن نمي



 وسه روز در طوفان سي

  

21
ي ديـررس  يك حملـه": بعد از يك مكث آوتاه." دهي نماييم جا تاريخ را جھت آوشيم آه در اين اآنون مي

با خروج از آنكارا، يك حزب تشكيل داديم، با ورود به خاورميانه ارتشي را بنيان نھاديم و . انجام داديم

خواســتم در قــرن بيــستم خيــال رفتــنم بــه  مــي..  بــه دنيــا، دولتــي را بــه وجــود خــواهيم آوردنآــرد بــا روي

فقـط مجبـور بـودم آـه از . ترنـد سيار جـذابدر حقيقت آوهستانھا بـراي مـن بـ. آوهستان به تحقق بپيوندد

  ." آنجا خارج شوم

هـا جـذابيت  طـور نيـست؟ آـوه مگـه ايـن: "ها، رو به ماهر آرد و با صـدايي بلنـد گفـت بعد از اين حرف

  " آنيد؟ بيشتري ندارند؟ شما چطور اينجا را تحمل مي

مانـدن را تـرجيح  ماهر سـاآتپاييد و منتظر جواب بود، اما  هاي جستجوگر ماهر را مي رهبري با نگاه

  . داد مي

هـاي آنجـا همـه از   اسكورت هاي آبي ـ ي متوسط و چشم هاي بور با قيافه در اين ميان يكي از اسكورت

هـا بـراي بـردن   بودندـ جلوي در ايستاده بود و با زبان روسـي گفـت آـه اتومبيـل1رنوفسكييهاي ژ اسكورت

هـاي او را ترجمـه آـرد،  بعد از آنكـه فاطمـه حـرف. آرديم يرهبري حاضر هستند، بايد همين حاال حرآت م

  ."اگه اينطوره بريم: "رهبري به پا خاست و با يك صداي آرام گفت

رفتـيم؟ جـوي بـراي  تازه آنجا آمده بوديم، هنـوز گفتگـوي اولمـان را تمـام نكـرده بـوديم، بـه آجـا مـي

 به جو حاآم ملحـق شـده و بعـدا مـسئله در اين وضع ما هم. ها و گرفتن جواب وجود نداشت پرسيدن سوال

قبـل از آنكـه مـا بيـاييم، روزريـن وسـايل شخـصي رهبـري را در دو چمـدان گذاشـته و منتظـر . فھمـيم را مي

. آـرديم سـر تعقيـب مـي با تعجب رهبري را از پـشت. خبر رفتن تنھا براي ما غير منتظره بود. آمدن ما بود

عاطفــه از روز اول شــروع شــد و تــا آخــرين روز هــم ادامــه ايــن بــوران . عواطفمــان بــه هــم ريختــه بودنــد

  . يافت مي

  . روزرين قبل از ما بيرون رفته و وسايل رهبري را در اتومبيل گذاشته بود

هـاي روس، بـا  ي در خروجـي، اسـكورت با چرخانـدن دسـتگيره. آرديم رهبري را از پشت سر تعقيب مي

رنـگ شـبيه بـه هـم  سـه اتومبيـل سـياه. شـد ي سوار آن مياحترام فراوان به سوي اتومبيلي رفتند آه رهبر

اتـومبيلي آـه . زن آبـي وجـود داشـت ها، يـك چـراغ چـشمك ي اتومبيل روي اتاقك جلويي همه. منتظر بودند

داري بــود آــه بــه  هــاي ســتاره پــالك آن اتومبيــل، پالآــي از پــالك. رهبــري بــه ســوي آن رفــت، متفــاوت بــود

مـا نيـز بـه سـوي نيـسان . رهبري به سوي آن اتومبيل رفت. شد ي داده ميهاي مقامات رسمي دولت  اتومبيل

بـه . آـرد او رانندگي مـي. طاهر در داخل آن نشسته بود. پاترولي آه براي ما تدارك ديده شده بود، رفتيم

اتـومبيلي آـه مـا هـم سـوار آن شـديم، . رهبري و روزرين سوار يك اتومبيل شـدند. گفتند او طاهرراننده مي
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چــراغ آبــي . مــاهر بــا مــا نيامــده، ســوار اتومبيــل خــود شــده و رفتــه بــود. ر آن قــرار گرفتــه بــودپــشت ســ

هـاي آبـي را  هـاي ديگـر هـم چـراغ سپس اتومبيل. اتومبيلي آه رهبري سوار آن بود، شروع به چرخيدن آرد

ر بــا نزديـك شــدن بــه د. آردنـد هــا پـشت ســر هـم حرآــت مــي تمـامي اتومبيــل. روشـن آــرده و حرآـت آردنــد

دانـستيم آجاسـت،  از جـايي آـه نمـي. ي آپارتماني در اتوماتيكي باز شد و ما خارج شديم خروجي محوطه

ي  دانـستيم ايـن بـود آـه از محوطـه تنھـا چيـزي آـه مـي. رفتـيم  مـييخارج شـده و بـه سـوي جـاي نـامعلوم

  . رويم معلوم نبود چرا و به آجا مي. رنوفسكي خارج شديميآپارتماني مخصوص ژ

  : از تايھان پرسيدم. ، جلو بود و ما پشت سر آن در حرآت بوديمحامل رهبري بودل آه اتومبي

  رويم؟  ـ به آجا مي

  . دونم چيزي بيشتر از تو نمي. فھميم ـ عجله نكن، وقتي رسيديم، مي

شايد پايان اين راه جوابي بود . آرد اتومبيل جلوي خودش را تعقيب مي. طاهر راننده هم مثل ما بود

هـايي آـه  اتومبيـل. آـرد وقفـه آـار مـي چراغ آبي و آژير دو اتومبيل عقبي بـي. هايمان برخي از سوالبراي 

هـا هـم بـا تـرس  بعضي از اتومبيـل. آردند جلوتر از ما بودند، با شنيدن صداي آژير راه را برايمان باز مي

اسـت بـراي مـا خـالي هـا بـه سـمت چـپ خيابـان رفتـه و سـمت ر ي اتومبيـل بدين ترتيب همه. زدند آنار مي

فقــط . هــاي ســياه، اتومبيــل رســمي دولــت هــستند از شــكل رفتــار راننــدگان پيــدا بــود آــه اتومبيــل. مانــد مــي

رفتـيم، از مرآـز مـسكو دورتـر  هرچه پيشتر مـي. ها حق تقدم داشتند هاي رسمي دولتي، در ترافيك اتومبيل

ي  لويي از سـرعت خـويش آاسـت و از جـادهاتومبيل ج. بيشتر از يك ساعت بود آه در راه بوديم. شديم مي

بـا . ي اصـلي خـارج شـدند هاي ديگر هم بدون آنكه صـف را خـراب آننـد، از جـاده اتومبيل. اصلي خارج شد

ويالهـاي بزرگـي در هـر طـرف ديـده . ايـم ي بـاالي شـھر آمـده ورود به آوچه متوجه شديم آه بـه يـك محلـه

ايـن . جلـوي يكـي از ايـن ويالهـا دو نفـر ايـستاده بودنـددر . هـاي مخـصوص بودنـد شد آه داراي نگھبان مي

هـاي  به خوبي قابل درك بود آه اينجا، جـاي انـسان. پذيرفتند ها هيچ مھماني را بدون دعوت نمي نگھبان

شــايد هــم . اي از ديوارهــاي بلنــد و پھــن درســت شــده بــود هــا محوطــه در اطــراف آپارتمــان. معمــولي نيــست

شـكل معمـاري .  داشـته باشـد آـه در آن لحظـه قـادر بـه ديـدن آنھـا نبـوديمطبيعت زيبايي در اينجا وجود

هــا  هــاي آوچــك مربعــي داشــتند و بعــضي هــا ســقف شــيرواني و پنجــره بعــضي. هــا متفــاوت بــود آپارتمــان

تـر داشـتند، خيلـي چـشمگيرتر  هايي آـه حيـاط بـزرگ ساختمان. اي و بزرگي بودند هاي چند طبقه ساختمان

شايد هم بيشتر آنھـا خـالي بودنـد . آند ها پيدا بود آه آسي در آنھا زندگي نمي ماناز ظاهر ساخت. بودند

  . گرفت و يا شايد در قسمتي از سال براي گذراندن تعطيالت مورد استفاده قرار مي

هـاي زيبـا بنـا شـده بودنـد و در بزرگـي آـه از  ها جلوي ديوارهـاي بلنـد و پھنـي آـه بـا سـنگ اتومبيل

ايـن . بعـد از مـدت آمـي يـك نگھبـان بـور در را بـاز آـرد. شـده بـود، ايـستاده بودنـدهاي پھن درست  تخته
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ســرمان را بــه هــر طــرف آــه . هــاي بــور ديگــر بــه قــسمتي از زنــدگي مــا تبــديل شــده بودنــد نگھبــان

هـاي متفـاوت از همـديگر بودنـد امـا  شايد انـسان. ديديم هاي شبيه همديگر را مي چرخانديم، اين انسان مي

سـاختماني . بعد از اينكه آن نگھبان در را باز آرد، وارد حياط شـديم. اندام و بور بودند  ميانهي آنھا همه

جلـوي در خانـه سـه نفـر از ايـن مـردان شـبيه بـه هـم . ساختمان نمايي تازه داشت. شد سه طبقه ديده مي

  . معلوم بود آه اين مردها هم، نگھبان خانه هستند. ايستاده بودند

هـا پـشت سـر رهبـري وارد  ري از اتومبيـل، مـا هـم پيـاده شـديم و در ميـان اسـكورتبا پياده شدن رهب

در طرف چپ سالن، آشپزخانه و غـذاخوري . بعد از راهروي ورودي، سالني بزرگ وجود داشت. خانه شديم

ي چـوبي زردرنـگ وجـود داشـت آـه بـه  پلـه در انتھاي سالن يك راه. و در طرف راست دو اتاق وجود داشت

در داخـل خانـه، سـه آـارگر بـا دسـتورات يـك زن چـاق مـشغول درسـت آـردن . آرد اال راه پيدا ميي ب طبقه

بـا عجلـه . خانه تازه بود، به همين خـاطر بـود آـه هنـوز هـم مبلمـان نداشـت. دآوراسيون و مبلمان بودند

ق بـراي زن عينكـي و چـا. هنوز آـار سـالن تمـام نـشده بـود. آردند سرويس مبل خريده و آنھا را به جا مي

  . داد تمام شدن هرچه زودتر آارها، دستورات الزم را به آارگران مي

ي بـاال آمـديم؛  ي چوبين به طبقـه پله از راه. ها را گشتيم رهبري در جلو و ما پشت سر او سالن و اتاق

اتاق خواب، اتاق آار و حمام هـم در آن سـالن . در طرف راست و چپ سالن بزرگ آن دو اتاق وجود داشت

با داخل شدن از در . ها از داخل به همديگر راه داشتند تمامي اتاق. ماند رهبري در آنجا مي. ار داشتندقر

فقـط يـك سـالن و يـك . وسطي به اتاق خواب، در يك طرف حمام و در طرف ديگر اتاق آار قرار گرفته بـود

مثلثي سقف، رنگ ديگري شكل . هاي آاج هاي شفاف و نمايي رو به جنگل حمام داشت و يك پنجره با پرده

: بعد از تماشا آردن اين طبقه، رهبري با خنـده گفـت. زيباترين جاي خانه، اينجا بود. به سالن داده بود

  ."اينجا را به يك آآادمي تبديل خواهيم آرد"

ي  مـا هـم بـه سـالن طبقـه. بعد ازگشتن خانه، رهبري به قصد اسـتراحت آـردن بـه اتـاق خـودش رفـت

  . همكف رفتيم

هـا حـق داشـتند  ايـن نگھبـان. ها در سـالن بودنـد رين، فاطمه، تايھان، طاهر و چھار تن از نگھبانروز

هـا و طبقـات را آنتـرل  ي محافظـت، تمـامي اتـاق به بھانـه. هاي ديگر را آنترل آنند ها و طبقه تمامي اتاق

هاي ناشناس  ز اين انسانممكن نبود ا. آرديم رفتيم و آنھا را آنترل مي آردند، ما هم پشت سر آنھا مي مي

ترسـيديم بـا  مـي. شان خبـر نداشـتيم بودن از مسلح. سيم وجود داشت هميشه در دستشان بي. مطمئن باشيم

ــر ســر رهبــري بياورنــد ســالح  ســاعت در خانــه 24ايــن نگھبانھــا بــه شــكل دو شــيفته، . هايــشان باليــي ب

  . ماندند مي
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بـه خـاطر آنكـه . ي ژرنوفـسكي اسـت هـم خانـهايـن خانـه : تايھان گفت. در غذاخوري نشسته بوديم

انتخــاب . انــد باعجلــه ســرويس مبلمــان را آورده. قــبال بــه آــار گرفتــه نــشده اســت، ســرويش مبلمــان نــدارد

براي هر ماه ماندن در اينجا پـانزده هـزار دالر آرايـه . مبلمان از طرف پسر ژرنوفسكي انجام گرفته است

  . دهيم مي

   ...گيرد دوستي آه از مھمانانش پول مي... جب شدمبا شنيدن اين خبر بسيار متع

در . خوابيـديم ماند، مـا مـي ي باال، جايي آه رهبري در آن مي در سالن طبقه. ها را تقسيم آرديم اتاق

. داديـم بيست و چھار ساعت جلو در اتاق رهبري نگھباني مـي. ماندند اتاق مقابل هم روزرين و فاطمه مي

در صـورت لـزوم، . آـرد ي ما بود، آارها و احتياجات خارج از منزل را اداره مـي هبه دليل آنكه طاهر رانند

روزرين و فاطمه، آارهاي منزل و پخت و پز غذاي رهبري . گشت با يك نفر از خانه خارج شده و زود برمي

ورده ي او را بـرآ به خاطر آنكه روزرين با زندگي رهبري آشـنا بـود، احتياجـات روزانـه. را برعھده گرفتند

. داديـم مـن و تايھـان هـم جلـوي در اتـاق رهبـري نگھبـاني مـي. بـرد غـذاي رهبـري را هـم او مـي. ساخت مي

   …آردند اما وظايف هرآس مشخص بود هرچند در طول زندگي روزمره، همه به همديگر آمك مي

بـود و آرديم، آار آارگرها و خانم عينكي چاق تمـام شـده  هنگامي آه ما آارهاي خانه را تقسيم مي

اگـر آـاري در خانـه . ماندنـد روي در ورودي بـود، مـي  ها هـم در اتـاقكي آوچـك آنـار راه نگھبان. رفتند مي

. آمدنـد  هاي نامشخصي براي نوشيدن قھوه به آشپزخانه مي فقط در زمان. نداشتند، هميشه در آنجا بودند

هـا  عت دوازده نـصفه شـب نگھبـانسـا. گـشتند ي آنترل آردن خانه هرجا را مي ها هم به بھانه بعضي وقت

به دليل آنكه ما در . ماندند ها در يكي از سه اتاق طرف چپ سالن مي شيفت ديگر نگھبان. شدند عوض مي

فقـط در . هـاي شـيفت شـب نداشـتيم داديـم، برخـورد چنـداني بـا نگھبـان ي دوم نگھباني رهبري را مي طبقه

بـا ديـدن آنھـا ، سـرمان را بـه معنـاي . ديـديم  را مـيآمـديم و آنھـا صورت نياز به چيزي به آشپزخانه مـي

  .داديم سالم تكان مي

اولين بار بود آـه احـساسات و عـواطفم اينچنـين تـراآم . شب از نيمه گذشته بود، بسيار خسته بودم

از خـــستگي . آنـــد تـــر مـــي انباشـــت احـــساسات بـــر روي همـــديگر، دل زنـــدگي آـــردن را بـــزرگ. يافتنـــد مـــي

. ها رفتم تا آمـي اسـتراحت نمـايم م را باز نگه دارم، به همين خاطر به يكي از اتاقهاي توانستم پلك نمي

آـف اتـاق بـا موآـت . هـا در اتاق، سه تخته خـواب يـك نفـره وجـود داشـت بـا سـه آمـد آوچـك بـراي لبـاس

مبلمـان . سـفيد مايـل بـه خاآـستري. هاي ديگر خانه بـود اين اتاق نيز مثل تمامي اتاق. پوشانده شده بود

روبــروي . هــا نخوابيــده اســت خــواب معلــوم بــود آــه قبــل از مــا آــسي روي تختــه. يــن اتــاق نيــز تــازه بــودا

. خوابيـديم بـه نوبـت نگھبـاني داده و مـي. اي بزرگ رو به ويالي همسايه وجود داشت ها پنجره خواب تخته

 . نگھباني ميدهدهاي مشخصي نداشت، هرآس هرقدر آه بتواند نگھباني ساعت



 وسه روز در طوفان سي

  

25
***** 

آوشـيد از پـشت پنجـره هـواي بيـرون را تـشخيص  مـي. ان صبح زود ساعت شـش مـا را بيـدار آـردتايھ

بعــد از خــوردن صــبحانه، صــدايي آــه از اتــاق رهبــري ! فــرق چنــداني نكــرده بــود؛ مثــل هميــشه ســرد. دهــد

آمـد،  مطـابق صـداهايي آـه مـي. آـرديم ي صداها را دنبال مي همه. آمد، توجه همه را به خود جلب آرد مي

آمـد، از صـداي آب فھميـديم آـه  حـاال صـداي آب مـي. خواستيم بدانيم آه رهبري مشغول چه آاري است مي

ي بـاال نگھبـاني  طاهر آه در طبقه. بعد از چند لحظه، صداي آب قطع شد. گرفتن است رهبري مشغول دوش

ي دوم،  وي ورودي طبقـهدر راهر. پله را طي آرد و آمدن رهبري را به ما خبر داد داد، با عجله طول راه مي

حــال اگــر رهبــري چيــزي  داديــم، در عــين يــك صــندلي گذاشــته بــوديم آــه روي آن نشــسته و نگھبــاني مــي

  . داد روز حتما يكي از ما نگھباني مي به همين دليل در طول شبانه. ساختيم خواست، برآورده مي مي

رهبـري . منتظـر آمـدن رهبـري شـديمپله رفتيم و  بعد از خبري آه طاهر آورد، با عجله به انتھاي راه

پـالتوي . رنگـي بـه تـن داشـت اش را پوشـيده بـود، پوليـور ورزشـي آبـي هـاي طبـي بـاز هـم آفـش. پايين آمد

خـودش را بـراي بيـرون رفـتن از خانـه آمـاده : "آه به خود بگويم قبل از اين. اش را  هم پوشيده بود خاآي

ا وضعي سراسيمه، پالتوهايمان را برداشته و رهبـري من و تايھان ب. به سوي در خروجي رفت" آرده است

بــا ديــدن رهبــري همــه بــه جنــب و جــوش . هــا جلــوي در ايــستاده بودنــد ي اســكورت همــه. را تعقيــب آــرديم

رفـتن  هـا باشـد، شـروع بـه راه العمـل آن و بدون آنكـه منتظـر عكـس" آمي قدم بزنيم: "رهبري گفت. افتادند

سـيم وجـود  پـالتوي دراز بـه تـن آـرده، آـراوات بـسته و در دستـشان بـيهـايي آـه  دو نفر از اسـكورت. آرد

رفت، شروع به  اي خاآي آه به سوي باغ مي در جاده. از در حياط خارج شديم. مان آمدند داشت، به دنبال

ها پشت سر مـا بودنـد،  اسكورت. رهبري در وسط، تايھان طرف راست و من در طرف چپ او. زدن آرديم قدم

هاي پشت سرمان هم بـا  اسكورت. ها با سرعت از ما جلو زده و تقريبا صد متر فاصله گرفت آناما يكي از 

زدنـد، يـا شـايد  بـا نگھبانـاني  هايشان با همديگر حرف مي سيم با بي. آردند مان مي صد متر فاصله دنبال

  . آه در منزل مانده بودند يا آساني آه ما قادر به ديدنشان نبوديم

موهـاي اسـكورت جلـويي بـه دليـل . آورد باد دامن پالتويم را به پـرواز درمـي. ده بودهوا مثل تيغ برن

هرچند هوا بسيار سرد بود اما قدم زدن در آنار رهبري تاثير اين سرما را از . وزش باد به هم ريخته بود

ود ي آسـفالت وجـ در طـرف چـپ مـن يـك جـاده. به غير از ما آسي در آن حوالي وجود نداشـت. برد بين مي

. شـد هـاي انبـوه آـاج ديـده مـي در دوردست ها هـم جنگـل. آردند ها در آن رفت و آمد مي داشت آه اتومبيل

هـاي زمـين رنـگ پـاييز را بـه خـود  چمـن. به جنگل بسيار نزديك بوديم. ها پشت سرمان مانده بودند خانه

بتــداي جنگــل آــاج بــا هــاي زرد رنگــي بــود آــه از ا آــرد، چمــن تــا چــشم آــار مــي. گرفتــه و زرد شــده بودنــد

همچون . در هر آجاي اين آشور وجود داشت" تبرنديده"هاي  اين جنگل. شد شكل شروع مي هاي سوزني برگ

  . آاغذي هرجاي اين سرزمين پست و هموار را در بر گرفته بودند
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هايش غرق تماشاي سبزي  آرد؛ مردمك چشم هايش را تنگ آرده و به هر طرف نگاه مي رهبري چشم

هـايش بـر  امـا مطمئنـا هـر بـار مردمـك. پاييد شد و گاهي وقتھا هم رنگ آبي آسمان را مي  آاج ميدرختان

هايش بـه دور دسـتھا خيـره شـده و حـالتي رازگونـه بـه خـود  چشم. گذاشت سخنان حرآت صورت تاثير مي

د و ابروهـايش درهـم رفتـه بـو. زد هـايش مثـل هميـشه بـرق مـي گرفته بودند، لبخندي بر لب داشت و چـشم

تـر  آهسته. گذاشت هايش چون هميشه بر اعماق وجود انسان تاثير مي نگاه. نگريستند هايش تيزتر مي چشم

آنم آه آيا چيزي به نام معجزه وجود دارد يا نه؟ وقتـي  به اين فكر مي: "به آرامي گفت. داشت قدم برمي

جـستجويي بـه سـان جـستجوي  ...بيـنم آـه داراي ظھـوري پيامبرگونـه هـستم انديـشم، مـي آه به خويش مي

آنم آه آيـا ظھـور مـن  انديشم اما به اين فكر مي هرچند آه مطابق قوانين ماترياليسم هم مي... گميش  گل

  " آسا هست يا نه؟ هاي معجزه داراي جنبه

بـراي آنكـه صـداي رهبـري را بھتـر بـشنويم، درسـت در آنـارش حرآـت . داديـم  به قـدم زدن ادامـه مـي

تايھــان سرســام و " مانــد؟ ظھــور مــن بــه چــه مــي: "مكثــي آوتــاه رو بــه تايھــان پرســيدبعــد از . آــرديم مــي

حضرت محمد قبل از هجرت بـه مدينـه بـه طـائف . رهبرم به دومين هجرت شباهت دارد: "زده گفت هيجان

  ."شود تاريخ به اشكال متفاوت تكرار مي. دهد رود، سپس هجرت بزرگش را به مدينه انجام مي مي

شود، بلكه در زمان و مكـاني  تاريخ تكرار نمي. ن را با ورود به خاورميانه انجام داديمما ـ ما هجرت

  گيرد  مناسب با خود جاني تازه مي

دانست از آدام  آرد، نمي اسكورتي آه جلوتر از ما حرآت مي. رسيديماي  راهه  در ابتداي جنگل به سه

از راه سـمت چـپ : " سمت چپ اشاره آرد و گفـتبه رهبري نگاه آرد؛ رهبري با دست به راه. رويم راه مي

ها در مورد آمدن ما  روس: "بعد از چند لحظه رو به من آرد و گفت. ديگر وارد جنگل شده بوديم." رويم مي

  "انديشند؟ گويند، چه مي به اينجا چه مي

ميـت خواهد در جايي همچـون خاورميانـه آـه از لحـاظ ژئوپـوليتيكي حـائز اه اگر روسيه مي! ـ رهبرم

خواهنـد از آمـدن شـما بـه اينجـا  پـس مـي. گذاري آنـد، ناچـار اسـت بـه آردهـا اهميـت بدهـد است، سياست

  ...حداآثر استفاده را بكنند

آيد؟ آيا داراي نيرويـي هـستند آـه بتوانـد سياسـتي اصـولي اعمـال  ـ آيا چنين آاري از دستشان برمي

  آنند؟ 

  !؟... ...ـ 

ــدا ــه ان ــدگي در اينجــا ب ــ هــر روز زن ــه وجــود مــي زهـ ــشرفت ب ــه پي ــر .آورد ي بيــست ســال خاورميان اگ

انـد،  ها و وقايعي آـه بـه وجـود آمـده مسلما از رخداد، خواهيد در اينجا جاني تازه به بلشويسم بدهيم مي

  . زده مسئله هستيد شما طرف حيرت. بسيار دور هستيد
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  . رهبري سخنانش را با يك قھقھه تمام آرد

*****  

. ي اقامـت رهبـري در سـوريه نزديـك بـود بـا آن آـشور وارد جنـگ شـود  بـه بھانـهچند روز قبل ترآيه

: هـا گفتـه بـود  در مـصاحبه بـا روزنامـه1"مـسعود ييلمـاز. "رهبري ناچار مانده بود آه سوريه را ترك آنـد

. آالن بــود هايــشان اوج هــا و خبرهــاي اصــلي تلويزيــون تيتــر تمــامي روزنامــه"  ...آالن در روســيه اســت اوج"

امـا مـا . خواسـت درك واقعيـات و ديـدن رويـدادهاي پـشت پـرده قـدرت مـي. روزها ما سرسام شده بـوديم نآ

  !بوديم؟قدرتمند چقدر 

  ." شما از درك گوهر مسئله بسيار به دوريد: "آرد ها را تكرار مي رهبري هميشه اين حرف

بـست،  صـورتش نقـش مـيهـاي  ها و خط زد، معاني فراواني در چشم هنگامي آه رهبري از ما حرف مي

اش انعكـاس  هـاي پيـشاني ها در ابروهاي شكـسته و خـط اين افاده. آردند ها هيچ وقت تغيير نمي اين افاده

  ! نفرت.. يافت مي

   …آرد؟ مي" نفرت"آردن از ما  چرا رهبري هنگام بحث

 را بيـشتر هـواي سـرد، سـينوزيت رهبـري. يمهاي آاج، از راهي آه آمده بوديم، بازگشت  در ميان جنگل

هـاي روسـي مـا را  اسـكورت.  و هـوا تـاثير بـدي گذاشـته اسـت معلوم بود آه اين آشور با تغيير آب. آرد مي

دانــستيم آجاســت،  در ميــان درختــان آــاج جــايي آــه نمــي. رســيديم آــم بــه خانــه مــي آــم. آردنــد دنبــال مــي

  . رسيد ي اولين روزمان به پايان مي روي يك ساعته پياده

اش را بيرون آورد و با پوشيدن  هاي ورزشي رهبري آفش. ها باز آرد  را يكي از نگھبان حياط خانهِدر

  . سپس روزرين صبحانه رهبري را به اتاقش برد. هايش به اتاق خودش رفت دمپايه

به دليل آنكه تازه به خانـه آمـده بـوديم، . آمد روي صبحگاه، از خانه بيرون نمي رهبري بعد از پياده

. هـايش را بـا خـودش آورد امـا وقتـي آـه بـه اينجـا آمـديم، رهبـري آتـاب. انه وجود نداشتتلويزيون در خ

آتـاب ". گمـش گـل"اي از داسـتان  ، خالصـه" حريـت" از انتشارات 1"رودينسون. م"اثر " حضرت محمد"آتاب 

يـا چنـد  رهبـري اآنـون يـك 3.هاي مزوپوتاميا تاريخ انديشه" و 2"استپان هاوآينگ"اثر " تاريخ آوتاه قرن"

. ي ديگـر بـا خودمـان آورده بـوديم هـايي را آـه از خانـه يا شايد هـم روزنامـه! خواند ها را مي از اين آتاب

شد، روي يكي از مبلھـا نشـسته  وقتي آه خسته مي. آرد اش قدم زده و فكر مي شايد هم در اتاق چند متري

 سر رفتـه، بـه بـالكن رفتـه و بـا وجـد اش شايد هم حوصله. آرد آشيد و فكر مي خواب دراز مي يا روي تخته

                                                                 
   .A.N.P رهرب حزب   MASUT YELMAZ ـ 1
  M. RODINSON ـ 1
  S. HAWCING ـ 2
 النهرين  ـ بني3



 وسه روز در طوفان سي

  

28
داد، انديـشه  در تمامي آارهايي آـه رهبـري انجـام مـي! انديشيد اما باز هم مي. داد به طبيعت گوش مي

  . وجود داشت

*****  

. رهبـري در ايـن بـاره بـسيار حـساس بـود. ايـن يـك قـانون بـود. سيگار آشيدن داخل خانه ممنوع بود

بــه علــت آنكــه مــن، فاطمــه و روزريــن ســيگار . آمــد  عجلــه پــايين مــيآمــد، بــا حتــي اگــر بــوي آمــي هــم مــي

آنـار حمـام، نزديـك در . اما براي تايھان و طاهر مشكل بزرگـي بـود. آشيديم، مشكل چنداني نداشتيم نمي

. رفتنـد بـراي سـيگار آـشيدن پـشت سـر هـم بـه آن اتـاق مـي. أي وجود داشـت پنجره خروجي اتاق آوچك يك

مسئله تنھا يك يا دو سيگار نبود، مـا روزهـاي بـسياري در . سرد بيرون ممكن نبودسيگار آشيدن در هواي 

. آـشيد ــ دو پاآـت سـيگار مـي در روز بيـشتر از يكـي. تـر بـود آار تايھان بـسيار مـشكل! مانديم آن خانه مي

  . آشيد اش نمي اغلب دود سيگار را به سينه

رهبـري در . قـول داد آـه سـيگار را تـرك آنـدزديم، تايھان به رهبري  امروز صبح هنگامي آه قدم مي

  " آشي؟ سيگار مي"آرد؛  مالقات اول با هرآس اين سوال را مطرح مي

هرچـه باشـد بـه رهبـري . ي خـوبي بـه دسـت آورده بـودم براي آنكه تايھان سيگار را ترك آند، بھانه

  . من هم شاهد اعمالش بودم. قول داده بود

رفيق تايھان "آنم؛  اي، تعقيب مي ردن قولي را آه به رهبري دادهآ با خنده به تايھان گفتم آه عملي

  ."اي سيگار را  ترك آني فراموش نكن آه به رهبري قول داده

  . آنم يواش ترك مي شه، يواش جوري آه نمي همين. آنم فقط زياد سربه سرم نذار ـ بله، ترك مي

آـشيدن   ديگـر بـرايش همچـون نفـسآـردن سـرفه. آـرد تايھان به خاطر آشيدن سيگار بسيار سـرفه مـي

زدن رو به من چـشمكي  هنگام قدم. شد آنار رهبري يا هنگام قدم زدن حالش بسيار بد مي. عادي شده بود

پـيش رهبـري . آـرد شـد، سـرفه مـي آرد و تا هنگـامي آـه حـالش بھتـر مـي تر مي هايش را آهسته زد، قدم مي

. شد، از آسي سر نزند باعث پراآندگي تفكراتش ميهايي آه  بايست بسيار حساس رفتار نمود و حرآت مي

آـردن،  از اين رو بـود آـه سـرفه. داد هايش هميشه تذآر مي ها يا حرآت دست اين مسئله را رهبري با نگاه

ي آن حالـت  بار در گفتگو با رهبـري بـه وضـعي دچـار شـد آـه بيننـده يك. آرد تايھان را بسيار ناراحت مي

حتي يك بار رهبري به شكلي غيرمنتظره پايين آمد و . گي بر سرش آمده استآرد بالي بسيار بزر فكر مي

حرف نزد، حالش . هاي متوالي دچار حالت خفگي شد تايھان به دليل سرفه. خواست با تايھان حرف بزند

  !" تو مريضي. بشين: "شدن روي تايھان به او گفت آردن و سرخ غيرطبيعي بود، رهبري به خاطر عرق

  . تتايھان ننشس

  . شي افتي بيھوش مي ـ بشين، حاال مي
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آرد و به وضعيت دشـواري  دقايقي چند بر روي پاهايش ايستاده، سرفه مي. تايھان باز هم ننشست

  . و رفت." شيني، نشين اگه نمي: "رهبري به او گفت. افتاد

تــر  آــرد، بــسيار راحــت اگــر ســيگار آــشيدن را تــرك مــي. هــاي تايھــان بــه ايــن حــد رســيده بــود ســرفه

  . توانست با رهبري گفتگو آند مي

رغــم آنكــه داروســازي خوانــده بــود،  علــي. بــود) آردســتان ســوريه(طــاهر اهــل جنــوب غربــي آردســتان 

آـرد آـه تحـصيالت  شـناخت، بـاور نمـي اگـر آـسي او را نمـي.  ذهنيت تجـارت بـه روحـش رسـوخ آـرده بـود

از .  شـد اغلـب بـا نـام راننـده شـناخته مـي. با زني روسي ازدواج آرده و يك بچه داشـت. دانشگاهي دارد

آـه  بـه دليـل آن. آردنـد وقتي آه رانندگي اتومبيـل مـاهر را بـر عھـده گرفتـه بـود، او را چنـين خطـاب مـي

شد، او با  از اين رو اگر الزم مي. فھميد هاي متمادي در روسيه مانده بود، زبان روسي را به خوبي مي سال

  . آرد هاي روس رابطه برقرار مي اسكورت

بعـد . آـشيدند ي دنيا با همديگر فرق داشتند، پنھاني در يك اتاق سيگار مـي دو انساني آه به اندازه

  . شدند از تمام آردن آارشان، بدون بجاگذاشتن هيچ اثري از خود، از آنجا خارج مي

ته و هايم توان باز ماندن داشـتند، روي صـندلي جلـو در اتـاق رهبـري نشـس ها تا هنگامي آه پلك شب

آـردم و گـاهي  ي رو بـه بـاغ بـه تـاريكي نگـاه مـي از پنجـره. زدم هـاي آهـسته قـدم مـي گاهي اوقات با گام

هـا  در ميان درخـشندگي سـتاره.  شدم هايم را به سوي آسمان چرخانده و غرق خياالتم مي ها هم نگاه وقت

عمليــات پــا بــه فــرار هــاي فقيرنــشين آنكــارا بعــد از  انجــام  در محلــه... شــدم حرآــت آــرده و گــم مــي

اش درخـت زردآلـو  اي آـه باغچـه هـاي گـرم يـك پـدر در خانـه خنده... هاي سياه انگور خوشه... گذاشتيم مي

  ... ها هاي آوهستان هاي مسلح در راه انسان...  هاي مادري معصوم ورزي عشق... داشت

هـايش پـر از   چشمبرق.  يك جفت چشم در سياهي شب به روشنايي اطراف ستارگان خيره مانده بود

ــود ــه وجــود مــي. حــسرت ب ــا را ب ــاترين صــداي دني ــدد، زيب ــر بخن ــنش...آورد اگ ــادش، ســخن گفت ــا فري ...  ب

  ... نگاه پر از عشقش... هايش نفرت... هايش سوزش

هـايم، يكـي از رفقـا را بـراي نگھبـاني  بـا پراآنـده شـدن خيـال. نواخت هايم مي خواب بر مردمك چشم

  . بيدار آردم

*****  

. نواخــت چــه آــسي ايــن ملــودي را مــي. صــدايي اصــيل. ح زود بــا يــك ملــودي از خــواب بيــدار شــدمصــب

صـدا . مانـديم بسيار نزديك بـه اتـاقي آـه مـي. او بود! بله... اين صدا . آردم زده به اطراف نگاه مي حيرت

  با گوش دادن ملودي، آوازي ديگر به خاطرم رسيده بود؛ . بسيار رسا بود

  زيباست تو را انديشيدن 

  تو را انديشيدن اميد است
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  بسان 

  آردن  گوش

   …ي جھان  زيباترين صدا و ترانه

. آمـد گـاهي پـايين مـي آمـي بعـد بـراي گـردش صـبح. اش را خـورده بـود رهبري دوش گرفته و صـبحانه

ما نيـز صـبحانه خـورده و منتظـر رهبـري . داد اش را طبق معمول ادامه مي ي روزانه امروز صبح هم برنامه

صداي رهبري به غير از روزرين آـه قـبال صـداي . موضوع بحثمان بر سر صبحانه صداي رهبري بود. وديمب

صـدايي مـوثر و : "تايھـان گفـت. ي مـا را متعجـب آـرده بـود رهبري را هنگام آواز خواندن شنيده بود، همـه

هاي ديگـر چنـين  ارهها و ق در هيچ يك از آشور. ميانه است هاي خاور سوزان، اين نوع صدا مخصوص انسان

  ." شود صدايي يافته نمي

رهبري پايين آمـد، پليـور .  است1احتماال اين صدا مخصوص سرزمين اورفا: "طاهر با زبان آردي گفت

آـردن رهبـري در آينـده، يـك جفـت آفـش  قـبال بـا حـدس احتمـال ورزش. ورزشي و پالتويش را پوشيده بـود

ايـن بـار طـاهر نيـز بـا . ها را پوشيده بود اش، آن هاي طبي رهبري به جاي آفش. آديداس تھيه آرده بوديم

رهبري از خانه خارج شد، . خواست با ما بيايد دليل خاصي براي آمدنش وجود نداشت، فقط مي. آمد ما مي

هـا عـوض شـده بودنـد، امـا طـرز حرآاتـشان همچـون  اسـكورت. هـاي روسـي هـم بـا مـا خـارج شـدند  اسكورت

بـراي شـنيدن . زد رهبري با تايھـان حـرف مـي. آرد  يكي پشت سر ما حرآت مييك جلو و. روزهاي قبل بود

  . صدايش نزديك شدم

  ـ تو در آنكارا درس خونده بودي؟ 

  .ي تاريخ ـ دانشگاه صنعتي خاورميانه، رشته

  اي؟  هاي چپ ترك عضويت داشته   ـ قبال در سازمان

  . بودم1"راه انقالب"را بشناسم، با ك .ك.پـ مدتي قبل از اينكه 

ي  عزيـز در دهـه. آوردم شد، برادرم عزيز را بـه يـاد مـي ي هشتاد و انقالبيون بحث مي هر گاه از دهه

 آنكــارا در برخــورد 3"اورن آچــي"در شھرســتان .  بــود2"ســازماني انقالبــي چــپ"هــشتاد يكــي از مبــارزان 

. د بـه سـر بـرده بـو" امـاكزندان م"سپس ساليان درازي در . اش زخم برداشته بود مسلحانه با پليس شانه

" الـدين اورهـان گـازي نظـام"اسـم بـرادر آـوچكم .  مي همان سال به دنيا آمده بود27برادر آوچكم نيز در 

نـام يكـي از رفقـايش بـود آـه در درگيـري مـسلحانه بـا . اين اسم را عزيـز بـرايش انتخـاب آـرده بـود. بود

                                                                 
  URFA ـ 1
  حزب راه انقالب   DEV YOL  ـ1
  سازمان چپ انقالبي   DEV SOL  ـ2
  KECHI UREN  ـ3
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 در 98گرفــت، در ســال  ســمش را از او مــيالــدين هــم همچــون مبــارزي آــه ا نظــام. پلــيس شــھيد شــده بــود

  ... به صف قھرمانان تاريخ پيوست و جاويد شد4"آمد" هاي  آوهستان

  تاريخ را خوب بلدي؟ ... اي  ي تاريخ را در دانشگاه صنعتي خاورميانه خوانده ـ پس گفتي آه رشته

  تايھان با لحني فروتنانه؛

  .  ـ معلومات چنداني ندارم

بـه . ي هميشگي رسيديم، رهبري به جاي راه ديروزي به راه ديگري اشـاره آـرد وقتي آه به سه راهه

تا رسيدن به سه راهي مجبور بوديم آه از راه اصلي . هاي مختلف از لحاظ امنيتي بھتر بود آار بردن راه

  . آرديم ها را انتخاب مي راهه يكي از راه هر روز با رسيدن به سه. استفاده آنيم

رسيديم به عنوان راه برگـشت بـه خانـه مـورد اسـتفاده  ين راهي را آه به آن ميدر ميان جنگل، آخر

هـاي موجـود بـر روي بـرگ نـازك  شـبنم. افتـاد هـاي خـشك مـي هـر روز صـبح شـبنم بـر چمـن. داديـم قرار مي

هـا سـرك  هـا از پـشت ابـر هـاي آـم سـوي خورشـيد گـاهي وقـت اشعه. آرد هايمان را خيس مي ها جوراب چمن

. هنگـام برگـشت بـه خانـه طـاهر جـا مانـده بـود. گشتند دادند و سپس پنھان مي  را نشان ميآشيده و خود

با ظاهر شدن ويالها در مقابلمـان در پـيچ جـاده زن . اسكورت جلويي حدود پنجاه متر از ما فاصله داشت

ايـن . نـدآمد بـه طـرف مـا مـي. لباس ورزشي به تن داشـتند. مان قرار گرفته شدند سال سر راه و مردي ميان

نگرانـي از اينكـه آيـا اتفـاقي روي خواهـد داد، يـا . زده سـاخت بـود وضعيت غير منتظره ما را آمي هيجان

  . ي ما شد شوره توانند آاري انجام دهند؟ سبب دل مي

دريــك جــاي ناشــناس و . شــوره داشــتيم در ايــن مــورد هميــشه دل... ؟!اگــر اتفــاقي بــراي رهبــري بيفتــد

ممكن نبود بـدون خبـر . هايشان نداشتيم  نسبت به نيت هايي بوديم آه هيچ آگاهي ناآشنا، در ميان انسان

حتي اگر با اتومبيلي آه براي رفت و آمد ما در نظر گرفته بودند و خريـد منـزل را . ها به جايي برويم آن

آيـا در "ايـن سـوال آـه . آردنـد ها ما را تعقيب مي شديم، اسكورت داديم، از منزل خارج مي با آن انجام مي

نــه محيطــي مناســب و نــه . ترســاند مــا را مــي" هــا، يــك انــسان بدسرشــت وجــود دارد؟ ميــان ايــن اســكورت

از همـه بـدتر . به ديگـر سـخن رهبـري در دسـت آنھـا بـود. اي براي محافظت از رهبري وجود نداشت وسيله

ط جانمان را داشـتيم و در يك وضعيت احتمالي، فق. آمد اينكه در برابر اينھا هيچ آاري از دستمان برنمي

گشتند؟ چند احتمال وجود داشت؛ شايد آنھا هـم از  ها دنبال چه مي راه اين انسان در اين آوره. ديگر هيچ

. اما در اين فصل اغلب ويالهـا خـالي هـستند. زني آمده بودند ساآنان ويالهاي اطراف بودند آه براي قدم

در .  آسي را نديده بودم آه در ايـن ويالهـا زنـدگي آنـدزمان رغم اينكه بسيار دقت آرده بودم، تا آن علي

هـاي تابـستان، بـراي  معلـوم بـود آـه ايـن ويالهـا در مـاه. دادنـد  آنجا  فقط چند نفر نگھباني ويالها را مي

                                                                 
  اي آرد نشني مشال آردستانه از استان) دياربكر(  AMED ـ 4
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. از سوي ديگر قدم زدن آنھا در اين آوچه، هيچ معنايي نداشت. گرفتند  تعطيالت مورد استفاده قرار مي

پيدا بود آـه حـال تايھـان .  آرد مان را بيشتر مي شوره مان، دل هاي مقابل يك شدن انساناين سواالت و نزد

آامال : "با عجله خود را به من رساند و گفت. در اين فكرها بودم آه تايھان ايستاد. هم از اين بھتر نبود

  ." به رهبري نزديك شو و حالتي حيواني به خود بگير

هاي او آامال به رهبري نزديك شـدم امـا نفھميـدم آـه  بعد از حرف. پيدا بود آه او هم دلشوره داشت

. آـردم منظـورش ايـن اسـت آـه بـا دقـت رفتـار نمـايم منظورش از حالت حيواني چه بود؟ فقط احـساس مـي

دو نفـري آـه در . هـايم را نـشان دهـم العمـل آوشيدم حـواس خـود را صـد در صـد بـه آـار گرفتـه و عكـس مي

از آنار اسـكورت جلـويي گذشـتند و بـا دقـت او را . دند، ديگر نزديك ما شده بودندمقابل ما قرار گرفته بو

به دليل وضع رواني آه داشتيم ممكن بود هـر حرآـت، رفتـار و . آمدند اآنون ديگر به سوي ما مي. پاييدند

ديگــر بــه ايــن نتيجــه رســيده بــودم آــه اينھــا . نگــاه آنــان را مطــابق حالــت روانــي خــود تحليــل نمــاييم

هاي مقابل  انسان. تايھان هم از طرف ديگر آامال به رهبري نزديك شده بود. هاي بدسرشتي هستند انانس

آيــا زيــر . هايمــان را ســرعت بخــشيده بــود تــپش قلــب" اگــر اتفــاقي بيفتــد"ي  انديــشه. بــه مــا رســيدند

ــاه ــر نگ ــد؟ هــر دو نف ــزي مخفــي آــرده بودن ــري . هــاي عجيبــي داشــتند پالتوهايــشان چي ــا تعجــب رهب را ب

وضـعيت . با گذشـت آنھـا از آنارمـان، آمـي راحـت شـديم. ها از آنارمان گذشتند با همان نگاه. پاييدند مي

فقط دو نفر بودنـد آـه بـراي گـردش بـه جنگـل . رواني آنزمان، شك بيش از حدي در ما به وجود آورده بود

  . آمده بودند

رهبـري بـه شـدت از وضـعيت مـا چيزي آه مرا بيش از حد متعجب ساخته بود، ايـن بـود آـه وضـعيت 

آـرديم،  در اين مدتي آه با رهبري زندگي مـي. شد اي از حالت رواني ما در او ديده نمي متفاوت بود و ذره

ممكـن . آـرد ترين ويژگي رهبري اين بود آه هميشه و در هر محيطي خونسردي خـودش را حفـظ مـي اساسي

سـاختند، همچـون اقيانوسـي   را هـم منجمـد مـيدر روزهايي آه حتـي خـون انـسان. نبود آه سراسيمه شود

هـايم آـه از سـردي هـوا بـه  بـا ورود بـه خانـه بينـي و گـوش. آـرد مانـد و بـا آرامـش برخـورد مـي ساآن مي

زدن  حـاال ديگـر وقـت حـرف. بعد از مدت آمي خود را گـرم آـرديم. بردم، آمي گرم شدند وجودشان پي نمي

  . بود

. منظورت را نفھميـدم. به من گفتي حالتي حيواني به خودت بگيرآمديم  ـ رفيق تايھان؛ وقتي آه مي

  حالت حيواني ديگه چيه؟ 

 بـراي ديـدن 1"نوسَرَسو ا بيلگه"بار  يك: "اش را پنھان آرده و گفت هاي پرپشتش خنده تايھان با سبيل

شـما : "ويـدگ آنجـا ارنـوس بـه رهبـري مـي. آننـد در آنجا يك تئاتر نيز اجرا مـي. رود رهبري به آآادمي مي

                                                                 
   BILGESU ERENUS  ـ1
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توانيـد چنـد حالـت را افـاده نمـوده و  يعني استعدادي داريد آه در يك لحظه مي." حالتي حيواني داريد

اي از خـود نـشان  هاي غيرمنتظره، برخوردهاي غيرمنتظـره اين را در رفتارهايتان منعكس سازيد، در زمان

   . »دهيد مي

*****  

تلويزيون را به اتاق آار . تلويزيون بزرگ فرستاده بوداي و  روز ماهر با آاميون يك آنتن ماهواره  آن

رهبري . آمدن تلويزيون بسيار خوب بود. طاهر در حياط منزل مشغول تنظيم آردن آنتن بود. رهبري برديم

هـايي آـه بـه  آرد با خوانـدن روزنامـه هايي آه با خود آورده بود، تالش مي در اين روزها به غير از آتاب

اآنـون . خـود در مرآـز آنھـا قـرار گرفتـه بـود. گيـري نمايـد هاي سياسـي را پـي د، رخدادآمدن طور منظم نمي

حـاال ديگـر . در زمان آوتاهي، آار تنظيم تلويزيون تمام شـد. توانست وقايع را تعقيب نمايد ديگر بھتر مي

  . ها را تماشا نمايد توانست تمامي آانال رهبري مي

ها را تماشا  ي آانال  را روشن آرده و با دقت اخبار همهرهبري آن شب هنگام پخش خبرها تلويزيون

. داد رهبري به نـوع خبـر اهميـت بـسياري مـي. آرد هايي را آه اخبار نداشتند، سريعا عوض مي آانال. آرد

 و يك بار 5"عارف ساغ"، 4"زدمير اردوغانُا"، 3"بارش مانچو  "2"سو ن آكَزُس. "آرد موسيقي را هم گوش مي

. شـد شـكل آمـدن روزنامـه هـم بعـد از مـدتي حـل مـي. آـرد  را هـم تماشـا مـي6"رَزُزرين ا"آه هم ديده بودم 

هـاي مھـم  سـتون. آمدنـد شـدند، يـك روز در ميـان مـي هايي آه در روسـيه بـا زبـان ترآـي چـاپ مـي روزنامه

 فـاآس شدند، به طـور مـنظم برايمـان هايي آه در اروپا هم چاپ مي روزنامه.. ها، خبرهاي مھم و  روزنامه

ها منظم و مرتب روي  هميشه اين روزنامه. شده بود.. ها و  ها، فاآس ميز آار رهبري پر از روزنامه. شد مي

ميــز  هــا آنھــا را مرتــب آــرده و بــاز هــم روي  بعــد از خوانــدن روزنامــه. گرفتنــد ميــز آــار رهبــري جــاي مــي

هايي را هم آه قبل از  موسيقي. دآر را با دقت گوش مي) ميديا( MED TVي در عين حال خبرها. گذاشت مي

انــساني آــه صــاحب . آــردن موســيقي را بــسيار دوســت داشــت گــوش. آــرد شــدند، گــوش مــي خبــر پخــش مــي

موســيقي احــساسات را بــه حرآــت . هــاي نيرومنــد بــود و از درون خــويش بــه خــوبي آگــاهي داشــت عاطفــه

اي  هر موسـيقي يـادآور خـاطره. رفت يبرد آه هيچ انتظار آن نم ها را هم به جايي مي آورد و انديشه درمي

  . توانست بر اعماق وجود انسان تاثير بگذارد اين وضعيت مي. بود
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نگـار آـه پرسـيده بـود  هاي متمادي بعد از اين روزها، در جـواب بـه سـوال يـك روزنامـه رهبري سال

دن موسـيقي آـر اآنـون احـساساتم بـراي گـوش. آـنم موسيقي گوش نمـي: " آنيد، گفته بود موسيقي گوش مي

  ."  حاضر نيستند

هميـشه تـا نـصف شـب . آـرد شد، تلويزيون را خاموش مـي اي مھم پخش نمي اگر بعد از خبرها، برنامه

هـر روز صـبح در يـك . انديشيد آرد يا مي هاي شب به غير از خبرها يا مطالعه مي تا نصفه. ماند  بيدار مي

يا اينكه هر روز صـبح بـه فكـر . آرد ز را گوش ميانگي شد و آن ملودي غم ساعت مشخص از خواب بيدار مي

  …پرداخت و صداي آب آردن مي

بـاز هـم . آمـد گـاهي پـايين مـي چند دقيقه بعد براي گردش صـبح. آمد گرفتن مي امروز فقط صداي دوش

  …اش را پوشيده بود پوليور ورزشي

تي هنگام نگريستن به پيدا بود ح. ها بود هايش در دوردست امروز صبح ابروهايش درهم رفته و چشم

  …ما، فكرش جاي ديگري است

بـدون اينكـه چيـزي بگويـد، .  مشھور به خاطرم آمده بود1"رودين"متعلق به " انسان متفكر"ي  مجسمه

اش  دنيـاي درونـي. هـاي آسـمان خيـره بـود هايش هميشه به انتھاي جنگل و آرانه چشم. از خانه خارج شد

گـاهي . شد اهي اوقات با صداهايي آه قابل فھم نبودند، بيان مييافت و گ هاي صورتش بازتاب مي در خط

هـايش را بـه افـق  غالبـا چـشم. شـدند ها رفتارهايي بـود آـه بـه نـدرت ديـده مـي اين. خنديد ها هم مي وقت

  . انديشيد دوخته و مي

  . زد، خودش بود تنھا آسي آه با او حرف مي. امروز صبح رهبري هيچ حرفي نزد

هــم بــه خريــد رفتــه بودنــد و هــم روزريــن .  اتومبيــل از منــزل خــارج شــده بودنــدطــاهر و روزريــن بــا

قبـول نكـردن رهبـري از سـوي يونـان بـراي غـرور روزريـن غيرقابـل . خواست تلفني با يونان حرف بزند مي

ها آـه بـه اصـطالح دوسـت مـا  رهبري با خروج از خاورميانه، ابتدا به يونان رفته بود، يوناني. تحمل بود

ي اروپـا،  اگر از آشور ما خارج نشوي، بـه عنـوان يكـي از اعـضاي اتحاديـه: " به رهبري گفته بودندبودند،

بعد از آنكه يونانيان ماندن رهبري را در آشور خود قبول نكردنـد، ." هرچه الزم باشد، انجام خواهيم داد

رهبـري در ." بازنـده شـدمام  بـراي اولـين بـار در زنـدگي! رهبـرم: "روزرين در هواپيما به رهبري گفته بـود

  ." ايد و هميشه شخصيتي بازنده هستيد شما سرسام شده: "جواب گفته بود

در اتاق آار رهبـري تلفـن هـم . خواست خودش را اثبات آند به خاطر اين سخنان رهبري، روزرين مي

زريـن تلفنـي رو. آـرديم رفت، از آن استفاده نمـي وجود داشت، اما براي آنكه احتمال آنترل آردن تلفن مي

من روژهـات را در . زد آه مسئول ارتباطات ديپلماتيك در يونان بود، حرف مي" روژهات"با رفيقي به نام 
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روزريـن بـا دو نفـر ديگـر . انسان خوبي بود اما قدرت انجام آارهاي بزرگ را نداشت. شناختم يونان مي

 بعـدها 2".نـاآزاآيس" دريـايي يونـان و ي آـل نيروهـاي  فرمانـده1"آاالنـداريس. "آرد نيز ارتباط برقرار مي

آــرد تــا بــراي رهبــري جــاي  روزريــن تــالش مــي. آــرد نــاآزاآيس نقــش يھــودا اســكاريود معاصــر را ايفــا مــي

  . مناسبي مھيا نمايد

اند، امـا  با شنيدن صداي اتومبيل فكر آرديم آه روزرين و طاهر بازگشته. رهبري در اتاق خودش بود

در جواب به سوالي آه در رابطه با رهبري آرد، گفتيم آه رهبـري . يل ماهر بودصداي اتومب. طور نبود اين

قبال اين مـرد آـت و شـلواري و . او با خود يك نفر ديگر را آورده بود. ماهر باال رفت. در اتاق خودش است

ال از سـواالتش بـا تايھـان معلـوم بـود آـه قـب. زده را نديـده بـوديم گنـده، ميانـسال و آمـي هـم هيجـان شكم

بعـدها بـه مـن گفتنـد آـه ارتبـاطش بـا حـزب خـوب اسـت، دوسـت مـا و روشـنفكري . شناسـند همديگر را مـي

  . در روسيه روشنفكراني از اين قبيل زياد بودند. دوست است ميھن

خواهد  رهبري مي: "به آن مردي آه همراه خودش آورده بود، گفت. ماهر بعد از نيم ساعت پايين آمد

ماهر رو بـه مـا آـرد . ي باال رفت آن مرد با شنيدن اين حرف به طبقه." توني بري باال مي. با تو آشنا شود

آنـد و آنھـا هـم قـادر خواهنـد بـود بـر  تـر مـي فقط يك آشنايي عادي است، ارتباط آنھا را مـستحكم: "وگفت

  ."اطرافيانشان تاثيرگذار باشند

زده  بـا رهبـري او را بـسيار هيجـانپيـدا بـود آـه آشـنايي . زمـان آوتـاهي برگـشت آن مرد بعد از مدت

رنوفسكي بـراي مالقـات بـا رهبـري يچند ساعت بعد، ژ: "وقتي از خانه خارج شدند، ماهر گفت. آرده است

  ."آيد مي

ايـن . آـرد آاره بود؟ از مـا بـه عنـوان دوسـت و مھمـان پـذيرايي مـي آسي بود؟ چه رنوفسكي چهياين ژ

ده و بـه عنـوان مھمـان قبـول نمـوده بـود، جھـت اقامـت در آسي بود آه از انساني آه خودش دعوت آر چه

ها  دانستم آه مدتي در ترآيه بود و به موضوع بحث رسانه فقط مي. گرفت  هزار دالر آرايه مي15منزلش، 

گـراي  رنوفـسكي، رهبـر ملـييويالديميـر ژ"آوردم آه در خبرهـا از او بـه عنـوان  به ياد مي. تبديل شده بود

ي تلويزيوني شـرآت آـرده و ليـوان آبـي را آـه روي ميـز  يك بار نيز در يك مناظره. دآردن ياد مي" افراطي

اما معلـوم بـود آـه . دانستم ها را مي فقط اين. گذاشته بودند، به صورت طرف مقابل بحث پرتاب آرده بود

. شـد؟ مـسلما تنھـا جھـت منـافع خـودش بـود اما ايـن انـسان چگونـه بـه رهبـري نزديـك مـي. يك تاجر است

هـيچ دانـشي در رابطـه بـا ايـن امـر نداشـتيم آـه آيـا ايـن . گشتند هايش بر اساس منافع اعمال مي ياستس

ــال مــي ــاتيكي اعم ــاي اصــول ديپلم ــر مبن ــافع هــر دو طــرف و ب ــه . شــود سياســت مطــابق من ــزي آ ــا چي تنھ

  . ها هم صورت گرفته بودند دانستيم اين بود؛ بازي با شطرنج باز هم شروع شده و اولين حمله مي
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ي آردهـا در مجلـس  برويي تنھا نماينده.  آمدند1"رستم برويي"چند ساعت بعد ماهر، ژرنوفسكي و 

ــود ــا ب ــود و در مالقــات. دوم ــرجم را برعھــده داشــت او از آردهــاي روســيه ب ــا يژ. هــا نقــش مت رنوفــسكي ب

ــا ديــدن ژرن. ي خــودش آمــده بــود محافظــان ويــژه ــد، ب وفــسكي نگھبانھــاي منــزل هــم از محافظــان او بودن

رنـگ پوسـتش . جلوي در با ژرنوفسكي برخـورد آـرديم. زده شده و به او اداي احترام نظامي آردند هيجان

اش توجه را بـه خـود جلـب  برخوردهاي طبيعي. زرد مايل به سرخ، آت وشلواري بدون آراوات پوشيده بود

دانـد  ادن به زبـان ترآـي را مـيابتدا فكر آرديم آه تنھا سالم د. با زبان ترآي به ما سالم داد. آردند مي

چگـونگي . اش بد نبود با توجه به روس بودن، ترآي. اما بعد معلوم شد آه آمي هم ترآي ياد گرفته است

 در .K.G.Bي  هــاي طــوالني نماينــده ويالديميــر ژرنوفــسكي ســال. آمــوختن زبــان ترآــي وي را بعــدها فھميــدم

. ي خـودش اسـت آرد آـه انگـار در خانـه نان رفتار ميهايش را در جيبش گذاشته بود و چ دست. ترآيه بود

. بعضي از محافظان خـارج از خانـه و برخـي آنـارش بودنـد. خنديدند زدند و مي با برويي روسي حرف مي

. مــسلما مالقــات در رابطــه بــا مانــدن رهبــري در روســيه بــود. ي بــاال رفتنــد بعــد از آمــي انتظــار بــه طبقــه

ــ ــت ب ــسكي از اعــضاي اساســي دول ــيلهژرنوف ــي ود، همچــون وس ــه م ــار گرفت ــه آ ــت ب ــب دول ــد اي از جان . ش

امـا تـصوير آـاذبي آـه از او سـاخته شـده بـود، تـصوير يـك . آـرد هـاي دولـت روس را او اعمـال مـي سياست

  . بود" دوست"

هـايي در دسـت،  طاهر و روزرين با پاآـت. اتومبيلي ديگر وارد حياط شد و جلوي در ورودي توقف آرد

توانـستيم  ديگر مـي.  خريد زيادي آرده و با خودشان يك دوربين عكاسي هم آورده بودند.وارد خانه شدند

سـالھا . دوربين فيلمبرداري و ضبط صوت نداشـتيم. ي رهبري را با عكاسي تھيه آنيم اسناد زندگي روزانه

 حتـي .شـد ي زندگي رهبري با دوربين عكاسي و فيلمبرداري و ضبط صوت مـستند مـي بود آه اسناد و شيوه

بايست  اي تاريخي و حائز اهميتي همچون اين مرحله مي اسناد مرحله. ما آمي دير هم شروع آرده بوديم

تــصاويري آــه . گفتــيم اي آــاش يــك دوربــين فيلمبــرداري داشــتيم هميــشه مــي. بــراي تــاريخ بــاقي بماننــد

: تايھان به روزرين گفت. گرفتند گرفتيم، در آينده به عنوان اسناد بسيار مھمي مورد استفاده قرار مي مي

  "چطور گذشت؟ "

خــواهم مقــدمات مانــدن  ي آنھــا مــي بــه وســيله. ي تلفنــي داشــتم هايمــان در يونــان مكالمــه ـــ بــا دوســت

بعـد از يـك مالقـات . آنـيم ي قبلـي تـالش مـي در راستاي عدم تكرار تجربـه. رهبري در يونان را آماده آنم

ي بــاال پــايين  وقتــي آــه از طبقــه.  بــا هــم پــايين آمدنــديــك ســاعتي؛ رهبــري، ژرنوفــسكي، برويــي و مــاهر

رهبـري ... لبخنـدهاي زورآـي، رفتـار بـا نزاآـت.  يك جـو سـنگين ديپلماتيـك بـه وجـود آمـده بـود،آمدند مي

بـا تمـامي مـسافرانش تـا جلـوي در . آـرد هميـشه اينگونـه رفتـار مـي. آـرد شخصا مسافرانش را بدرقـه مـي
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رنوفـسكي بـسيار از ايـن آـار يژ. گـرفتيم ها عكس مي يين آمدن آنھا از پلهاز ابعاد متفاوت از پا. آمد مي

  "حاال يك عكس هم اينطور بگير: "آف آنار رهبري ايستاد و گفت ي هم در سالن طبقه. خوشحال شده بود

بعد از آنكه رهبري به اتاق خودش برگشت، مـاهر بـا . رهبري همراه با ژرنوفسكي از خانه خارج شد

انجـام . آنيم ها مثبت هستند، با فعاليت بسيار براي رهبري جايي فراهم مي پيشرفت: "فتلحني مطمئن گ

او نظـرات ." آورد مالقات امروز، جوانب مثبتي با خود بـه همـراه مـي. تمامي آارها در يك آن ممكن نيست

  . خود را در مورد مالقات بيان آرد، بعد از آمي حرف زدن همراه با برويي خانه را ترك آردند

خواسـتيم خـود را اقنـاع آنـيم،  آمدها مثبت بودند؟ يا اينكه با ديدن ابعـاد مثبـتش مـي آيا واقعا پيش

  .داد مرور زمان اين را نشان مي

*****  

رهبـري امـروز بـا يكـي از . روي صـبحگاهي از خانـه خـارج شـديم صبح بود، ما باز هم به قـصد پيـاده

ر رابطـه بـا بعـضي از مـسائل بدانـد و سـواالتي دايـر بـر خواست نظـر او را د محافظان روسي حرف زد، مي

خواسـت  نظر او در مورد برخورد دولت روسيه چيست؟ رهبري مـي. شناسد، از او بپرسد اينكه آيا وي را مي

رهبري در اثنـاي راه . طاهر در اين مرود مترجم رهبري بود. ها هم بشنود جواب اين سواالت را از زبان آن

طاهر هم به محـافظ روسـي گفـت، محـافظ از سـرعت خـود . ها حرف بزند خواهد با آن به طاهر گفت آه مي

  "شناسي؟ مرا مي: "اي آرد و با نزاآتي تاثيرگذار گفت رهبري از ته دل خنده. ما به او رسيديم. آاست

  . شناسد هرآس شما را مي. ـ بله

انه برقــرار آننــد؟ آيــا ي دوســت خواهنــد بــا خلــق آــرد رابطــه ـــ بــه نظــر تــو حكومــت و خلــق روســيه مــي

  خواهند مدت درازي ما در اينجا بمانيم؟  مي

بـا توجـه بـه ! دانـم نمـي: "بعـد از يـك مكـث دراز گفـت. شوره و تـرس بـود لحن صداي محافظ پر از دل

خواسـت حـرف  سـپس بـا برخـوردي آـه انگـار نمـي." ماندن شما در اينجـا، برخـورد درسـتي خواهنـد داشـت

هــاي محــافظ، وي را راضــي  نكــرده  هــاي رهبــري معلــوم بــود آــه جــواب  از نگــاه.بزنــد، از مــا فاصــله گرفــت

رهبـري  بـه طـاهر نگـاه آـرد و بـا . هاي ديگـر را انتخـاب آـرديم راهي، يكي از راه با رسيدن به سه...است

  " هايي هستند؟ ها چه جور انسان اين روس: "زبان آردي گفت

 فـساد بـيش از حـدي در ميـان خلـق بـه وجـود آمـده بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شـوروي،! ـ رهبرم

از صـبح تـا شـب .ي ديگـري وجـود نـدارد به ويژه در نسل جوانان، يه غير از  ارضـاي غرايـز، انديـشه. است

  . نوشند ودآا مي

  .رهبري با گفتن اين سخن تعجب خود را نشان داد! نوشند ـ آه اينطور، خيلي زياد مي
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در طـول . ي آمدن برف بـود امروز قدري هوا نشانه. شد ديكتر ميگذشت، آمدن برف نز هر روز آه مي

هايمـان، فـيلم  فـيلم. گـرفتيم ها را هم من، هم طاهر و هـم تايھـان مـي عكس. هاي متعددي گرفتيم راه عكس

هـا  هنگـام آـشيدن عكـس. هـا بـود هـا هـم از معمـولي بـودن فـيلم فكر آنم آه زيبـايي عكـس. معمولي بودند

. گراييدنـد و آسـمان را در چـارچوب جـاي دهـم آـم بـه زردي مـي هـايي آـه آـم ، چمـنهـا آوشـيدم درخـت مـي

. داد هـا از خـود نـشان مـي هـايي در مقابـل آـشيدن عكـس العمـل رهبري گاهي اوقات بـا نگاهھـايش ، عكـس

هـاي ايـن  تمـامي فـصل. خورشيد در پشت ابرها پنھان شده بـود. هوا ابري بود. داد انگار هيچ اهميتي نمي

: هـاي خورشـيد گفـت رهبري در اين هواي سرد، با نگـاه بـه اشـعه. هاي تابستان ابري بود، حتي وسطآشور 

  !" خواهي بكشي، حاال بكش اگه مي

اي آــه بــرايم قابــل درك نبــود، بــه  بــه انــدازه. در اشــتباه بــودم" دهــد اهميــت نمــي"از ايــن آــه گفــتم 

  . اطرافش توجه داشت

امروز براي اولـين بـار رهبـري . آرد راي بيرون رفتن آماده ميبا برگشت به خانه، رهبري خودش را ب

يـك آـت و شـلوار شـيك، آراواتـي . احتمـاال بـا مقامـات بـاالي دولـت مالقـات داشـت. شـد از خانه خارج مي

ها به اين  هاي سياهي آه با آن اتومبيل. ي بسيار شيكي داشت قيافه. گندمي و پالتوي سياهي پوشيده بود

  . رهبري سوار اتومبيل شده و با آنھا رفت. ي آمدن رهبري آماده بودندخانه آمديم، برا 

ها براي آن بود آه رهبري بتواند در اين آشور بمانـد و يـك محـيط سياسـي  تمامي مذاآرات و مالقات

هايمــان در ايــن راســتا آــافي  آيــا تــالش؟ ...اي دربرخواهــد داشــت آيــا ايــن مــذاآرات نتيجــه. بوجــود بيــاورد

  .  دانستيم ها را نمي ها سواالتي بودند آه جوا ب آن هايي گرفتند؟ اين دوستان ما چه نتيجهخواهد بود؟ 

*****  

بـا ورود بـه خانـه، بـدون . رهبري بعد از تاريك شدن هوا، با همـان اتومبيـل سـياه بـه خانـه برگـشت

، امــا آوشــيدم چيزهــايي از چــشمانش بخــوانم مــي. آنكــه در ســالن توقــف آنــد، بــه ســوي اتــاق خــود رفــت

  . نتوانستم

يـك . وگوهاي بين خودمان فھميدم آه رهبري براي صرف غذا به يك رستوران رفته بود  بعدها از گفت

دانستم اين مالقـات بـا نماينـدگان رسـمي دولـت بـه عمـل آمـده يـا اينكـه طـرف  اما نمي! غذاي ديپلماتيك

  . اند مقابل مذاآره چه مقامي داشته

ي روزنامـه و  هـاي ويـژه هـاي روزنامـه، سـتون اآس شـده بـود، بريـدهامروز صبح يـك گـوني روزنامـه فـ

ي يــك آتــاب هــم بــراي رهبــري  خالصــه. هــا و گــزارش فعاليــت در مــيھن و اروپــا ارســال شــده بودنــد مجلــه

" گـشاي جنـگ هاي راه عمليات"توانيم آتاب  نمي: "روي پاآت اين فاآس نوشته شده بود. فرستاده شده بود

  . ي آن را فرستاديم  خوانده و خالصهآتاب را. را بفرستيم
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توانـستيم آـه  ي او مـي خوانـد، بـا اجـازه هـا را مـي هـاي روزنامـه و مجلـه بعد از آنكه رهبـري بريـده

هـا را خوانـد و  رهبري تا بعـد از ظھـر روزنامـه. ها را هم برديم صبح همراه با صبحانه، روزنامه. بخوانيم

هــا را  هــاي روزنامــه، مــن و روزريــن هــم روزنامــه انــدن بريــدهتايھــان شــروع آــرد بــه خو. بــراي مــا فرســتاد

خبرهايي در رابطه بـا روابـط سـوريه و ترآيـه وجـود داشـت آـه بعـد از خـروج رهبـري بـسيار . خوانديم مي

هـا در رابطـه بـا ايـن مـسئله نوشـته شـده بـود آـه خـروج رهبـري از  هايي از روزنامـه ستون. بھتر شده بود

آتابي آه از اروپا فرستاده شده بـود، در .  و ترآيه آغاز آرده است.P.K.K براي ي نويني را سوريه، مرحله

  . رهبري آن را بيرون آورده بود و مشغول خواندن آن بود. ها نبود ميان روزنامه

هرچند آه چنـد بـار زنـگ تلفـن بـه صـدا درآمـده بـود، امـا بـه خـاطر مـسائل امنيتـي، از آن اسـتفاده 

بعـد از آنكـه بـه .  شرآت آـردMED TVهاي  شكلي غيرمنتظره در يكي از برنامهرهبري شب به . آرديم نمي

دانـستيم جـايي آـه  حتي ما هم نمـي. دانست شكلي رسمي از خاورميانه جدا شد، هيچ آس جاي او را نمي

دانستيم اين بود آه در خارج از شـھر مـسكو، يـا جـايي  تنھا چيزي آه مي. آنيم، آجاست در آن زندگي مي

  . از مرآز شھر هستيمبه دور 

هـاي زيـادي  احتمـال. جـاي رهبـري معلـوم نبـود. المللي به دنبال رهبري بودنـد ي بين نيروهاي توطئه

. زده و اميدوارانـه منتظـر بـود خلق آـرد هـم، هيجـان. اما هنوز  خبرهاي رسمي وجود نداشت. وجود داشت

ها اطالعاتي در رابطـه بـا رهبـري  د و از آندادن ها، نشان مي احساسات خود را از راه تلويزيون و روزنامه

  . خواستند و وضع تندرستي وي مي

   …!آرد؟  چه غوغاهايي آه به پا نميMED TVي تلويزيوني  مشارآت تلفني رهبري در برنامه

تواننـد از  در جـواب گفتـه بـود آـه مـي. خـواهيم سـخنانش را گـوش آنـيم به رهبري خبر داديم آه مي

ما به اتاق خواب رهبري رفتيم و از آنجا .  در خانه فقط يك تلويزيون وجود داشت.اتاق مقابل گوش آنند

  . آرديم تلويزيون را تماشا مي

برنامه شروع شـده . پوشيد هاي راحتي مي در داخل خانه هميشه لباس. رهبري آنار تلفن نشسته بود

اش را  ترين سـخنراني تـاريخي رهبري طوالني. بعد از چند دقيقه صداي رهبري از تلويزيون پخش شد. بود

. ي جزئيـات توطئـه را بررسـي آـرد سپس همـه. ها را تحليل آرد ابتدا سير تاريخي توطئه. شروع آرده بود

سـوي شـما  توانم شخصيت آـم اما نمي. آنم دنيا را تحليل مي: بعد در تحليل شخصيت آادرهاي حزبي گفت

نتـايج بھتـري بـه . يد، از خيانت بـسيار بـدتر اسـتبر باري آه در آن بسر مي وضعيت غفلت. را تحليل آنم

نـه بـا مـردن و خودسـوزي، . آنيد هايتان را عوض نمي دهيد اما عادات و خوي جان مي. دهد دست دشمن مي

نـه صـاحب حـسي ... هاي روزمره باشـيد ي ادعاهايتان بايد داراي فعاليت نه با حرف زدن، بلكه به اندازه

نتـايج » ...ديگـر بايـدآار آنيـد. ايـد بيشتر شما از فعاليـت بيـزار شـده. فكرجويي هستيد و نه ذوق ت انتقام
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با خروج از آنكارا، يك حزب تشكيل داديم، با ورود : آرد خروج از خاورميانه را با اين فرمول تحليل مي

. ردبه خاورميانه ارتشي را بنيان نھاديم و باالخره با خروج از خاورميانه، دولتي را به وجود خواهيم آو

  . ما اين فرمول را در اولين روز ديدار از رهبري شنيده بوديم

هاي  ي آن را از اروپا فرستاده بودند ـ عمليات در رابطه با آتابي آه رفقا خالصه. شد زمان سپري مي

ميـان . بـود" آايھـان"اسـم قھرمـان رمـان . اين آتاب در آمريكا چاپ شده بود. زد ـ حرف مي گشاي جنگ راه

شديم، جنگ  اگر ما هم از خاورميانه خارج نمي: "گفت مي. آرد ي رمان و وضع آنزمان مقايسه ميرويدادها

هـايش تمـام  بعـد از آنكـه حـرف. پشت سر هم بيشتر از سه ساعت حرف زد" شد اي شديدي شروع مي منطقه

 عـرق صـورتش. معلـوم بـود آـه بـسيار خـسته شـده اسـت. شد، به اتاقي آمد آه ما در آنجا نشـسته بـوديم

. سـخنانم چطـور بـود: "نفـسي عميـق آـشيده و بـا خنـده گفـت. خنديـد وقتي آه به اتاق آمد، مي. آرده بود

به اتـاقش ." ديروقت شده است. برويد، بخوابيد: "هايمان باشد گفت بدون آنكه منتظر جواب" تاثير داشت؟

هـاي رهبـري  بعد از حرف. هايمان از خواب سنگين شده بود چشم. شب گذشته بود  نصفه12ساعت از . رفت

  . به اتاقھايمان رفتيم

*****  

قد، با موهـاي فرفـري و  سي و پنج ساله، ميان. صبح زود، با آمدن يك نفر روس ناشناس، بيدار شديم

در سالن نشسته بود و . پيدا بود آه شخص چندان مھمي نيست. هاي معمولي پوشيده بود لباس!  گون گندم

طـاهر و فاطمـه حرفھـايش را بـه . اي را آـه تعـارف آـرده بـوديم، نوشـيد قھـوهبا برخوردهاي بسيار راحت 

هايمـان  بـه چـشم. پاييـد هـايش مـي با چـشمرا زد و ما  بسيار راحت حرف مي. آردند زبان آردي ترجمه مي

تعـداد اعـضاي . نگريـست زد و از نوك پا تا فـرق سـرمان را بـا دقـت مـي آرد، بدون توقف حرف مي نگاه مي

: هـايش گفـت ها، دلشوره و نبود جواب سـوال با ديدن نگاه. پرسيد ي محافظت از رهبري را مي يوهخانه و ش

هـاي  در اطـراف خانـه، منطقـه. آوريـم غصه نخوريـد، از او بـه بھتـرين شـكل ممكـن محافظـت بـه عمـل مـي"

 اين خانـه بينيد، فقط محافظان آساني آه شما مي. ايم اطراف، وسايل امنيتي و محافظان بسياري گذاشته

هـاي مـشكوك،  سـيم حتي براي آنترل آردن تلفن و بـي. شود هيچ آس بدون خبر ما وارد اينجا نمي. هستند

خواهـد رهبـري را  بعد از گفتن اين حرفھا گفت آه مـي." دلتان راحت باشد. ايم هايي را نصب آرده دستگاه

  آاره است؟  اين ديگه چه: ان پرسيدرهبري از تايھ. بعد آنكه به رهبري خبر داديم، پيش او رفت. ببيند

  .     ي سازمان اطالعات و مسئول محافظت از رهبري است ـ يك مقام بلندپايه

  …!ديديم اين اولين و آخرين باري نبود آه او را مي.بعد از چند دقيقه پايين آمد و خانه را ترك آرد

بـا ايـن حرآـت : "ايھـان گفـتت. ي تلفنـي ديـشب، بـه خانـه آمـده باشـد احتمال داشت به خاطرمكالمه

از ايــن بــه بعــد هــيچ چيــزي همچــون گذشــته بــاقي . ي مھــم و تــاريخي نــو شــروع شــد رهبــري، يــك مرحلــه

  ." ماند نمي
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. هـاي صـبح را آورده بـود مـاهر روزنامـه. نزديك ظھر ماهر و آن مرد عجيب با هـم بـه خانـه آمدنـد

: ل روزنامــه بــا حــروف بــزرگ نوشــته بودنــدي او در صــفحه. روزنامــه را گــرفتم و شــروع بــه خوانــدن آــردم

آره، . چيزهـايي بـه خـاطرم آمـد! آري. آورد ي اينسووا رويدادهاي فراوانـي را خـاطرم مـي آلمه". دينسوواُا"

هــا بــه جنگــل  انــسان"گويــد  در آتــاب پــدرها و پــسرهاي مــشھور تورگينــف بــوزاروفي آــه مــي. پيــدا آــردم

. هـاي ديگـر نيـست هاي اندك، بيانگر فرق وي از انـسان تفاوت. مانند، هرآس يك طحال دارد و يك قلب مي

و بـه " آنـد تـك تحليـل نمـي هـاي جنگـل را تـك تك تحليل آـرد، هـيچ آـس درخـت ها را تك الزم نيست انسان

  . …شود عشق اعتقادي ندارد، عاشق يك زن زيباي آريستوآرات به نام اودينسووا مي

  ا ادامه دادم؛هاي زير سرتيتر اودينسووا ر خواندن نوشته

در شھر اودينسووا آه در سي آيلومتري شرق . آالن را در روسيه پيدا آرد  رد پاي عبدالله اوج1"ميت"

" روسـيه لبـدو"در " آپـو"در رابطه با ماندن . مسكو قرار دارد، در يك ويال، تحت محافظت قرار گرفته است

  ."آپو نزد ما نيست": سفير روسيه در آنكارا در مالقات با وزير امور خارجه گفت

آيـا : "بـا خـودم گفـتم. ي تلفني ديشب بـه يـادم آمـده بـود مكالمه. با خواندن روزنامه رنگم سفيد شد

بـه او خيـره شـدم، بـا اضـطراب . تايھان مـشغول خوانـدن روزنامـه بـود؟ ...اند يا خير مان راپيدا آرده جاي

. أي را آه در دست او بود گرفتم من هم روزنامه." روزنامه را بده، نگاهي به آن هم بيندازم: "فراوان گفت

ياليـي آـه در اودينـسووا آالن در و عبداللـه اوج: "ي اول روزنامه با حروف درشت نوشته شده بود در صفحه

ي رسمي دولت روسـيه   هزار نفري آه مسافرخانه50معلوم شد در شھرستان .  از خانه خارج شدقرار دارد

: وزير چاپ شده بود ي مسعود ييلماز معاون نخست تر مصاحبه آمي پايين. ندآ در آن قرار دارد، زندگي مي

. هـاي آنـار اودينـسووا رفتـه اسـت هـا يـك هفتـه اسـت آـه بـه يكـي از محلـه آشكار شد آه رهبر تروريست"

 رغـم تمـام  علـي. هـم تلفنـي حـرف بزنـدتوانـد بـا طرفـدارانش  آردن تشكيالتش به آنـاري، حتـي نمـي اداره

ام بيــشتر شــده بــود در يكــي از  دلــشوره." آپــو پــيش مــا نيــست: گويــد موجــود، دولــت روســيه مــيهــاي  اثبــات

  : هاي ديگر هم با حروف درشت روزنامه

   …اودينسووا

هـاي خـارج از مـسكو بـه نـام  اودينـسووا بـه سـر  آالن در يكي از شھرسـتان آشكار شد آه عبدالله اوج

هـاي آـاج اطـراف آن   تزارهاي روسي براي شكار آهـو بـه جنگـلآالن هم در اودينسووا ـ آه قبال اوج. برد مي

 هم در آن قرار دارد ـ زندگي 1هاي تابستاني يلتسين هاي لوآس فراوان و يكي از خانه  آپارتمان،رفتند مي

  ."آند مي
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ي باال رفتم، پرده را آنار زدم و با دقت شروع بـه  روزنامه را روي ميز گذاشته و با عجله به طبقه

جـايي را آـه در آن زنـدگي ! آـه اينطـور! عجيـب بـود. هـاي آـاج و ويالهـاي همـسايه آـردم  درخـتتماشاي

قـبال بـراي . رويـم زني به آنجا مي پس جايي آه هر روز صبح براي قدم. فھميدم آردم، اينگونه بايد مي مي

بــايي آــه آيــا بــه راســتي زن مــوثر و زي... ا اودينــسوو... شــكار تزارهــاي روس بــه آــار گرفتــه شــده اســت

آـرد؟ شـايد هـم  بوزاروفي را آه به عشق عالقه نداشت، در اينجا عاشق خود ساخت، در اينجا زندگي مـي

  . فقط اسم او بود

آن مـرد عجيـب بـا چنـد . اينگونه هم ادامه داشـت. امروز صبح، روز با تحرك بسياري شروع شده بود

بـدون . رفتارش معلوم بود آه عجلـه دارداز . در دستش چند پوشه قرار داشت. نفر همراهش بازگشته بود

  . توقف همراه با ماهر باال رفتند

   …گذشت، اما عجيب زمان با سرعت مي

   MED TVهاي طوالني رهبري با  ـ مكالمه

   …ـ مالقات امروز آن مرد عجيب

  …ها ـ سر تيتر روزنامه

  …هاي آاج ـ جنگل

تـرس، ... تـصويري نـامعلومنهـا در صـورت. ندها را خوانده بود ي رفقا روزنامه همه. همه ساآت بوديم

آيــا در اينجــا ... راســتي اگــر جايمــان را تثبيــت آــرده باشــند، چــه روي خواهــد داد؟ ! ...دلــشوره، تعجــب

اگـر در جـايي يـك وضـعيت نـامعلوم وجـود داشـته  ! داشـت هاي زيـادي وجـود در فكرم سوال... مانديم؟  مي

هـاي نـامعلوم را آشـكار  متاسـفانه سـواالت هـيچ گـاه وضـعيتامـا . شـود هـاي زيـادي مطـرح مـي باشد، سوال

ي بـسياري را بـه وجـود   دلشوره،اين وضعيت. توانست وقايع را نشان دهد فقط مرور زمان مي. ساختند نمي

مـا . رفـت ي مـا پـيش مـي هر چيز خارج از اراده. آمد آورده بود، اما متاسفانه هيچ آاري از دست ما برنمي

  . برد آمد هر وضعيتي ما را با خود مي پيش. رفتيم ، پيش ميهمراه با رويدادها

مـاهر . بعد از مدتي افرادي آه براي مالقات با رهبري آمده بودند، پايين آمده و خانه را ترك آردند

بعــد از . هــا را خوانديــد شــما هــم روزنامـه: "و گفــت آمـد هـاي عجيــب پــيش مــا  ي ايــن انــسان بعـد از بدرقــه

آنھـا صـداي رهبـري را ضـبط . انـد شب رهبري، آمريكا و موساد خط تلفني را آنترل آردهي تلفني دي مكالمه

. آننــد انــد آــه هــر آجــا ايــن صــدا را تثبيــت آننــد، جــاي آن را پيــدا مــي هــايي داده انــد و بــه دســتگاه آــرده

هـاي مختلـف  هـاي ديـشب رهبـري بـود آـه مـتن آن بـه زبـان هايي آه در دست آن مرد هم بـود، حـرف پوشه

شد، اما از اين به بعد روسيه هم  تا امروز بودن رهبري در روسيه از طرف ترآيه ادعا مي.جمه شده بودتر

از امـروز . همچنين به خاطر مسائل امنيتي، بايد امروز اين خانـه را تـرك آنـيم. گيرد تحت فشار قرار مي
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آمـديم،  روز هنگـامي آـه مـيامـ. آيند هاي جھان به اين جا مي نگاران و خبرگزاري به بعد تمامي روزنامه

بـه خـاطر . داننـد هـا آدرس ايـن خانـه را مـي ديگـر تمـامي روزنامـه. هـا برخـورد آـرديم به اين نـوع انـسان

به طور موقت . بريم ي ديگر مي تمامي اين داليل، امشب رهبري را از اين خانه خارج نموده و به يك خانه

ك مجلــس دومــا آــه عــضو حــزب ژرنوفــسكي اســت،  رئــيس آميــسيون ژئوپوليتيــ1"ميتروفــانوف"ي  در خانــه

تــا . هــا و پنھـان بـراي مانــدن رهبـري اي هـستند آــه بـه دور از چـشم هــا هـم بـه دنبــال خانـه آن. مـانيم مـي

. ميتروفانوف هم دوست ماسـت. ماند ي ميتروفانوف مي هنگامي آه چنين جايي را بيابند، رهبري در خانه

بـه همـين خـاطر خودتـان را حاضـر . مانيـد فعـال نـزد رهبـري مـيشما هم . آيد امشب براي بردن رهبري مي

  . ماهر بعد از اتمام اين سخنان رفت. آنيد

   …ما تنھا حق داشتيم خود را با شرايط موجود وفق دهيم

ي  در طبقـه. رفتـيم وقـت رفـتن پالتوهايمـان را پوشـيده و مـي. براي رفتن آاري نبود آـه انجـام دهـيم

شـوره داشـتند و مغزشـان پـر از  زدنـد آـه احساساتـشان زيـر و رو شـده بـود، دل هايي قدم مي آف انسان هم

شــوره را بــه عــادت  مــسائل عجيبــي آــه در ايــن اواخــر بــا آنھــا برخــورد آــرده بــوديم، دل. نــامعلومي بــود

ها در برابر تمامي تـاثيرات خـارجي حاضـر نباشـند، تـاب تحمـل  اگر عاطفه. مان تبديل آرده بود هميشگي

  . را نخواهند داشتهر وضعيتي 

دانستيم آجاست، با رهبري آشنا شده بوديم، همـان روز از آنجـا جـدا  چند روز قبل در شھري آه نمي

  ...ي ديگر   باز هم يك خانهتا آه امروز. دانستيم آجاست، آمده بوديم ي ديگر آه نمي شده و به يك خانه

ي  دانـستيم ايـن بـود آـه بـه خانـه دانـستيم آجاسـت، تنھـا چيـزي آـه مـي رفتيم آـه نمـي به جايي مي

  .رويم ميتروفانوف مي

. نزديك او شده و با هم بـه قـدم زدن پـرداختيم. زد داخل اتاق قدم مي. ي تايھان سررفته بود حوصله

هـايي بگـشايد  به راستي آه دل انسان بايد هر چيز را حس آند، بايد بفھمـد، يـا اينكـه راه: "تايھان گفت

معنا بخشيدن به اين مرحله و فھم رهبري ـ حتي اگر آم هـم باشدــ بـا ايـن . آندبراي آنكه دلش را بزرگ 

أي آمـاده آنـيم، بـه دليـل آنكـه  منتظـره الزم است خودمان را براي هـر رويـداد غيـر. مسئله در ارتباط است

ه شدت دانم آه تو هم ب مي. ها آار دشواري بود گونه برخورد آنيم، تخمين وقوع اين رويداد نتوانستيم اين

هـا ديگـر قـسمتي از زنـدگي  اما اين رويداد.  و بسيار متعجب شدي تحت تاثير رويدادهاي اخير قرار گرفته

  . تا پايان اين مرحله، ما هم در آن قرار خواهيم گرفت. ما هستند

*****  

                                                                 
  MITROFANOV  ـ1
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هـا بـه حيـاط خانـه  هـا، اسـكورت بـا آمـدن صـداي اتومبيـل. انتظار ادامه داشت. هوا تاريك شده بود

هايـشان را  اما هنگامي آه وارد حياط شدند، چراغ. ها حياط خانه را روشن آرده بود  اتومبيل چراغ. ندرفت

.  را بفھمـم هـا نتوانـستم تعـدد اتومبيـل. ها خاموش شوند، پارك آردنـد بدون اينكه اتومبيل. خاموش آردند

هـايي بـوديم  يگـر منتظـر آنهمه با هم به طرف سالن رفتيم، تايھان از خانه خارج شد، ما هـم در طـرف د

  موهـاي سـياه  و شـانه. شـد انـدام، تقريبـا چھـل سـاله ديـده مـي در جلوي همه يك مرد ميانه. آمدند آه مي

آـت و . آورد هاي قطور عينكش ته اسـتكان را بـه يـادم مـي شيشه. هايش پخش شده بود اش، روي شانه شده

بعد از آنكه سالمي ديپلماتيك . د، بور و عينكي بودهمراهش قد بلن. اي پوشيده بود شلوار و پالتويي قھوه

  . به ما دادند، پيش رهبري رفتند

. حيـاط پـر از اتومبيـل شـده بـود. نگھبانان بـسياري آنجـا بودنـد. از پنجره به بيرون نگاهي انداختم

مـه هـم فاط. مردهايي آه پيش رهبري رفته بودند، پايين آمدندبعد از آمي آن . دن ما آمده بودندبراي بر

آـرد بخنـدد، امـا بيـشتر بـا   رهبـري سـعي مـي. آـردي بـودـ ـ اين بار فاطمـه متـرجم روسـي. پشت سرشان بود

. پـشت سـر رهبـري از خانـه خـارج شـديم." ...بـرويم: "وقتـي بيـرون رفتـيم، گفـت. زد هايش حرف مي حرآت

  ." هر آس سوار يكي از اتومبيلھا شود: "تايھان گفت

آن دو نفـري آـه بـا . روزريـن هـم پـيش او بـود.  شد آه پالك ويژه داشـترهبري سوار اتومبيل سياهي

ي  همــه. تايھــان ســوار اتومبيــل ســياه جلــويي شــد. رهبــري هــم مالقــات آردنــد، ســوار همــان اتومبيــل شــدند

رنوفسكي شدند و من سـوار يكـي ديگـر يطاهر و فاطمه سوار اتومبيل ژ. اتومبيلھا سياه بودند، همچون شب

اتومبيلي آه تايھان سوار آن شده بود، در . اتومبيلھا در سياهي شب شروع به حرآت آردند. از اتومبيلھا

. جلــو، اتومبيــل رهبــري پــشت ســر آن، اتــومبيلي آــه مــن ســوار آن شــده بــودم و لنــدرور هــم پــشت ســر آنھــا

ه و مانـديم، خـارج شـد از شھرآي آه در آنجا مـي. نتوانستم تشخيص دهم آه چند اتومبيل با هم آمده اند

جايي آه از روزنامه نگاران ياد گرفته بودم آه آجاست، به جاي ديگـري . ي اصلي ميرفتيم به سوي جاده

  . دانستيم آجاست رفتيم آه نمي مي

. آنـار راننـده نشـسته بـوديم. در اتومبيلي آه من سوار آن شده بودم، فقط من و راننـده اتومبيـل بـود

هـايم ناراحـت  پاييـدم، از نگـاه خـورد ميكـرد، مـن هـم او را مـينگاهھاي پر از ترس راننده به چشمھايم بر

  .ميشد

ها جـاده  چراغ اتومبيل. آرديم هايي به رنگ شب، با سرعت در ميان سياهي آن حرآت مي با اتومبيل

هـايي آـه بـا مـا بودنـد، در سـمت چـپ خيابـان بـه  تمامي اتومبيـل. جاده ها خلوت بودند. را روشن ميكرد

هـايي آـه مـن توانـستم بـشمارم  حـداقل اتومبيـل. هـا را بـدانم آردم تعداد اتومبيل  ميسعي. رفتند پيش مي

  .بوداتومبيل هشت 
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دانستيم ما را بـه  آرديم آه نمي در سرمايي برنده، در سياهي شب، جاده ي آسفالتي را تعقيب مي

  ؟!  ...برد آجا مي

    

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

دولـت .  پشت سـر بگـذاردنتوانست فئوداليسم و آاپيتاليسم را سوسياليسمي آه در روسيه تحقق پذيرفت، …"

در نتيجـه روسـيه در . گاه به يك سيستم سوسياليستي تبديل نخواهد شـد آاپيتاليستي بوجود آمده در روسيه هيچ

بعـد از آـه  …تـرين نمونـه ي ايـن اسـت روسـيه صـريح. برابر آاپيتاليسم ليبرال معاصر، به پيـروزي نخواهـد رسـيد

ي اين امر باعث شد آه روي   مشاهده…،سوسياليسم رئال، به يك وضعيت بحراني و پر از فساد گرفتار آمدپيروزي 

  "…ها بسيار شباهت دارد قرن بيستم، به قرن خيانت. ديگر قرن بيستم را بھتر بشناسم
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  ي ميتروفانوف خانه

  

دانـستم  به دليل آنكه روسـي نمـي. رف آردسيگار تعا... ي اتومبيل، چيزهايي گفت مرد موسرخ راننده

خواستم با هيچ  نمي. خواستم به او بفھمانم آه سيگاري نيستم با حرآت سر و صورت و آلمات پراآنده مي

آردم اتومبيلي را   تالش مي…آردم و به آنان آه منتظر ما بودند فقط به تاريكي نگاه مي. آس حرف بزنم

شد، زيـر نـور  هنگامي آه اتومبيل ما به اتومبيل جلويي نزديك مي. مآه رهبري سوار آن شده بود، گم نكن

  . توانستم سايه رهبري را در اتومبيل از سايه هاي ديگر تشخيص دهم ها، مي چراغ

هاي جاده به حـدي شـديد بـود  پيچ. ها به سرعت پيش ميرفتند ها، اتومبيل به دليل خلوت بودن جاده

نزديك يك ساعت بود آـه در راه بـوديم، اتومبيـل جلـويي از سـرعت . دگرفتن آه در مقابل همديگر قرار مي

در تـاريكي شـب، . هـاي ديگـر هـم او را تعقيـب ميكردنـد اتومبيـل. ي اصلي خـارج شـد خود آاست و از جاده

برخالف اودينسووا معلوم بود آه اين . ها پيدا بود هايي در اطراف جاده زير نور چراغ اتومبيل وجود خانه

بعـد از مـدت آمـي . هـاي فقيرنـشين شـباهت داشـت اي بـه محلـه هاي مستقل و چنـد طبقـه ختمانشھر با سا

ــد و  ــود، توقــف آردن ــاطش از تختــه درســت شــده ب ــوار حي ــا دي ــه آــه ب ــار در يــك خان ــويي آن اتومبيــل جل

. اتومبيـل جلـويي وارد حيـاط شـد. يك نفـر آمـد و در حيـاط را بـاز آـرد. هاي ديگر نيز پشت سر آن اتومبيل

   ....س اتومبيل رهبري و اتومبيل ماسپ

ي شــبيه همــديگر ديــده  در تــاريكي شــب دو خانــه. رهبــري بــا چنــد نفــر ديگــر از اتومبيــل پيــاده شــد

يـك آريـدور باريـك و دراز پـشت در . جايي آه اتومبيل ايستاده بـود، در وسـط هـر دو خانـه بـود. شدند مي

ي بـاال  هـاي زرد رنـگ بـه طبقـه اي بـا تختـه اه پلـهدرست در طرف راست آريدور، ر. ورودي قرار گرفته بود

در مقابل در ورودي روي ديوار با گچ رنگي و به امـضاي برژنـف . ها باال رفتيم ابتدا از راه پله. راه داشت
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عجيب . ..درست در آنار آن هم يك عكس بزرگ ژرآنوف" به سوي سالھاي خوشبختي" نوشته شده بود؛ 

هـاي زنـدگي خـود را اينجـا  رهبر موقت اتحاد جماهير شـوروي يكـي از سـالمعلوم ميشد آه ژرآنوف .. بود

يكــي از ديوارهــاي راه پلــه، عكــس بزرگــي از صــليب حــضرت عيــسي و در ســالن طبقــه . ســپري آــرده اســت

اي مختلـف آويـزان شـده بـود و تابلوهـايي آـه از مخلـوط آـردن ھبااليي چند نقاشي رنگ و روغن از انسان

. يكي از آنھا آوچك بـود. در طرف راست آريدور دو اتاق وجود داشت.  شده بودندهاي متفاوت آشيده رنگ

سـقف خانـه بـه . در اين اتاق يك تختخواب، يك ميز آار، تلويزيون و يك سه پايه آوچك قرار گرفتـه بـود

يـك تختخـواب دو نفـره، آمـدهايي در آنـار آن . اتاق ديگر، اتاق خـواب بـود.   درست شده بود8شكل عدد 

مانـد و اتـاق آوچـك را  رهبري در اين اتاق مي. شد د داشت و پنجره هاي بزرگش رو به باغچه باز ميوجو

ها هم يك اتـاق آوچـك وجـود داشـت  در مقابل اين اتاق. داد هم به عنوان اتاق آار مورد استفاده قرار مي

رهبـري هنگـام . اندنـدم فاطمه و روزرين هم در آنجـا مـي. آه در آن دو تختخواب تك نفره جاي گرفته بود

ها بـه  هاي طبقه باال، از راه پله  بعد از گشتن اتاق…آرد ها، هيچ حرفي نزد، فقط نگاه مي گشتن اين اتاق

ي مرخص شدن گرفتند و  آن دو نفري آه با آمده بودند، با احترام فراوان از رهبري اجازه. پايين برگشتيم

  ."تي خودتان اس راحت باشيد، اينجا خانه: " گفتند

در طرف راست آريدور، يك حمام وجود داشت و در انتھاي آن يك اتاق . ي هم آف را هم گشتيم  طبقه

هاي طبقه باال آويخته  به ديوارهاي اين اتاق هم تابلوهايي مثل تابلوهاي اتاق. نسبتا بزرگ وجود داشت

از ايـن . شـيده شـده بودنـدهـاي متفـاوت، روي آاغـذ پا هايي بـا تـن رنگ. تابلوهاي عجيبي بودند. شده بود

آن . آنـار ايـن عكـس، عكـس ديگـري هـم وجـود داشـت. ها آويران بود نوع تابلوها بر ديوارهاي تمامي اتاق

يــك ليــوان ... رنوفــسكيژي...! شــناختم ايــن را مــي. عكــس را در ابعــاد معمــولي خــودش قــاب گرفتــه بودنــد

عكس آن دو نفري آـه مـا را . وار آويزان بودآنار آن يك عكس ديگر هم به دي. ميوه به دست گرفته بود آب

ي چــشم نگــاهي بــه  رهبــري فقــط بــا گوشــه. بــه اينجــا آوردنــد، در ميــان آنھــا ژرنوفــسكي هــم ايــستاده بــود

يـك تلويزيـون و . هايي در آنارش گذاشته بودنـد در اتاقك ميز بزرگ غذاخوري و صندلي. ها انداخت عكس

در انتھـاي سـمت راسـت اتـاق يـك درآوچـك وجـود .  داشـتهـايي در آنـارش وجـود يك ضبط صوت با آاست

در سـمت چـپ سـالن، . هاي رنگي زيبايي بـود آشپزخانه داراي آابينت. شد داشت آه به آشپزخانه باز مي

شـد، مـن،  در اين اتاق آه نماي آن رو به حياط پشتي خانـه بـاز مـي. يك اتاق بزرگ ديگر هم وجود داشت

در وسـط . يوارهاي اين اتـاق هـم آن تابلوهـاي عجيـب و غريـب آويـزان بـودبه د. مانديم تايھان و طاهر مي

وقتي آه به اتاق برگشتيم، يك زن و يك مرد بـا لبـاس نظـامي آـه . خانه هم سالن غذاخوري وجود داشت

مـا هـم روزهـا : "تقريبا همسن بودند، در آنجا ايستاده بودند، بعد از آنكه به رهبـري سـالم دادنـد، گفتنـد

هر گـاه . توانيد به ما خبر دهيد مانيم، اگر به چيزي احتياج پيدا آرديد و يا سوالي داشتيد، مي اينجا مي
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سپس از ما جدا شده و به اتاق خودشـان ." توانيد ما را در اتاق آوچك راهرو پيدا آنيد آه بخواهيد، مي

  . داينجا ديگر از محافظان خبري نبو. تنھا تلفن خانه در اتاق آنھا ميماند. رفتند

رهبري بعد از گشتن خانه، آنار ميـز غـذاخوري روي يـك صـندلي نشـست و شـروع آـرد بـه نگـاه آـرن 

. اي خيره ماند بعد از آنكه مدتي به عكسھا نگاه آرد، چشمھايش به گوشه. عكسھا و تابلوهاي روي ديوار

نيم، هيچ آس نبايد ما همچون سري در اين خانه مي: "با يك لحن اسرارآميز گفت. انگار در دوردستھا بود

الزم اسـت مـدتي اينگونـه . آنـيم نه تلفن و نه هيچ گونه ارتباطي با خارج برقرار نمـي. بداند آجا هستيم

ابروهـايش در هـم فرورفتـه و چـشمھايش را . آـرد باز هم به تابلوها نگـاه مـي. آمي مكث آرد." رفتارآنيم

ايي خـشك و بـي آب وعلـف، در درون سـنگھاي الزم است در خاآھ"به سخنانش ادامه داد؛ . تنگ آرده بود

هـر چيـز خـود را بـا آـساني و ز ايـن بـه بعـد، انديـشه هـايم، رنـج انقالبـي ا. سخت و خارا ريـشه بدوانيـد

بايست اين  در حقيقت مي.   به هيچ وجه همچون گذشته نخواهم بود. آنم آه ارزش آن را بدانند تقسيم مي

اگر در آينده زمـان مناسـبي داشـته باشـم، در ايـن مـورد . دادم  انجام مي91-92حرآت خود را در سالھاي 

همه سعي و تالشم اين است آه مطابق ريـشه هـاي تـاريخي . خودانتقادي جديي از خود انجام خواهم داد

هــايي آــه از زنــدگي آــردن مطــابق ريــشه هــاي تــاريخي  هــم دردهــا و هــم خوشــبختي. خــودم زنــدگي آــنم

   ."گيرند، زيبا هستند سرچشمه مي

بـه سـخنانش ادامـه داد؛ . از جا برخاست، درهم رفتگي ابروها و شكل لبخنـدهايش تغييـر آـرده بـود

  . ها به اتاق خودش رفت بعد از اين حرف." ام آه هر آس را متحير ميسازد اي طرح آرده چنان برنامه"

مـــان تحميـــل  هـــاي غيـــر قابـــل تحمـــل از زنـــدگي را بـــر روح خـــسته مـــان، لحظـــه احـــساسات آشـــفته

خواهـد از خـود  شد؟ بـراي چـه مـي  خارج مي91-92چرا الزم بود رهبري در سالھاي : "تايھان گفت...يكردم

  "آرد، چه بود؟ اي آه از آن بحث مي برنامه. انتقاد به عمل آورد

هـايي بودنـد آـه بيـشتر از هـر زمـان ديگـري قيامھـاي خلـق صـورت   سـال91-92هـاي  سـال. دانم ـ نمي

اي  در چنـين مرحلـه. شـد جنگيد و هر آس به صفوف گريال ملحق مي ترين نحو مي يگرفت، گريال به عال مي

  ."تواند داشته باشد خروج از ميھن، چه معنايي مي

بـراي آنكـه بتـوانم . ـ بايد آمي بيشتر در مورد داليل بودن رهبـري در اينجـا مغزمـان را حاضـر آنـيم

در رابطـه بـا . اي رهبـري را بـه خـوبي گـوش آنـيمهـ ميان امروز و آينده ارتباطي برقرار آنيم، بايد حـرف

اگــر درهنگــام حــرف زدن رهبــري يكــي از مــا حاضــر . هــاي امــروزش ممكــن اســت بــاز هــم حــرف بزنــد حــرف

  . ها نھفته است آنم معناي خروج رهبري در اين حرف فكر مي. نباشيم، بعد بايد به همديگر خبر دهيم
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مانـديم،  بـا هـم اتـاقي را آـه در آنجـا مـي.  بلنـد شـدهايش را تمام آـرد، تايھان بعد از اينكه حرف

. رنوفسكي و آن دو مردي آه مـا را بـه اينجـا آوردنـديدر اتاق ديگر عكس ژ: "از او پرسيدم. بررسي آرديم

  " ها چه آساني هستند؟ آويزان بود، آن

  .ـ ميتروفانوف و يكي ديگر از نمايندگان حزب ژرنوفسكي

  ينجا آورد، ميتروفانوف بود؟ ـ يعني آن مردي آه ما را به ا

او عضو حـزب ژرنوفـسكي و رئـيس آميـسيون ژئوپوليتيـك مجلـس . ي خودش آورد ما را به خانه. ـ آره

ــا اســت ــود. دوم ــرده ب ــري او را دعــوت آ ــات داشــته اســت، رهب ــري مالق ــا رهب ــه ب ــبال هــم در خاورميان . ق

  . آمد  اينجا ميفقط روزهاي تعطيل به. ماند ميتروفانوف هميشه در اين خانه نمي

  ـ آن دو نفر ديگر، آن زن و مردي آه لباس نظامي پوشيده بودند، چه آسي بودند؟ 

از نزديكـان ميتروفـانوف . آننـد روزها از خانـه محافظـت مـي. مانند ها هم اغلب در اين خانه مي ـ آن

  . ستآنم آن مردي آه لباس نظامي هم پوشيده بود، از مقامات رسمي دولت ا فكر مي. هستند

  . گفت و گوي بين من و تايھان به پايان رسيد

در اتـاق يـك ضـبط . هاي بزرگ و نرم داشـت مانديم، يك تختخواب بزرگ و آاناپه اتاقي آه در آن مي

با ديدن ضبط صوت به ياد نوار آاستي افتـادم آـه از دهكـده بـا خـود آورده . صوت آوچك هم وجود داشت

ضـبط صـوت را . هـا دراز آـشيدم روي يكـي از تختخـواب. از براهـامسهاي بتھـوون و آاسـتي  برگزيده. بودم

هـا بـود بـه موسـيقي گـوش نكـرده  انگـار مـاه. آنار خودم گذاشته و نوار آاست بتھوون را در آن قرار دادم

درسـت : "با خود گفـتم. داد ت آه روح انسان را مخاطب قرار مييك موسيقي آرام؛ پيانو صدايي داش. بودم

گذشـت آـه در طـول عمـرم نديـده بـودم،  ايـن روزهـا، آنقـدر بـا سـرعت مـي" ي نيـاز داشـتمبه همين موسـيق

انديـشه و . روزهايي آه به هيچ شكلي به آنھا عادت نداشـتم. گذراندم اي را مي العاده روزهاي بسيار فوق

ستم از خوا مي. هايم را بستم و خود را به صداي ويولون و پيانو سپردم چشم. احساساتم خسته شده بودند

  ...تمامي تضادها رهايي يابم

*****  

همراه با رفقا در . ي رهبري را حاضر آرده و به اتاقش برديم صبحانه. صبح زود از خواب بيدار شدم

جاهـايي را آـه در تـاريكي شـب نديـده بـوديم، در . خـورديم اطراف ميز غذاخوري جمع شده و صبحانه مـي

از ايـن . آـردم از هم به اين تابلوهاي عجيب و غريب نگاه ميب. آمدند روشنايي صبحگاه بھتر به چشم مي

مـان را تمـام نكـرده  هنوز صبحانه. ديگر درآميخته شده بود هزاران رنگ با هم. فھميدم تابلوها چيزي نمي

هــا  پلــه همــه از جــاي برخاســتيم و بــه انتھــاي راه. اي زردرنــگ آمــد ي تختــه پلــه بــوديم آــه صــداي پــا از راه

پـوش و زنـش ايـستاده  ر آن اتاق آوچكي آه در ابتداي راهرو قرار گرفتـه بـود، مـرد نظـاميجلوي د. رفتيم

اش  ي رسـمي و نظـامي ي من هميشه آن قيافـه امروز صبح لباس نظامي نپوشيده بود، اما در خاطره. بودند



 وسه روز در طوفان سي

  

50
عـد هـر از ايـن بـه ب. گفتنـد" صبح بخير"هايي در معناي  با همسرش، با لحني مودبانه آلمه. باقي ماند

ايـن دو نفـر يـا بـراي احتـرام يـا بـه . هـا را در ايـن اتـاق پيـدا آنـيم توانـستيم آن خواستيم، مي وقت آه مي

هـان روي ميـز يـك تلفـن و يـك  در اتـاق آن. رفتنـد ي بـاال و اتـاق رهبـري نمـي خاطر وجـود قـانون بـه طبقـه

ايـن اسـلحه مـرا . نگھباني بودشايد اين اسلحه براي . ي آمري سميتسون سيم وجود داشت و يك اسلحه بي

. ي قبلي، هيچوقت در دست هيچ يك از محافظان اسلحه نديده بـودم در خانه. آمي به ترديد انداخته بود

ديـد، اسـلحه را  آن مرد هيچ نيازي به پنھان آردن آن اسلحه نمـي. شايد هم در آنجا اسلحه وجود نداشت

  . ي اين دو نفر بود ي محافظت از خانه به عھده سئلهم. بسيار راحت و آسوده بود. روي ميز گذاشته بود

رو بــه . شــود هــاي راحتــي پوشــيده بــود آــه معلــوم بــود از خانــه خــارج نمــي لبــاس. رهبــري پــايين آمــد

هاي  نه آانال. ي ديگر جا گذاشتيم، يه اينجا بياوريم بايد تلويزيون و آنتني را آه در خانه: "تايھان گفت

  . توانيم تماشا آنيم ن تلويزيون نمي را با اي MED TV ترآيه و

تـوانم آن را بـه  دانـم، همـين حـاال مـي من راه را مي! رهبرم: "طاهر با زبان آردي مداخله آرد و گفت

  ." اينجا بياورم

  . تواني راه را پيدا آني ـ ما شب به اينجا آمديم، تو چطور مي

  ! شناسم، رهبرم ـ راه را مي

  . ي اين را با لبخند گفته سپس به او گفت آه برو بياورـ مگه تو موش مسكو هستي؟ رهبر

هـواي بيـرون مثـل . طاهر با عجله از خانه بيرون رفت، رهبـري هـم بـه حيـاط رفـت و مـا پـشت سـرش

خانـه هـم حيـاط جلـويي وهـم حيـاط پـشتي . ديشب حياط خانه را به خوبي نديـده بـودم. هميشه سرد بود

ي ديگر هم وجود   از آن خارج شده بوديم، يك ساختمان دو طبقه متر از دري آه15-20ي  با فاصله. داشت

وسط آن هـم .  درست شده بودUحياط به شكل حرف  . هاي سفيد ساخته شده بود آف حياط با سنگ. داشت

نزديك ديوارهايي بتوني هم آه از قد انسان فراتر . هاي آوچكي در آن آاشته بودند خاآي بود و درختچه

رو آـه در وسـط هـر دو خانـه درسـت شـده  ي بزرگي وجود داشت و يك در بزرگ ماشـينها رفتند، درخت نمي

  . آردند در جاي خالي ميان هر دو خانه پارك مي. شدند ها از اين در وارد حياط مي ماشين. بود

رفـت،  زني مي هاي ميان درختان به قدم ي اودينسووا آه در راه مثل خانه. زد رهبري در حياط قدم مي

مانديم، مجبـور بـود فقـط در ايـن  تا زماني آه در اين خانه مي. توانست از خانه خارج شود ا نمياما اينج

وقتـي آـه رهبـري در حيـاط قـدم . به دليل حفظ امنيـت خـروج از خانـه ممنـوع بـود. حياط آوچك قدم بزند

 هـر جـا ديـده از آنجـا در هـر وضـعيت احتمـالي،. آـشيد زد، تايھان آنار ديوار پاييني حياط انتظار مي مي

اي آــه از جلــوي خانــه  از آنجــا هــم راه اصــلي. رو ايــستاده بــودم اي ماشــين مــن هــم آنــار در تختــه. شــد مــي

. روي نوك پاهايم بلند شدم و براي ديدن وضعيت پشت در، نگاهي به بيرون انـداختم. گذشت، پيدا بود مي
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در داخل اتومبيل، مردانـي .  ده بود پارك ش520. و. ام. جلوي در، آنار جاده يك اتومبيل سياه مدل بي

ي اصـلي هـم، جـايي آـه يـك  در سـمت پـايين جـاده. اندام با آت و شلوارهاي همرنـگ نشـسته بودنـد ميانه

نتوانستم ببيـنم آـه چنـد نفـر داخـل آن . شد، يك اتومبيل ديگر پارك شده بود ي فرعي از آن جدا مي جاده

ايـن . بـاز هـم نگـاه آـردم. هـا نشـسته بودنـد ه آساني در آنچ. ها آنجا چه آار دارند اين اتومبيل. هستند

نگـاهي بـه . آردنـد هـايي بـسيار راحـت بـه مـن نگـاه مـي بار آساني آه در اتومبيل نشسته بودند، با نگاه

بـار نگـاهي بـه مـن  تايھـان هـم هرچنـد دقيقـه يـك. تايھان انداختم آه در طرف ديگـر حيـاط ايـستاده بـود

داد، آن هـم در ايـن حيـاط  زدنـش ادامـه مـي رهبـري بـه قـدم . هـايش را بخـوانم نتوانستم نگـاه. انداخت مي

آرد، من غالبا در آن نـاراحتي  هاي موجود در صورت رهبري مداوم تغيير مي رغم آنكه افاده علي... آوچك

ره ي مقابل خي گذشت و به خانه ها مي آرد، از آنار آن ها را نگاه مي رهبري از طرف ديگر، درخت. ديدم مي

در . ماند، بعد از مدت زمان آمي، به سوي در آن خانه رفت، وارد شـد، مـا نيـز پـشت سـرش وارد شـديم مي

در طـرف . ي بـاال راه داشـت اي آـه بـه طبقـه پلـه ابتداي خانه يـك راهـروي آوچـك و در انتھـاي راهـرو، راه

يــك . گرفتــه بودنــددرســت پــشت در چنــد ابــزار ورزشــي قــرار . شــد راســت راهــرو، يــك در بــه داخــل بــاز مــي

. هـاي بـزرگ پوشـيده بـود  بـا آيينـه  يك طرف ديوار را...رويي مكانيكي  و ي ثابت، يك آلت پياده دوچرخه

هـر يـك از . هاي رنگي عجيبي وجود داشت ي بزرگ، در هر طرف اتاق المپ در طرف راست اتاق يك آاناپه

رهبـري بـا دقـت .  لوآاشينكو آويزان بـودي ژرنوفسكي، ميتروفانوف و شده ديوارها، عكس بزرگ شده و قاب

توجه  فكر آنم بي. ي چشم فقط نگاهي به ابزارهاي ورزشي انداخت ها نگاه آرد، اما با گوشه به اين عكس

درسـت در . هـا نگـاه آـرد ، بـاز هـم بـه آن"هاي رنگـي ديگـه چييـه؟ اين المپ"خواست بگويد؛   ميرانگا. بود

در ايـن اتـاق هـم يـك . شـد گر هـم وجـود داشـت آـه بـه داخـل بـاز مـيمقابل در ورودي اين اتاق، يك در دي

در آنار حوض هم يك اتاق آوچـك بـراي . اي آه به داخل آب راه داشت پله حوض آوجك وجود داشت و راه

. ي آوچـك برخـورد آـرديم"سـونا"روبروي آن يك در ديگر وجود داشت، با بازآردن در بـه يـك . گرفتن دوش

دماسـنجي بـه ديـوار آويـزان بـود آـه حـرارت داخـل اتـاق را .  پوشيده شده بـودهاي آوچك آف آن با سنگ

هـا،  پلـه در انتھـاي راه. ي بـاال رفتـيم ها از طرف چپ راهرو، بـه طبقـه بعد از گشتن اين اتاق. داد نشان مي

 هـاي هايش به هم ريخته بود، در طرف راسـت آن دسـته يك ميز آمريكايي بيليارد قرار گرفته بود آه توپ

پونــگ وجــود داشــت آــه تــور آن را  آمــي جلــوتر از آن يــك ميــز پينــگ. اســتاآاي آن بــه ديــوار آويــزان بــود

هايي گذاشته شد بود و در هر يـك  پيرامون سالن، مبل. ها را روي ميز گذاشته بودند راآت. برداشته بودند

ي بـزرگ بـا  گ يـك پنجـرهپون آمي جلوتر از ميز پينگ. هاي سالن ميزهاي آوچكي قرار گرفته بود از گوشه

ي اتومبيل آنار جاده، به خـوبي ديـده  از پنجره. شد هاي آهني وجود داشت آه به طرف جاده باز مي نرده

با خـود گفـتم اگـر سرنـشينان اتومبيـل نيـت بـدي داشـته باشـند، هـرآس . ها هم منتظر ما بودند آن. شد مي
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مثــل هميــشه . ينان اتومبيــل نگــاه آــردرهبــري از پــشت پنجــره، مــدتي بــه سرنــش." …جلــوي پنجــره بــرود

بعـد از آنكـه ايـستادن رهبـري جلـوي . اما صورت متفكر و ناراحتش، هيچ تغييري نكرده بـود. خونسرد بود

هاي  بعد از حرف" رهبرم اگر زياد جلوي پنجره نايستيد، بھتر است: "پنجره آمي طول آشيد؛ تايھان گفت

هـايش را  چـشم. سپس باز هـم برگـشت. چند قدم برداشت. شدتايھان رهبري به شكلي اصولي از آنجا دور 

آرديـد؟  اگر يك روز به جاي من بوديد، چه آـار مـي. شه، نترس چيزي نمي: "به چشم تايھان دوخت و گفت

اگـر باليـي بـه سـر مـن بيايـد، . ايـستاد آيا قلبتان تاب تحمـل آن را دارد؟ فكـر آـنم قلبتـان از هيجـان مـي

  !"گوييد؛ هر يك از ما يك آپو هستيم، ها؟  روز شما نميآنيد؟ مگر هر آار مي چه

. بعـد از آمـي سـكوت، بـه طـرف مـا برگـشت. پونگ آهـسته  بـه قـدم زدن ادامـه داد در آنار ميز پينگ

هـايش را  ابروهاي سفيدي آه به طرف پيشانيش متمايل شده بودند، با خشم بـسيار درهـم فرورفتـه، چـشم

بيـست سـال تمـام اسـت : "با خشم گفت. شد هايش ديده نمي مردمك چشمتنگ آرده بود، تا جايي آه ديگر 

ــا هرآــسي حــرف مــي ــا شــب، ب ــه، هــر روز از صــبح ت ــرا بــه حــال شخــصي حــراف دچــار . زنــم بــدون وقف م

بيـست سـال اسـت آـه از بـس . زنـم ام، چنـد روز اسـت آـه حـرف نمـي بعد از آنكه به اينجا آمده.ايد ساخته

ابروهـايش هنـوز هـم ." ام راحـت شـده اسـت چنـد روز اسـت آـه معـده.  اسـتام ورم آرده ام، معده حرف زده

مـن هرچـه آـه از دسـتم "بـه سـخنانش ادامـه داد؛ . درهم فرو رفته بود، در صـدايش حـسرتي وجـود داشـت

اگر تالش نكنيد، اگر به موفقيت و پيـروزي دسـت نيابيـد، بـه . دانيد آمد، آردم؛ از اين به بعد، شما مي مي

 1اي آـه در  گذريد، چه آسي متوجه ايـن امـر شـده اسـت؟ هـدف از حملـه از پل صراط مي! يدمير آساني مي

اآتبر شروع شد، نابودي فيزيكي رهبري است، يـا اينكـه او را بـه وضـعيتي دچـار سـازند آـه نتوانـد نفـس 

  . بكشد

ه از مـن هرچـ. آمـد، آـردم مـن هرچـه از دسـتم برمـي"آلمـات . پله پـايين رفـت با سرعت بيشتر از راه

در . رفـت به هر طرف مـي. رهبري باز هم وارد حياط شد. يافت در مغزم انعكاس مي" آمد، آردم دستم برمي

هـاي اسـرارآميز بـه آسـمان نگـاه  داد و در يـك طـرف حيـاط ايـستاده، بـا نگـاه دلش به سخنانش ادامـه مـي

 ...آرام... ي گراييـده بودنـدآرد آـه تقريبـا بـه آبـ ي درختي نگاه مي ها ها هم به شاخه بعضي وقت. آرد مي

آمــي بعــد، . شــدند هــايش پنھــان مــي ابروهــايش بــاز هــم درهــم فــرو رفتــه و مردمــك. داشــت آرام قــدم برمــي

بـرق . زد  هـايش بـرق مـي چـشم. هـايش پنھـان شـده بودنـد نشـست آـه در زيـر سـبيل لبخندي بر لبھايش مـي

هاي دلش را با صـداي بلنـد، بـر  نيز حرفگاهي اوقات .خنديدند هايش بزرگ شده و با صداي بلند مي چشم

  . آورد زبان مي

ابرهـاي سـفيد، تمـام . مدتھا بود آـه زمـان باريـدن بـرف در ايـن آـشور فـرا رسـيده بـود. هوا سرد بود

سرما همچون چاقويي تيـز و برنـده، بـه . هر لحظه امكان بارش برف وجود داشت. آسمان را پوشانيده بود
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با سرد شدن هوا بـه طـرف در خانـه حرآـت . آه رهبري هم سردش شده بودپيدا بود . رفت بدنھا فرو مي

آـردن خـودم بـه قـصد چـاي بـه  بـا هـم بـراي گـرم. آرده با ورود بـه خانـه مـستقيما بـه طـرف اتـاقش رفـت

تـا امـروز . ام در تمام عمرم چنـين انـساني نديـده: "هنگام نوشيدن چاي به تايھان گفتم. آشپزخانه رفتيم

زنـد،  انساني آه در يك لحظه با خودش حـرف مـي. اند ام، اينگونه نبوده هايي آه ديده انهيچ آدام از انس

خنـدد و آرام  آنـد، مـي شود، نفـرت مـي سخناني در سكوت، مملو از معنا؛ انساني آه در يك آن ناراحت مي

هـاي  سان، انـ"هـا تفـاوت"فرامـوش نكـن آـه . بلـه، مـن هـم همينطـور: "تايھان با خنده پاسـخ داد." گيرد مي

هـا انـسان را بـه نابغـه، فيلـسوف، هنرمنـد و رهبـر  ايـن تفـاوت. آننـد هاي ديگر جدا مـي نابغه را از انسان

اگــر توجــه آنــي، . اش بــسيار متفــاوت بــوده اســت زنــدگي رهبــري از همــان دوران بچگــي. ســازند تبــديل مــي

 آـه يين، از لحـاظ تـضادهاشـان گرفتـه تـا مرگـشا هـاي تـاريخ، از آـودآي داستان زندگي بسياري از نابغه

هـاي  هـا و شـباهت تفـاوت. هاي معمولي متفـاوت بـوده اسـت شان، از زندگي انسان اند و سير پيشرفت زيسته

هـاي بزرگـي  هـا تفـاوت ايـن. براي مثال نيچه، ناپلئون، يا ماني. ها به همديگر شبيه است ميان اين انسان

و ايـن آـاراآتر . آورد راآتر رفتاري براي آنھا بوجود مـيها، يك آا اين فرق. هاي زمان خود دارند با انسان

رفتارهاي رهبري هم، انعكاس يك شخصيت نابغه اسـت، بـا . هاي معمولي عجيب است رفتاري براي انسان

.  نرسـيده بـود12امـا سـاعت رهبـري هنـوز بـه . چنـد سـاعت از بعـد از ظھـر گذشـته بـود." اش شكل آنـوني

رهبـري هـم .  سـاعت روسـيه دو سـاعت از سـاعت خاورميانـه عقـب بـود.ساعت او به وقت خاورميانـه بـود

روزرين و فاطمه تـازه . خوابيد خورد و مي مطابق اين ساعت غذامي. آرد هنوز با ساعت خاورميانه آار مي

، وسـايل مـورد نيـاز آشـپزخانه را بـا اتومبيـل بـه  نيـزآن زن و مـرد. از پختن غذاي ظھر فـارغ شـده بودنـد

بـه دليـل آنكـه . روزريـن و فاطمـه هـم از آن وسـايل چنـد نـوع غـذا پختـه بودنـد. ه بودنـدحياط خانـه آورد

يكــي از . ناگھــان صــداي چنــد اتومبيــل بــا هــم آمــد. ام ســر رفتــه بــود، آمــي بــه آنھــا آمــك آــردم حوصــله

 هايي بودنـد آـه جلـوي در، آنـار جـاده پـارك شـده هاي ديگر هم، آن اتومبيل. ها، لندرور ماهر بود اتومبيل

از اتومبيل ديگر هم دو نفـر پيـاده شـده و .  از لندرور پياده شدند1ماهر و مجيد. سه اتومبيل بودند. بودند

ي  ي امنيتـي بـود و بـه خانـه ها، آن مرد عجيبي بود آـه از مـسئوالن بلندپايـه يكي از آن. وارد خانه شدند

معنـا ايـستاده  هـاي بـي نده، با نگـاهگ آنارش يك مرد آت و شلواري، شكم. ديگرمان در اودينسووا آمده بود

ماند، چنان با مرد احوالپرسي آـرد آـه  آن مردي را آه در خانه مي. ديدم بود آه براي اولين بار او را مي

بعد از زمـان آوتـاهي از رفـتن مـاهر .  وارد خانه شدند4آن دو نفر با ماهر و مجيد. شناخت انگار او را مي

رهبــري بــا نزاآتــي بــسيار و رويــي خنــدان بــه .  پــايين برگــشتندي نــزد رهبــري، بــا همــديگر بــه طبقــه

                                                                 
  .K.G.B ـ از آردهاي قفقاز، تاجر، پليس انرتپول و جاسوس 1
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زبان آردي و روسي . آرد، او از آردهاي روسيه بود مجيد سخنانش را ترجمه مي. هايش سالم داد مھمان

. هـاي بـسيار عجيـب مجيـد پـي بـردم بعدها به ويژگـي. تاجر بسيار ثروتمندي بود. دانست را به خوبي مي

دوسـتي بـا ايـن مـرد را بـه . ي مـاهر بـا ايـن مـرد بـسيار خـوب بـود رابطه! .K.G.Bپليس انترپول و جاسوس 

. شـد اي بـود آـه بـه سـوي دولـت گـشوده مـي دروازه. آورد ي مھم ديپلماتيكي به حساب مي عنوان يك رابطه

  . آمد مجيد از امروز به بعد، هميشه به اينجا مي

و از تــدابيري آــه بــراي محافظــت از رهبــري آن مــرد عجيــب آــه قــبال او را در اودينــسووا ديــده بــودم 

دانـست امـا بـا  رهبـري زبـان روسـي را نمـي. تـر بـود زد، از همـراهش بـسيار حـراف گرفته بودند، حـرف مـي

اگـر آـسي از خـارج دقـت . آـرد آرد و توسط مترجم بر آنھـا تاثيرگـذاري مـي رفتارهايش با آنان شوخي مي

بعد از مدت معيني، از جا برخاسته و به سوي . ديد ه خوبي ميها ب آرد، تاثير رهبري را بر اين انسان مي

از جيبش پاسـپورتي را بيـرون آورده و بـه . آن مرد عجيب به تايھان نزديك شد. در خروجي حرآت آردند

آمـي . نگاهي به عكس روي پاسپورت و نگاهي هـم بـه صـورت تايھـان انـداخت. صورت تايھان نزديك آرد

: زيـر آن نوشـته شـده بـود.  شـد آـه عكـس روي پاسـپورت، عكـس رهبـري اسـتبه آنھا نزديك شـدم، معلـوم

ي رضـايت   مـرد عجيـب سـرش را بـه نـشانه،بعـد از آمـي. عبدالله، اما نتوانستم نام خانوادگي را بخوانم

مجيد و ماهر هم پشت سر او از خانه خـارج . تايھان با تعجب ايستاده بود. تكان داد و از خانه خارج شد

زدن  ضـمن قـدم. زدن آرد در آنجا شروع به قدم. ي به راهرويي آه ما آنجا ايستاده بوديم، آمدرهبر. شدند

راندن ما از روسيه، آنھا را تحت فشار  ها براي بيرون ي ديگر خارج شديم، ترك بعد از آنكه از خانه: "گفت

بعـد . خص من نخواهم بـوداين ش. شود از اين رو يك نفر با پاسپورت من از روسيه خارج مي. اند قرار داده

ترتيب از فشاري آـه بـر  بدين. مانم اما من اينجا مي." آپو رفت: "ها خواهند گفت از خروج اين شخص روس

زمـان برگـزاري آنگـره . رويـد بنابراين شما به شـرق مـي! رفيق تايھان. يابند شود، رهايي مي آنھا وارد مي

بايد بسان باد بر آنگره وزيـدن . شم شرآت خواهي آردي ش به آنجا رفته و در آنگره. هم فرا رسيده است

توانـد بـه  در رابطه با سـازمان حـرف بـزن و بگـو آـه اينگونـه نمـي. از زندگي رهبري برايشان بگو. بگيري

  " ...بايد هرچه زودتر تغييراتي انجام دهند و نوسازي صورت پذيرد. حيات خويش ادامه بدهد

بعد از قولي آه . وضعيت تايھان بسيار عجيب بود. ق خود رفترهبري بعد از اتمام سخنانش، به اتا

به رهبري داده بود، سيگار را ترك آرد، امـا حـاال بـه آشـپزخانه رفتـه، در را بـه روي خـودش بـسته بـود؛ 

بـدون حـرف . آـردم پـيش اونشـستم، سـاآت و آرام بـه او نگـاه مـي. آشيد ميجلوي پنجره ايستاده و سيگار 

ي  رفيـق سـيدار، از مرحلـه: "هـايم نگريـست و گفـت بـه چـشم. پرسـيدم هـايم مـي  چـشمهـايم را بـا زدن سوال

اين رويـدادها تنھـا يـك بـار بـه وقـوع . آند گذريم آه هر روز آن انسان را هزار بار زيرو رو مي عجيبي مي
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بـه ويـژه اعـزام مـن بـه . رفـتن بـه آنگـره، شانـسي بـزرگ اسـت. پيوندند و ما شـاهد آن خـواهيم بـود مي

رغـم تمـامي ايـن مـوارد از چـي ناراحـت هـستم؟  داني علي اما مي. ره از طرف رهبري، يك افتخار استآنگ

    " …بعد از سالھا آه رهبري را ديدم، نزد وي آموزش نديدن و جدا شدن

جدا شدن از تايھان به اين شكل براي مـن هـم . زد هاي عميقي به سيگارش مي هنگام گفتن اينھا، پك

در ســكوت شــب، دراز آــشيده و بــه . ن حــاال، بــاد جــدايي شــروع بــه ورزيــدن آــرده بــوداز همــي. شكل بــودمــ

بـذار . بـرداربيا اينـو : "تايھان از جيبش يك آاست بيرون آورده و گفت. داديم  گوش مي1موسيقي براهمس

  ." هايمان را به ياد بياوريم شايد با گوش دادن اين آاست، خاطره. آاست پيش تو بماند

تايھان هم عاشق موسيقي آالسـيك . موسيقي بسيار جالبي بود" آيتارو"شته شده بود روي آاست  نو

تايھـان . هاي بسياري از موسـيقي آالسـيك در آنجـا وجـود داشـت او در دهكده اتاقي داشت آه آاست. بود

آنكـارا و سـالھاي يـاد آـنم، بـه  هـر وقـت ايـن موسـيقي را گـوش مـي: "، گفـت"آيتارو"هنگام گوش دادن به 

پـك ديگـري بـه ." آيـد هـا بـه يـادم مـي هاي تلخ و شيرين بـسياري از آن سـال خاطره. گردم نشجويي برميدا

  . سيگار زد

******  

امـا . ميـز غـذاخوري رفتـيمآار جھت صرف صبحانه، . امروز صبح آمي دير از خواب بيدار شده بوديم

پـالتويش را پوشـيده و رهبـري . تـيمپلـه رف پلـه، همـه بلنـد شـده و بـه انتھـاي راه با آمدن صـداهايي از راه

  . آالهي در دستش بود

  ـ صبح بخير، بيرون سرده؟ براي قدم زدن چطوره؟

  . توان قدم زد ـ رهبرم، سرده، اما باز هم مي

  . ـ خوبه، پس آمي قدم بزنيم

... هـا:رهبري پس از اينكه سرما را آمي احساس آرد، گفت. هوا سرد بود. با همديگر به بيرون رفتيم

هـا، در باغچـه  بعـد از ايـن حـرف." زننـد سرد است، هميـشه از سـردي هـواي مـسكو حـرف مـيخيلي استي ر

. اتومبيـل ديگـر هـم، هنـوز جـاي خـودش بـود. اتومبيل هنوز پـشت در ايـستاده بـود. شروع به قدم زدن آرد

ديـدن " :تهـاي تايھـان نگـاه آـرد و گفـ مـا را صـدا زد؛ بـه چـشم. آـرد هاي آهسته حرآـت مـي رهبري با قدم

را انقالبـي شـدن از اصـول مقـداري اگـر فقـط ، رهبري، حتي اگر يك بار هم باشد، براي يك زندگي حقيقي آافيـست

  ."درك آنيد، به پيروزي دست خواهيد يافت

زدن بـا تايھـان او  مثل اينكـه هنگـام حـرف. اش شده بودم گفتن، شديدا وارد دنياي دروني هنگام سخن

او . ايـن فقـط يـك حـدس بـود. امـا ايـن غيـرممكن بـود. حساسات تايھان خبر داشتاو از ا. هم آنارمان بود

آيـا حـس شـشم آـه از آن سـخن . اين نيروي حدس بـود! عالي بود. وضعيت روحي تايھان را حدس زده بود
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. هاي نيرومندي هم خواهند داشت گفتند، اين بود؟ مسلما آنانكه صاحب عواطف نيرومند هستند، حس مي

ي دوم آـه بيليـارد  به طبقه. ي ديگر شديم روي نكرده و وارد خانه بار چندان پياده  هوا، اينبه علت سردي

. مـسابقه بـدهيم... هـا: "هـا را برداشـت و گفـت رهبري يكي از راآـت. جا بود، رفتيم نگ در آنپ و ميز پينگ

  ."دانم  ميرهبرم من آمي: "صدايي از تايھان بلند نشد، مجبور شدم پاسخ دهم" آدامتان بلديد؟

  . ـ پس برو آن طرف ببينم

از سرويسش فھميدم آه يا خوب . اولين سرويس را رهبري زد. شمرد امتيازات را مي. تايھان داور بود

فرصـت زدن آبـشار . زد هـايش را بـسيار بلنـد مـي سـرويس. خواهـد مـرا امتحـان آنـد بلد نيست يا اينكه مي

انـداختم آـه  اي بـه هـوا مـي م، بـرعكس تـوپ را بـه انـدازهآـرد وجود داشت، امـا مـن از آنھـا اسـتفاده نمـي

هـايي در  چنـان شـكل. هايم به صورتش خيره مانده بود هنگام بازي، چشم. رهبري بتواند خوب آن را بزند

هـا را  بلنـدترين تـوپ. شد نمايان ميدر شخصيتش آودآي صداقت شد آه با زدن هر توپ  صورتش ديده مي

بــازي تقريبــا برابــر بــود، . خنديــد شــد و مــي رغــم ايــن خوشــحال مــي امــا علــيزد،  هــم بــه شــكلي آمــاتور مــي

هـا هـم از او  بعضي وقـت، يا دو امتياز از او عقب بودم يا مساوي بوديم. گذاشتم زياد از من جلو بزند نمي

سان افتـاد، بـ آـه خـودش هـم جلـو مـي هنگـامي. شـد زدم، ناراحت مي هنگامي آه از او جلو مي. زدم جلو مي

ايــن ســت را واگــذار . ســت دوم را شــروع آــرديم. ول را رهبــري بــردت اِس. خنديــد ي پــاك و صــاف مــيآــودآ

حـاال سـت . با چند امتياز بيشتر اين سـت را مـن بـردم. هاي آخر مساوي بوديم اين بار تا لحظه. آردم نمي

افتاند، بـا  زمين ميها به  وقتي آه توپ. ي مسابقه بود ي اين ست، برنده برنده. آرديم پاياني را شروع مي

. ت سوم ادامـه داشـتبا امتيازهاي مساوي س. ها برود پگذاشتيم او دنبال تو ها را آورده و نمي عجله توپ

زده  تايھـان تـوپ را برداشـت و بـا لحنـي هيجـان. چند امتياز جلو افتاده بودم، توپ پشت سرم افتاده بود

  ."آرام باش سيدار، بازي را نبر: "گفت

. توپ به طرف رهبري افتاده بـود. باز هم جلو بودم." غصه نخور: "با صداي آرام گفتممن هم مثل او 

اما هنـوز بـه جـاي خـودم برنگـشته بـودم . از جاي خودم فاصله گرفته، توپ را برداشته و به رهبري دادم

 مـن تقريبـا بـه. اي زد بـا گـرفتن ايـن امتيـاز، قھقھـه. بـه تـوپ نرسـيدم، امتيـاز گرفـت. آه سرويسش را زد

بـه همـان شـكل يـك بـار ديگـر تـوپ را بـه او دادم و بـه جـايم . باز هم توپ به طـرف او افتـاد. رسيده بود

مـساوي . خنديـد  و مـييـك امتيـاز ديگـر هـم گرفـت. هنوز نرسيده بودم آه باز هم سرويسش را زد. برگشتم

اما من تجربـه گرفتـه . دباز هم توپ به طرف رهبري افتا. شديم ميبه امتيازهاي آخر نزديك . بوديمشده 

 تـوپ را … نتـرس…نتـرس: "بـا خنـده گفـت. بودم، به جـاي خـودم برگـشته و بعـد تـوپ را بـرايش انـداختم

  "من بردم، مگه نه؟: "با خنده گفت. مسابقه را با دو امتياز بيشتر، برد." بنداز
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  ."ـ درسته رهبرم

تـا . مانـديم  برگشتيم آه در آنجـا مـياي بعد از مسابقه با خوشحالي از آنجا پايين آمديم و به خانه

امـروز . ديـدم رفت و بعد از ورود به خانه او را نمـي به امروز، با ورود به خانه، بدون توقف به اتاقش مي

غذا خوري روي ميز .  صرف صبحانه به سالن رفتمجھتبا اين فكر . رود هم فكر آرديم به اتاق خودش مي

ــاب هــم و ــد آت ــان . جــود داشــتچن ــدميــك تكــه ن ــره مالي ــود، . برداشــتم و روي آن آ ــه در ب ــشتم ب ــوز  پ هن

هنـوز . آـه رهبـري وارد سـالن شـد خـوريم  امان را تمام نكرده بوديم، داشـتم يـك لقمـه از نـان مـي صبحانه

هــا انــداخت و بــا  بــري نگــاهي بــه ميــز و آتــابره. در گلــويم گيــر آــردلقمــه نــان را  قــورت نــداده بــودم، 

ها روي ميز پخش  آتاب. نتوانستم جواب دهم" ايد؟ يه؟ هنوز صبحانه نخوردهاين ديگه چ: "عصبانيت گفت

ــتن ــا گف ــا را برداشــت و ب ــد؛ آنھ ــد مثــل لمــپن: "شــده بودن خجالــت . از ســالن خــارج شــد" هــا زنــدگي نكني

مـان را زود خـورده و هميـشه  صـبحانه. شـديم ديـر از خـواب بلنـد نمـيديگر بعد از اين رويداد، . آشيدم مي

  . آورد اين سخنان رهبري بايد نتايج خوبي به همراه مي. آرديم رتب ميخانه را م

هـا  هـر يـك از آن. ها آمده بودند دو نفر ديگر هم با آن. هاي ديروزي باز هم برگشتند نزديك ظھر، آدم

آن مرد عجيب مثل هميشه راحت . در سالن نشسته و منتظر رهبري بودند. يك آيف سياه در دست داشتند

آـه : "وقتـي آـه رهبـري پـايين آمـد بـه او گفتنـد. تـر بودنـد تـر وناراحـت هانش از او آمي متعجبهمرا. بود

: هــا گفــتم بــا شــنيدن ايــن حــرف." خواهنــد عكــس رهبــري را بكــشند و همــين جــا پاســپورت درســت آننــد مــي

ك يـ. بـود" دانـم نمـي"أي آـه تايھـان در جـواب مـن گفـت،  تنھـا آلمـه" آنند؟ پاسپورت براي چي حاضر مي"

از آيفــشان بيــرون آورده و آنــار يــك ديــوار مناســب عكــس رهبــري را بــراي " پوالروئيــد"دوربــين عكاســي 

. آن دو نفـر ديگـر دوربـين را گرفتنـد و وارد حمـام شـدند آـه در راهـرو قـرار گرفتـه بـود. پاسپورت گرفتند

د و از جـاي ديگـري شـ هـا تاريـك مـي آـردن المـپ معموال حمام با خاموش. هاي حمام را خاموش آردند المپ

تــا هنگــامي آــه آارمــان را تمــام : "هــا گفــت قبــل از آنكــه وارد حمــام شــوند، يكــي از آن. گرفــت نــور نمــي

صــداي فريادهــا و عــصبانيت . در ايــن اثنــا مــاهر آمــده و پــيش رهبــري رفــت." ايــم، آــسي وارد نــشود نكــرده

. بعد از مدتي ماهر پايين آمد. زنند اي حرف مي معلوم نبود در مورد چه مسئله. رسيد رهبري به پايين مي

از . خنديـد ها حـرف زده و مـي هاي طاهر با آن توسط ترجمه. آنار آن دو نفر ديگر رفت. ناراحت بودخيلي 

آن دو نفـر ديگـر هـم آـه بـه حمـام رفتـه . زدنـد صدايشان فھميـدم آـه در مـورد چيزهـاي مھمـي حـرف نمـي

 جـاي گرفتـه بـود، در ايـن انهايـش با وسايلي آـه در آيـف. ندداد سر و صدا آارشان را ادامه مي بودند، بي

  .  هستند.K.G.B ان هر چه باشد اينھا جاسوس. آردند حمام آوچك، پاسپورت درست مي

هايـشان بـه سـالن  آارشـان را تمـام آـرده و بـا آيـف. چند ساعت از ورود آنھـا بـه حمـام گذشـته بـود

. زد آننده لبخند مي با رفتاري اميدوارانه و خوشحال.  آمدبا خبر دادن به رهبري، باز هم پايين. برگشتند
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رهبــري پاســپورت را گرفتــه و بــا همــان . مــرد عجيــب پاســپورت را از آن دو نفــر گرفــت و بــه رهبــري داد

اي  شــده ي اول آن عكــس پــرس ســاخته شــده بــود و در صــفحه" يروســمليــت "طبــق پاســپورت . قيافــه ورق زد

زير آن هم با حروف روسـي، چيزهـايي نوشـته شـده بـود . يده شده بودوجود داشت آه چند ساعت قبل آش

هـاي زورآـي  بارزترين بعد اين جو، خنـده. يك جو ديپلماتيكي حاآم بود. ها را بخوانم توانستم آن آه نمي

تـواني  با اين پاسپورت، هر وقت آه بخواهي، به هرجاي دنيا مـي: "مرد عجيب مثل يخ خنديد و گفت. بود

  . گونه نبوده است شد؟ بعدها روشن شد آه اين  اين اطميناني بود آه به رهبري داده ميآيا." بروي

...  ز اروپـا، مـيھن وهايي آه ا گزارش: ها را هم براي رهبري آورده بود ماهر با خودش گزارش فعاليت

 رهبـري از بعـد از خـروج. شـد آمد، در اينجا با آامپيوتر نوشته شده و براي رهبري ارسال مي به مسكو مي

 برقــرار آــرده بــود، MEDTVبعــد از ارتبــاطي آــه بــا . خاورميانــه، خلــق در هــر طــرف بــه پــا خاســته بــود

هـا بـه اعتـصاب عمـومي درازمـدت دسـت زده  زنـداني. گرفـت هاي فراواني صورت مي پيمايي و تظاهرات راه

ــد ــدان. بودن ــا شــعارهــهــا و  هــم در زن ــد خورشــيدمان را تار نمــي"م در خــارج، ب ــدتواني ــان، " يــك آني آودآ

زدن  پايبندي خود را بـه خورشـيد بـا آتـش. آشيدند هايشان را به آتش مي بدن... سالمندان، زنان، مردان و

در اطـراف . شـد شايد هـم اولـين بـار بـود تـاريخ شـاهد چنـين رويـدادهايي مـي. دادند بدن خويش نشان مي

  . از آتش درست شده بودايي  حلقهخورشيد، 

هايي آـه امـروز هـم آمـده بودنـد،  در خبرها و گزارش. دهاي ارتباطي اين بو سانهموضوع بحث تمام ر

  . شد بحث ميايي  تحرآات تودهاز صدها 

صـورتش آرام . هاي متمادي در حيـاط قـدم زد دقيقه. رهبري پس از شنيدن اين خبرهان به حياط رفت

بـه علـت سـردي هـوا، بـه داخـل  بعـد از مـدتي ….انديـشيد هـاي تيـزش را بـه زمـين دوختـه و مـي چشم. بود

  . برگشت

زدن  حـرف. ي جدايي از تايھـان را من هم غصه. خورد ي جدايي از رهبري را مي تايھان هنوز هم غصه

  . از اين رو ساآت شده بوديم. آرد تر مي غصه را عميق

در تمامي رفـت و آمـدهاي مـاهر، يـك مـسئله توجـه مـرا بـسيار بـه . شب آه شد، ماهر و برويي آمدند

دانـست، بـا مـا حـرف بزنـد، پـس چـرا بـا  اگـر الزم نمـي. زد آرد، اغلب با مـا هـيچ حـرف نمـي خود جلب مي

حــاال هــم در هيئــت مــديره جــاي . هــاي روســيه بــود زد؟ تايھــان مــدتي مــدير آــل فعاليــت تايھــان حــرف نمــي

به . گرفت  نميگاه با تايھان بحث و گفت و گويي نداشت و هيچوقت نظر او را رغم اين هيچ علي. گرفت مي

در برخوردهـايش يـك . آـرد هـيچ صـحبت نمـيجز زماني آه مجبور بود در رابطه با رهبـري چيـزي بگويـد، 

آن برنامـه ابطـال : "آن روز رو بـه تايھـان گفـت. توجھي به اطرافيان حـاآم بـود بيني و بي طرز خود بزرگ

. مــان آوتــاهي از آنجــا رفتنــدبعــد از مــدت ز." شــوي ديگــر بــا پاســپورت رهبــري از روســيه خــارج نمــي. شــد



 وسه روز در طوفان سي

  

59
. تـوانم مـدت بيـشتري پـيش رهبـري بمـانم ترتيـب مـي خوب شد آه برنامه ابطال شد، بدين: "تايھان گفت

  ."روم، پيش رهبري خواهم ماند پس تا روزي آه به آنگره مي

بعـد از مـدتي طـوالني بـه اتـاقم . خنديـد و مـينمانـده بـود ها غصه از صـورتش  هنگام گفتن اين حرف

  .هايم را بستم تم و ضمن گوش دادن به موسيقي بتھوون، چشمرف

******  

هـر جـا . الي پرده نگاهي به حياط پـشتي انـداختم از البه.  قبل از هر آسي از خواب بيدار شدم،صبح

آمي بعد تايھان هـم بيـدار . سرماي شديد، جاي خودش را به اولين برف زمستان داده بود. سفيد شده بود

تايھان بـه بخـاري آـه از فنجـان چـاي بلنـد . شپزخانه رفتيم و اولين چاي روز را نوشيديمبا هم به آ. شد

دونـي رفيـق سـيدار، بـه  مـي: "وقتي آه به خـودش آمـد، گفـت. شد، خيره شده و غرق خياالتش شده بود مي

در . اي شايد مدت درازي نيـست آـه تـو بـه روسـيه آمـده. خواهم نظر تو را هم بدانم آنم، مي چيزي فكر مي

بـه همـين . اي  ماهي آه اينجا هستي، سـنگيني مـشكالت سـازماني اينجـا را آمـي درك آـرده7-8طول اين 

ات و ، طــرز حيــبرخــورد ســازماني. دانــم آــه در ايــن محــيط فــشار زيــادي بــه تــو وارد آمــده اســت دليــل مــي

از ابتــداي . ســتبــسيار بــه دور اي زنــدگي حزبــي  گيــري آــادر در روســيه، از معيارهــا، اخــالق و شــيوه شــكل

ماهر مطابق معيارهـاي خـودش يـك سيـستم بـه .  ما در اين آشور تا به امروز، ماهر اينجاست سازماندهي

قــبال يــك گــزارش انتقــادي طــوالني در رابطــه بــا سيــستم . را ســازماندهي نمــوده اســت ودجــود آورده و آن

ز آن گزارش، در آآادمي تحليالت رهبري بعد ا. تشكيالتي بوجود آمده در اينجا، براي رهبري نوشته بودم

آنم آه آيا در مورد  اآنون رهبري در روسيه است، به اين فكر مي. بسيار جالبي در مورد روسيه آرده بود

داني آـه توطئـه در برابـر  تو هم مي! است با رهبري حرف بزنم يا نهآورده بوجود او ماهر و سيستمي آه 

در ايــن روزهــاي طوفــاني، احتمــال دارد . ه روي خواهــد دادفــردا معلــوم نيــست آــه چــ. رهبــري ادامــه دارد

به نظر تو مشغول آـردن رهبـري بـا ايـن مـشكالت نـاحقي . مشكل رفتن رهبري به آوهستان هم مطرح شود

  "گي چي آار آنم؟ اين مشكالت را پيش رهبري مطرح آنم يا نه؟ نيست؟ تو مي

  الزم بود چيزي بگويم؛. آرد ميهايي آه منتظر جواب بودند به من نگاه  تايھان با چشم

ي  ـــ رفيــق تايھــان، اگــر بــه خــاطر بيــاري، مــدتي قبــل از اينكــه پــيش رهبــري بيــاييم، در يــك برنامــه

نيـروي نظـامي خـودش . آورد از سوريه، فشار مـيخارج ساختن رهبري ترآيه جھت . تلويزيوني شرآت آرد

آالن از سـوريه  يـا بايـد عبداللـه اوج: "گفتنـد ميها  هر روز سياستمداران و ژنرال. را به مرزها آشانده بود

وقتــي آــه در آن برنامــه هــم حــرف زد، ايــن ." أي اســت بــراي شــروع جنــگ خــارج شــود ويــا ايــن امــر بھانــه

در چنين وضعيتي، مناقشه در رابطه با : "گفت رهبري مي. بود" زن"موضوع برنامه . ها ادامه داشت حرآت

ب باشـد، فقـط مـا تحـت هـر شـرايطي، مـسائلي را آـه بـه مـا مربـوط ها عجيـ ي زن شايد براي بعضي مسئله

اي آـه رهبـري مجبـور اسـت  منظورم اين است آه مـسائل حيـاتي." شوند، مورد بررسي قرار خواهيم داد مي
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راجـع بـه آنھـا مـسائلي آـه تـو بـه فقـط عليـرغم تمـامي ايـن مـوارد، رهبـري . به آنھا بپردازد، بـسيارند

جـا، بـسيار  ، بـراي حـل مـشكالت سـنگين سـازماني ايـناين گفتگو. داد خواهد خواهي حرف بزني، گوش مي

  ."سودمند خواهد بود

هـا، آيـا بـاز هـم  رغم اين علي: "تايھان بعد از اينكه حرفھايم را با تكان دادن سرش تاييد آرد، گفت

  "در مورد رهبري مرتكب يك ناحقي نخواهيم شد؟

رفقاي ديگر هم از خـواب بيـدار شـدند و همـه بـا . ه آردمهايش نگا به جاي جواب دادن، فقط به چشم

  . هم شروع به خوردن صبحانه آرديم

  . …آاله در دستش بود. هايش را بسته بود آاپشن خاآيش را پوشيد و دگمه. رهبري پايين آمد

  توانيم آمي در حياط قدم بزنيم؟  مي! ـ هوا چطوره؟ سرده؟ برف باريده

  . باريدن برف، آمي از سردي هوا آاسته شدـ رهبرم، برف آمده، اما با 

هـر .  ساعت روز، اغلب در اتاق خـودش بـود24رهبري در طول . بعد از جواب تايھان، به حياط رفتيم

شايد هم در طول اين بيست سال، اولين باري بود آـه بـراي . رفت روز براي قدم زدن چند بار به حياط مي

 ميـز ،ي مقابل فقط در خانه. گاهي هم نداشت  انجام نرمش صبحامكان. توانست بيرون بيايد هواخوري نمي

  . نگ و بيليارد وجود داشتپ پينگ

شـد،  آـرد، خـم مـي ، نگـاه مـي سـانتيمتر باريـده بـود تقريبـا دههنگام قدم زدن در حياط به برفـي آـه 

ي سـنگين هـا بـا قـدم. آـرد فشرد و بعد بـه سـويي پرتـاب مـي داشت، آن را در دستانش مي مشتي برف برمي

بـار مـرا  در ايـن اثنـا يـك. خواست صداي برف را در زير پاهـايش بـشنود انگار مي. آورد روي برف فشار مي

رفتن، چشمش را از سفيدي برف جدا آرد و مستقيم بـه چـشمان مـن  بعد از مدتي راه!" بيا اينجا: "صدا زد

هـايش  توانـستم بـه چـشم ديگر نمي. بودها، با نگاه، آار بسيار دشواري  جواب دادن به اين نگاه. نگاه آرد

  ." ي قدرت روح بودند دهنده ها نشان چشم. "نگاه آنم

  . شما جوانب داخلي توطئه هستيد. آنم ـ حاال در مورد يك تئوري فكر مي

   …توطئه. ايم ي عيني را تشكيل داده ها ما زمينه ـ رهبرم، تا به امروز، در تمامي توطئه

   :با عصبانيت حرفم را بريد

  از اين بيشتر بايد چه آار آنم؟ . آنيد؟ اشتباه آار آجاست ـ پس چرا تغيير نمي

  . نمودن آن از طرف ماست دهد، مشكل، عملي ـ رهبري آارهاي خودش را بيش از حد نياز انجام مي

آنيد؟ آيا راهـي ديگـر، يـا جـاي ديگـري آـه بـه آنجـا برويـد، يـا انتخـاب ديگـري  ـ پس چرا تغيير نمي

  داريد؟ 

  . رفتيم اگر وجود داشت، مدتھا بود آه مي. ـ نه جايي براي رفتن داريم و نه انتخاب ديگري
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. وضعيت آنان آه رفتند معلوم است. چيزي ندارد آه به شما بدهد. گرديد ـ مسلما به سيستم برنمي

  . اندازند برند و بعد به طرفي مي به هر نحو آنھا را بكار مي

*****  

ــراي آنكــه در خانــه. ي مقابــل بودنــد ي بــاالي خانــه قــهتايھــان و طــاهر در طب اي آــه در آن اقامــت  ب

بـه خـودم . رهبـري بـه طـور ناگھـاني وارد آن خانـه شـد. داشتيم، سيگار ممنوع بود، به آنجـا رفتـه بودنـد

انـد؟ در ايـن فكرهـا بـود آـه بـه  آيـا متوجـه رفـتن مـا بـه آنجـا شـده." اي واي، سيگار نكشند خوبـه: "گفتم

هـوا پـر از دود سـيگار .  بودند و آنار همديگر ايستاده بودند تايھان و طاهر، آماده. پله رسيديم  راهانتھاي

ي  ماند، اگر آـسي در طبقـه در جايي آه رهبري مي. زيرسيگاري را جلوي خودشان گذاشته بودند. شده بود

قـبال چنـد . ر حـساس بـودنسبت بـه سـيگار بـسيا. شد ي باال متوجه مي پايين سيگار بكشد، رهبري در طبقه

آـشد؟  آـي سـيگار مـي: ي باال، پـايين آمـده و بـا عـصبانيت پرسـيده بـود بار با احساس بوي سيگار از طبقه

! اين چيه؟ : "رهبري با عصبانيت. ي تايھان و طاهر عوض شده بود آرد؟ رنگ چھره حاال چطور برخورد مي

: بــا زبــان آــردي گفــت. طــاهر مداخلــه آــرد. آمــد هــيچ صــدايي از تايھــان نمــي" آــي اينجــا ســيگار آــشيده؟

طـاهر بـراي رهـايي از ." چنـد دقيقـه قبـل از اينجـا رفتنـد. محافظان روسي آشيدند، مـا نكـشيديم. رهبرم"

گيـر  امـا چنـدان پـي. هـاي طـاهر را بـاور نكـرد رهبـري گفتـه. يافـت هايي هميشه راهي را مي چنين وضعيت

. شـد در حالت ايستادنش، خجالت و احـساس فـشار ديـده مـي. دآم هنوز صدايي از تايھان نمي. مسئله نشد

  »...برو آن طرف، ببينم: "پنگ رفت و گفت رهبري آنار ميز پينگ

تا زماني آه رهبري در خاورميانه بود، هميشه فوتبال يا واليبـال . آرديم نگ بازي ميپ هر روز پينگ

بازي را شـروع . پنگ قانع باشيم پينگبازي  مجبور بوديم به. اينجا اين امكان وجود نداشت. آرد بازي مي

 ها نزديـك بـه هـم امروز هم امتياز. آرد هايمان هميشه به شكلي مساوي پيشرفت مي مسابقه. آرده بوديم

هميـشه حرآـاتي بـه صـافي حرآـت آودآـان و آـسب . برد ت پاياني را هميشه رهبري ميس. رفتند پيش مي

در اين اثنـا گـاهي . شدند ها برابر و امتيازها به هم نزديك مي ست. شد پيروزي بزرگساالن، در او ديده مي

دادم،  ها را از زمين برداشـته و بـه رهبـري مـي وقتي آه توپ. آرد هاي آوچكي مي خنديد و حيله اوقات مي

هـايش  با انجام اين آار، رنگ خنده. آرد سرويسش را به ميداني خالي آه هنوز من آنجا نبودم پرتاب مي

طـاهر . هايش را به آنجـا آورديـم سپس ما لباس. بعد از اتمام مسابقه، وارد حمام سونا شد. ردآ تغيير مي

. آورد طـاهر از ايـن آارهـا سـر درمـي. آه رهبري به آن خانه بيايد، حمام سونا را گرم آرده بود قبل از آن

سـونا بـراي سـالمتي حمـام . نشـستيم هنگامي آه رهبري در حمام بود، ما در اتاق تلويزيون به انتظار مـي

مانـد، آمـي بـه وزنـش اضـافه  حرآـت مـي در اين محيط، به دليل آنكه هميـشه بـي. رهبري بسيار خوب بود

رهبـري نفـس . بـاز هـم بـه بيـرون رفتـيم. شـد ، از وزنش آاسته مـيداگر آم هم باشطريق از اين . شده بود



 وسه روز در طوفان سي

  

62
بعد از گفـتن ايـن ." ار مشكلي بودآنجا نفس آشيدن برايم آ. بيش از حد گرم بود: "عميقي آشيد و گفت

  . ها، به طرف اتاقش حرآت نمود حرف

اگر حاضـر باشـي، : "روزرين آنجا رو به طاهر گفت. با رفتن رهبري به اتاقش، ما هم به سالن رفتيم

  "هم براي تلفن و هم براي خريد احتياجات آشپزخانه بايد برويم بيرون

  . تونيم بريم مي. ـ حاضرم

  . گرفت يونان تماس ميدوستانمان در روزرين باز هم با .  اتومبيل شده و رفتندبا همديگر سوار

ديـدن بـارش بـرف شـده هـا، غـرق  آنار پنجره ايستاده و از البـالي پـرده. گذشت  ظھر مي12ساعت از 

هاي درختان مانده بودند، رنـگ  هاي زرد و خشكي آه هنوز هم بر شاخه برگ. باريد بودند آه به شدت مي

ــدزردي  ــه جــاي گذاشــته بودن ــرف را ب ــان ســفيدي ب ــرگ. در مي ــين  برخــي از ب ــه زم ــرف ب ــا ب ــراه ب ــا هم ه

از آن دو نفـر آـه در ي يكـ. زنگ به صـدا درآمـد. چند اتومبيل به در چوبي حياط نزديك شدند. افتادند مي

سـياه ويـژه هـاي  از آن اتومبيليك نوع . اي باز آردن در به حياط رفتآردند، بر آن خانه با ما زندگي مي

پـشت سـر اتومبيـل سـياه، لنـدرور مـاهر هـم وارد . چرخيـد هنوز هـم چـراغ آبـي روي آن مـي. وارد حياط شد

بـا . از اتومبيل سياه، ژرنوفسكي و ميتروفانوف و از اتومبيـل ديگـر مـاهر و برويـي پيـاده شـدند. حياط شد

بـا زبـان . در جيبش گذاشـته بـودهايش را  رنوفسكي دستيژ. آرده و وارد خانه شدندعبور حياط از ه لعج

ميتروفــانوف هــم ســالم داد، امــا او هنگــام ســالم دادن بــسيار بــا احتــرام برخــورد . ترآــي بــه مــا ســالم داد

چـاقي بـيش از حـدش، از صـورتش . تـر بـود و چـاقه قـدتر آوتـا رنوفـسكييميتروفانوف به نسبت ژ. آرد مي

برويي بـاز هـم مـسئول ترجمـه . د، پيش رهبري رفتندهر چھار نفر، بدون آنكه زياد منتظر بمانن. پيدا بود

وقتــي آــه برگــشت از او . فاطمــه چــاي بــرده بــود بــاال. ي پــايين قابــل فھــم نبــود وگوهــا از طبقــه گفــت. بــود

  " آنند؟ در رابطه با چه چيز صحبت مي: "پرسيديم

  . هايشان را بفھمم، در اتاق نماندم اي آه بتوانم صحبت ـ به اندازه

بعـد از آخـرين . لبخنـدهاي ديپلماتيـك بـاز هـم ادامـه داشـت. ها پـايين آمدنـد پله  از راهبعد از مدتي

مـاهر و رسـتم وارد . رنوفسكي و ميتروفانوف، با اتومبيلي آـه آمـده بودنـد، برگـشتنديلبخند ديپلماتيك، ژ

 و جوابش زد بعضي وقتھا، چند آلمه با برويي حرف مي. زد مثل هميشه با ما حرف نمي. سالن شده بودند

ي پناهنـدگي رهبـري در  اين روزها در مجلس دومـا، مـسئله: "يك بار برگشته و رو به ما گفت. گرفت را مي

يكـي از جاهـاي . رود هـاي ديپلمـاتيكي حـزب پـيش مـي فعاليت. ممكن است قبول شود. شود اينجا مطرح مي

در حـزب مـا آـساني آـه . ...تآنـد، اينجاسـ اداره مـيرا هـاي ديپلمـاتيكي  مھمي آه حزب در آنجا فعاليـت

هـــايي بـــسيار  بـــا نگـــاه." … مـــن و آـــاني هـــستيم…بتواننـــد امـــور خارجـــه را اداره آننـــد، وجـــود ندارنـــد

و " دجلـه. "دهـيم تعـدادتان را افـزايش مـي. مـشكلي نيـست: "داد بينانه بـه حرفھـايش ادامـه مـي خودبزرگ
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در . ايـم واستهرا هم خ" هژار"رفيق . آيند  مياز اروپا هم تعدادي از رفقا. اند به ارمنستان آمده" سكينه"

  "…آوريد هاي آآادمي را شما بوجود مي شايد هم هسته. شايد او هم پيش شما بماند. دآي زمان آوتاهي مي

  . همراه با برويي آمي آنجا نشسته و سپس با هم رفتند

در رابطه ها  روزنامهتمامي تقريبا در . را آورده بودآنھا ي  ها و بريده ماهر همراه با خودش روزنامه

هواپيماربـا فريـب خـورده و بـه . "آالن سرقت شده بود، نوشته شده بود با هواپيمايي آه براي عبدالله اوج

اي آــه پلــيس ويــژه بــه  در حملــه. جــاي آنكــه هواپيمــا در بلغارســتان بــه زمــين بنــشيند، در آنكــارا نشــست

هـا  هـا انـداختيم، آن بعد از آنكه نگاهي بـه روزنامـه" . …فرودگاه آنكارا صورت داد، هواپيماربا آشته شد

  . را براي رهبري برديم

. آردنـد رفتـيم، مـا را تعقيـب مـي بـه هرجـا آـه مـي: "با هيجان بسيار گفت. نزديك شب طاهر برگشت

  . هاي او را تاييد آرد روزرين هم با سرش حرف." مدام پشت سرمان بودند

رفتــي، تــو را تعقيــب  قــبال هــم آــه بيــرون مــي. اي نيــست ازهايــن آــه چيــز تــ: "تايھــان بــا خنــده گفــت

ســپس دليلــي بــراي . هايمــان در ايــن خانــه، تحــت آنتــرل اســت از ســوي ديگــر تمــامي حرآــت. آردنــد مــي

ايـن بـار خبرهـاي . رفقا او را ول آنيد: "ها را بريد و گفت روزرين اين حرف." زده شدن وجود ندارد هيجان

." توانـد بـه يونـان بـرود ديگر رهبري هر وقت آه بخواهد، مـي. شود اضر ميبراي رهبري جا ح. خوبي دارم

وقتي آه بيايند، در مـورد رفـتن رهبـري بـه يونـان و شـرايط . آيند دوستانمان بعد از چند روز به مسكو مي

  ."آنيم اقامت او گفتگو مي

همـراه . ذشته بـوداز فرا رسيدن شب گساعتي . گذشته بودهوا گذشت، مدتھا از تاريك شدن  زمان مي

ي  صداي موسيقي طوري بود آه بـه طبقـه. مآردي را گوش مي" آيتارو"با تايھان در اتاق خودمان نشسته و 

  "زني؟ با رهبري حرف مي: "رو به تايھان آرده و گفتم. رفت ديگر نمي

امي آه تا هنگ. آنم آه اين در مورد رهبري ناحقي است هنوز به اين فكر مي! دانم رفيق سيدار ـ نمي

  . خوابيديم ترتيب مي بدين. آيتارو سنگيني خواب را با خود به همراه آورد، آن را گوش آرديم

*****  

بود، متوقف شده آرده باريدن شروع به برفي آه ديروز . امروز صبح رهبري زودتر به حياط آمده بود

هايش را پوشانده بـود  ه گوشالرهبري با آ. بعد از پايان بارندگي، سردي هوا باز هم شروع شده بود. بود

نگ پ بعد از چند دقيقه قدم زدن، به اتاقي رفتيم آه ميز پينگ. زد و قدم ميبسته هاي آاپشنش را  مهو دگ

اي  خوشـحالي.  بـود1-2ي بازي بـاز هـم  نتيجه. ي ديگر راه انداختيم مثل هميشه يك مسابقه. در آنجا بود

بعـد از مـسابقه، . بگذاردا عشقي آودآانه راآت را روي ميز آه از پيروزي ناشي شده بود، باعث شد آه ب

ي بـزرگ  پنـگ و پنجـره ميان ميـز پينـگي  فاصلهدر . گشت جره رفته و برمينهاي آهسته، به طرف پ با قدم

  ..پرداخت ميبه قدم زني 
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  هايي را آه آمده بودند، خوانديد؟ ها و نوشته ـ روزنامه

  : تايھان

  !يم، رهبرمـ بسياري از آنھا را خواند

! دهـد نمـي...جـوابي... گـريال ...آند، اما از گريال خبـري نيـست ـ خلق به پا خاسته، زندان مقاومت مي

ربايي، مردن را هـم  مادام آه يك هواپيما مي. آند آن آسي آه هواپيما را ربوده، مغزش مثل شما آار نمي

در . پيـروز شـويتـا نتيجـه داشـته باشـد، دهي، اگر بميري هم، بگذار مرگي بامعنـا باشـد،  مد نظر قرار مي

توانيـد صـاحب يـك  امـا نمـي. ميريـد مي. ايد، همين است هايي آه شما دچار آن شده حقيقت يكي از تراژدي

ي عجيـب ايـن  مـسئله. باشـد اي آـه تحليـل آن بـسيار دشـوار اسـت، همـين مـي مسئله. زندگي بامعنا باشيد

  …!توانيد زندگي آنيد ميريد، اما نمي است، مي

زمــان . بــودش يگمــ ليــداســتان گ. برداشــته بــودمشــب قبــل آتــاب رهبــري را . رهبــري بــه اتــاقش رفــت

با مـد نظـر . آوردم ميبه دست الزم بود ام،  به رهبري بگويم آتابش را برداشتهبتوانم مناسبي براي آنكه 

ات مناسب، آتـاب آردم آه در اوق سعي مي. قرار دادن احتمال عصباني شدنش، آن آتاب را برداشته بودم

ش يگمــ ليــكــه رهبــري از خاورميانــه خــارج شــده بــود، در تحلــيالتش بــسيار از داســتان گزماني. را بخــوانم

   ...جھت فھم تحليالتش، خواندن آن آتاب مھم بود. آرد استفاده مي

بـه . با عجله بازگـشت. تايھان به طرف در رفت. آن مرد در بزرگ را باز آرد. زنگ در به صدا درآمد

  ."مجيد آمد و نزد رهبري رفت: "تايھان از آنار من گذشت و گفت. دادمش ادامه يگم لياندن آتاب گخو

   …ش در جستجوي جاودانگي بوديگم ليگ

آتـاب درسـت جلـوي مـن روي . هـا از جـا برخاسـتيم با آمدن آن. آمدند مجيد و رهبري با هم پايين مي

ايـن : "مـن انـداخت و بـا لحنـي آمـي متعجـب گفـتنگـاهي بـه آتـاب جلـوي . رهبري پيش من آمد. ميز بود

  "آند؟ آتاب من نيست؟ اين جا چه آار مي

  ...اما...دادم به شما خبر مي. تان برداشتم ـ رهبرم من براي خواندن از آتابخانه

  : با خنده

  . بخوان... خب...ـ خب

  . بعد از آنكه مجيد را تا آنار در بدرقه آرد، به اتاقش برگشت

قـد، آچـل و عينكـي آـه آـت و شـلوار پوشـيده  همراه مـاهر، مـردي ميـان. ر باز هم آمدنزديك ظھر ماه

دادنــش معلــوم بــود آــه تايھــان، روزريــن، طــاهر و فاطمــه را  از ســالم. شــناختم او را نمــي. بــود، آمــده بــود

نا  روسـيه آشـبا تايھـان، طـاهر و فاطمـه در. زد ماند، حرف مي با زباني آه بيشتر به آذري مي. شناسد مي
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مــدتي قبــل، از آآــادمي بــه .  بــود1"هــژار"رفيــق . شــناخته بــودآآــادمي شــده بــود و روزريــن را هــم در 

هنوز مدت زيادي از رفتنش نگذشته بـود آـه از طـرف سـازمان بـه روسـيه . هاي زاگرس رفته بود آوهستان

هاي روسي،  زبان. وداو از آردهاي آذربايجان ب. آرد قبال هم در اين آشور فعاليت مي. برگردانده شده بود

بعد از سالم دادن به رهبري شـروع . رهبري با آگاهي از آمدن آنھا پايين آمد. دانست آردي و ترآي را مي

هــژار در رابطــه بــا زيربنــاي اقتــصادي روســيه و وضــعيتي آــه خلــق بعــد از فروپاشــي . بــه صــحبت آردنــد

آيـا روسـيه موضـعي اليـق تـاريخ : "گفـت رهبـري مـي. زد سوسياليسم رئال بدان گرفتار آمده بود، حرف مـي

تـوانيم مـدتي   آيـا مـي...آننـد؟ هايـشان، اصـولي رفتـار مـي گـذاري آند؟ آيـا اينھـا در سياسـت خود اتخاذ مي

  . رهبري و هژار بعد از اين گفت و گو به حياط رفتند" طوالني اينجا بمانيم؟

هــم خودشــان را بــراي رفــتن و طــاهر و روزريــن . بــا گذشــت مــدت زمــان آوتــاهي، هــژار و مــاهر رفتنــد

با رفتن آنھـا، خانـه آرام . ي روزرين شده بود اين آار هر روزه. آردند تماس تلفني حاضر ميآردن برقرار 

انداخته و هاي آنھا  م و نگاهي به روزنامه و بريدهبراي استفاده از فرصت به اتاق خودمان رفت. شده بود

ي بھتر از زمان،  براي استفاده. داشته بودم، آمي ديگر خواندمآتابي را آه از اتاق رهبري بدون اجازه بر

  . ماندم شب تا ديروقت بيدار مي

طـور خـودم را نيازمنـد  از اولين روزي آه رهبري را شناخته بودم تا به امروز اولين باري بود آه اين

ايـن . ه بـودمافتـاگي ذهنـي خـودم پـي بـرد آـه بـا رهبـري داشـته بـودم، بـه عقـبگفتگوهـايي در . ديـدم مي

رهبـري هـر روز بـا سـواالتي آـه . آرد آـه در راسـتاي يـادگيري، تـالش بيـشتري بكـنم وضعيت مرا وادار مي

تـرين  اطرافيـانش هـر آـس آـه باشـند، حتـي در مھـم. داد آرد، انسان را به تقكر بيشتر سـوق مـي مطرح مي

وگـو بـا رهبـري خـودم را  ه در گفـتبا درك اين امر، در تـالش بـودم آـ. آرد فكري مي ها هم مسائل هم با آن

افتادگي ذهني و آمبود معلومات را به شديدترين شكل احساس  پيش رهبري عذاب عقب. بيشتر حاضر آنم

  . گرفت رهبري هم به همان شكل صورت ميگفتگوهايي باشد، گسترده انديشه هر اندازه عميق و . آردم مي

ايـي آـه در آن   چنـد در اتـاق رهبـري و در خانـههر. ي مقابل رفتيم اخبار به خانهشب، هنگام پخش 

   .رفتيم مانديم، تلويزيون وجود داشت اما براي تماشاي خبرها به آن خانه مي مي

شــنيدن آن خبــر همــه را متعجــب . رنوفــسكي بــه آنكــارا موضــوع بحــث بــوديدر ابتــداي خبرهــا، ســفر ژ

براي چه بـه آنجـا رفتـه . يادي مطرح بودسواالت ز. آردند ديگر نگاه مي  همه با تعجب به هم. ساخته بود

  هدفش از رفتن به آنكارا چيست؟. است؟ آيا رهبري از رفتن او خبردار است

ــره ــر چھ ــوا خــوري صــبحگاهي، ب ــام ه ــود هنگ ــد نشــسته ب ــري تردي ــري پرســيد؛ . ي رهب ــتن "رهب از رف

  "رنوفسكي به آنكارا آسي خبري داشت؟ آيا پيش شما از چنين چيزي بحث آرده بود؟يژ

                                                                 
 گريال استآردستان هاي   يكي از رفقا آه اآنون در آوهستان  HEJAR ـ 1
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  !"خبر نداريم رهبرم: "تايھان گفت

  از اين به بعد چه روي خواهد داد؟ ! دهند؛ عجيبه مانيم، به ما خبر نمي ها مي ـ پيش اين انسان

در به صدا در آمـد، طـاهر در . زد آه يك اتومبيل جلوي در توقف آرد با همان چھره در حياط قدم مي

اتومبيـل وارد . خواست بداند آه چه آسي آمده اسـت يرهبري در جاي خودش ايستاده بود و م. را باز آرد

  »...بيا اينجا: "رهبري با عصبانيت رو به ماهر آرد و گفت! باز هم ماهر و مجيد. حياط شد

  !فروشند خبر داري؟ اين آدمھا ما را مي... رنوفسكي به آنكارا رفته استيـ ژ

هـا  خبـر رفـتن او در روزنامـه. فتـه باشـدآردن فشارهاي آنكارا به آنجـا ر شايد براي آم. ـ خبر ندارم

خواسـتند آـه روسـيه شـما را  آنـان مـي. نوشته شده بود؛ مدتي قبل ترآيـه بـه روسـيه التيمـاتوم داده بـود

  . بنابراين ممكن است يك تالش ديپلماتيك باشد. تسليم ترآيه آند

  . دآن  تو را در مشتش گرفته، هر طور آه بخواهد با تو بازي مي.K.G.B! ـ نفھم

ي پناهنـدگي شـما در مجلـس دومـا  در ايـن روزهـا مـسئله"مجيد بـسيار ترسـيده بـود، بـا همـان لحـن، 

  »...شود، به احتمال قوي قبول خواهد شد مطرح مي

اي  آـرد، بـا چھـره اش، درون خود را افـاده مـي رهبري بدون آنكه چيزي بگويد، با ابروهاي درهم رفته

  . فتعصباني، وارد خانه شده وبه اتاقش ر

شــرآت هــا  برنامــهاز رفقــاي عــضو شــوراي رهبــري و مجلــس حــزب، در .  برنامــه داشــتMEDTVشــب 

هـايي  عكـس. در همين اثنا طاهر آمـد. رهبري پايين آمد و به ما گفت آه برنامه را تماشا آنيم. آردند مي

از اينكـه زمـاني بعـد . تك تماشـا آـرد ها را گرفته و تك رهبري عكس. را آه آشيده بوديم، ظاهر آرده بود

؟ مسلما آـه مـن ...ترم يا تو من جوان: "طوالني به عكسي آه با تايھان گرفته بود نگاه آرد، با خنده گفت

تـر ديـده  رغم اينكه تايھان يازده سال از رهبري آوچكتر بود، رهبري در عكس جـوان علي!" ترم از تو جوان

امـا تنھـا آمـي از .  صورتش به خـوبي پيـدا بـودچين و چروك. موهاي تايھان بسيار سفيد شده بود. شد مي

   ...صورت رهبري چين و چروك نداشت. موهاي رهبري به سفيدي گراييده بود

رهبـري برنامـه را در اتـاق .  همه با هم به اتـاق تلويزبـون رفتـيمMEDTVي  شب، هنگام پخش برنامه

بود بعد از خـروج رهبـري " ه رهبريي بين المللي موجود علي  توطئه"موضوع برنامه . آرد خودش تماشا مي

بعـد از . آردنـد از خاورميانه، اولين بار بود آه اين تعداد از مقامات رسـمي حـزب، در برنامـه شـرآت مـي

چـون  گرفـت آـه رهبـري هـم خروج رهبري از سوريه، در نشريات ترآيه تبليغاتي بر ايـن منـوال صـورت مـي

شـرآت آـردن مـديريت .  با فروپاشـي روبـرو خواهـد مانـدي تشكيالت را ندارد، تشكيالت گذشته توان اداره

  . ها حزب، با تعداد زياد، جوابي بود براي تمامي اين تبليغات
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رفـت، همـه  در حـالي آـه احتمـاالت ديگـري مـي. آنندگان برنامه مثل هـم بـود سخنان تمامي شرآت

شـد آـه   مورد پافشاري ميبا اصرار در اين. زد هرآس با طرزي خودانتقادي حرف مي. مكمل همديگر بودند

هر شرآت آننده از پايبندي خود به . اجازه نخواهند داد خطاها و اشتباهات گذشته بار ديگر تكرار شوند

سـاعت دوازده و نـيم شـب رسـيده .  اولين بار بود آه يك برنامه اينقدر طوالني باشد…زد رهبري حرف مي

تايھـان . يافـت بعـد از فاصـله، برنامـه ادامـه مـي. داي در برنامـه انداختـه شـ براي چند دقيقه فاصله. بود

هم خـواب . شويم هم آمي گرم مي. ي برنامه، براي خوردن چاي پايين برويم بياييد تا شروع دوباره: "گفت

  ." پرد از چشممان مي

. ي روبرو رفته بودنـد ي خانه تايھان و روزرين به آشپزخانه. آيم ـ شما برويد، من هم پشت سرتان مي

هـوا سـرد و . هـاي ديگـر انـداختم، تلويزيـون را خـاموش آـرده و پـايين رفـتم از آنكه نگاهي بـه آانـالبعد 

هـاي بـرق  هايي آه در آوچه هم به تيـرك المپ. هاي داخل خانه، را آمي روشن آرده بود المپ. تاريك بود

ي ديگـر نـزد  خانهسپس به طرف . آمي در حياط ماندم. دادند آويزان بودندن روشناي ضعيفي به حياط مي

بـه . ي در بردم آه يك نفر از داخل در را باز آرد دستم را به دستگيره. تايھان و رفقاي ديگر حرآت آردم

  . از هيجان در جاي خود ميخكوب شدم. طور ناگھاني با رهبري برخورد آرده بودم

  . برو آنار...واسه چي اينجا ايستادي؟... ـ چيه؟

چطـوره، ! ... بيـا اينجـا: "سـپس برگـشت و گفـت.  گفت و از آنارم گذشـتها را رهبري با ديدن من اين

  آني؟  برنامه را تماشا مي

  . ـ بله رهبرم

  اي گرفتي؟  ـ چه نتيجه

آردنـد آـه از شـما  فكـر مـي. ـ رهبرم، خـروج رهبـري از خاورميانـه، دولـت را تـرك اميـدوار آـرده بـود

  . ودشان افتاداما سنگي آه پرتاب آردند، بر سر خ. اند خالص شده

  : با خنده 

  ـ افتاد، مگه نه؟ 

  . از سوي ديگر به جاي فروپاشي تشكيالت، مستحكم شدن آن را ديدند. ـ درسته رهبرم

  . ي برنامه را هم تماشا آنيم ادامه. ـ خب

مـن . ي برنامه به اتاق خود برگشت وگو، در حياط قدم زد و سپس براي تماشاي ادامه بعد از اين گفت

تايھـان بـا خنـده . چگونگي برخورد آردن با رهبري را براي تايھان تعريـف آـردم. آشپزخانه رفتمنيز به 

ي برنامه، به اتـاق  بعد از صرف چاي، جھت تماشاي ادامه." هاي اينچنيني چه زيبا هستند تصادف: "گفت

  . برنامه تا ديروقت ادامه داشت. تلويزيون برگشتيم
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در يكـي از . در جنگ، چند تـن از رفقـا شـھيد شـده بودنـد. يھن آمده بودهايي از م امروز صبح گزارش

 و نزديـك بـه سـي 1 ولـف ي گريال، گريالي انترناسيوناليـست آلمـاني آنـدره پايه ي بلند مناطق، يك فرمانده

رهبـري بـا خوانـدن ايـن : "بعد از خواندن اين خبرهـا، تايھـان گفـت. گريالي ديگر به شھادت رسيده بودند

هميـشه در تحلـيالتش در مـورد موضـع گـريال، نـاراحتي خـود را بيـان . بسيار خـشمگين خواهـد شـدخبرها 

  ."خواستم پيش رهبري باشم اآنون نيز هنگام خواهندن و شنيدن اين خبرها، نمي. دارد مي

بـه دليـل . رهبـري پـس از مـدتي پـايين آمـد. هـا و خبرهـا را پـيش رهبـري بـرد روزرين تمامي گـزارش

وارد حياط . خواستيم از او دور باشيم ه در رابطه با عصبانيتش داده بوديم، در حد امكان مياحتماالتي آ

ي رهبـري  از جـايي آـه ايـستاده بـوديم، صـداي زمزمـه. هايش نفرت و عصبانيت وجـود داشـت در چشم. شد

. اده بودممن جلوي در حياط ايست. اش انباشت انديشه پيدا بود از چھره. زد آمد آه با خودش حرف مي مي

. هـاي سـريع پـيش او رفـتم با قـدم. ي دست مرا صدا آرد زد، از آنار من گذشت و با اشاره در حياط قدم مي

گونـه آسـان، بـي  آنيد؟ اين طور باشد، چطور اين را قبول مي نبايد اين: "با لحني ناراحت و عصبانيت گفت

  ."هايش به مرگ باز شده است اي آه دروازه طرز زندگي... معنا

  . هايم دوخته بود هايش را به چشم چشم

   …هاي اخير هم  اين شھادت. دهند هايي به اين شكل، مرا بسيار تحت تاثير قرار مي شھادت! ـ رهبرم

  حل ديگري وجود دارد؟ آار ديگري آه بتوانم انجام دهم، چيست؟ ـ آيا راه

  ...!!ـ

كه جواب دهم، چشمانش را از چشمانش بدون آن. آرد هايي آه منتظر جواب بود، مرا نگاه مي با چشم

  . برگرفتم

  ـ بايد چه آار آنيم؟

  ؟....!ـ

بـه همـين دليـل بـود آـه قبـل از خـروج از خاورميانـه تحليالتـي انجـام . ـ شايد مـشكل از شـما نيـست

رغـم   علـي…آنيـد ايـد، از آن روسـت آـه تغييـر نمـي ايد، اشتباه بـزرگ شـده دادم؛ شما اشتباه به دنيا آمده

تنھا حق زندگي آردن را آزادانه به آـار بگيريـد، همـين . خواهم اين موارد، از شما هيچ چيزي نميتمامي 

  …و بس

                                                                 
  ANDRE WOLF  ـ1
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در سـالن، فاطمـه و طـاهر خبرهـاي روسـي را تماشـا . بعد از اين حرفھا، به داخـل خانـه بازگـشتيم

هـا،  يزيـون روسدر تلو:"رو بـه طـاهر و فاطمـه گفـت. رهبري با شنيدن زبان روسي به سالن آمـد. آردند مي

  "اي هست؟ خبر تازه

  ."اي به روسيه فرستاده است آمريكا در مورد شما نامه:"طاهر با عجله و هيجان زده گفت

  اي فرستاده؟ واسه چي فرستاده؟ ـ چه نامه

اي به روسيه فرستاده و خواسته است آه   نامه1"مادلن آلبرايت"ي آمريكا  وزير امور خارجه! ـ رهبرم

  .ما را از اينجا خارج سازندهر چه زودتر ش

  رهبري با لحني متعجب؛

  ...ـ آه اينطور، آمريكا براي خارج ساختن من

  .اي زد و به اتاقش رفت وگوي آوتاه، قھقھه بعد از اين گفت

*****  

  زد؛ صورت ماهر لبخند مي. ماهر و هژار آمده بودند

ماند تصويب  مي. ين گام اول استا.  راي در مجلس دوما قبول شد298ـ پناهندگي سياسي رهبري، با 

توانـد در ايـن  را تصويب آند، رهبري تا هـر وقـت آـه بخواهـد، مـي اگر يلتسين هم آن . آن از طرف يلتسين

  . آشور بماند

. تمـامي مـصوبات بايـد از جانـب يلتـسين تاييـد شـود. سيستم مجلس اينھا بـسيار عجيـب اسـت: هژار

توانـد پيـشنھاداتي بـه حكومـت  تنھـا مـي. فته است، عملي سـازدتواند تصميماتي را آه گر يعني دوما نمي

  …تواند قبول هم بكند البته مي... تواند قبول نكند يلتسين مي. ارائه دهد

. آنـد بينند، يلتسين هم تـصميم دومـا را تاييـد مـي ـ اگر رهبري را به عنوان يك دوست استراتژيك مي

  . توطئه دست خواهد داشتاگر هم تاييد نكند، به شكلي عيني روسيه هم در

اما هژار پيش . بعد از آنكه برگشتند، ماهر آمي آنجا نشست و رفت. ماهر و هژار پيش رهبري رفتند

  . ماند ما مي

. شـد بارش برف از اين هوا بسيار بھتر بود، سردي هـوا هنگـام بارنـدگي آمتـر مـي. هوا بسيار بد بود

  بعد از نھار، رهبري پايين آمد؛

   سرد است؟ـ هواي بيرون

  .سرماي شديديست. ـ بله رهبرم

  تونه درحياط آمي قدم بزنه؟  ـ انسان نمي

                                                                 
  MADLIN ALBIRAYT ـ 1
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  . شويد در اين سرما مريض مي. رهبرم اگر امروز به حياط نرويد، بھتر است

ايـن بـار رهبـري بـا هـژار بـازي . پنـگ در آنجـا بـود ها به اتاقي رفتيم آه ميز پينـگ بعد از اين حرف

  .  داور بوديممن و تايھان هم. آرد مي

. نتيجـه مـساوي بـود. توانـست خـوب بـازي آنـد آرد، اما در برابر رهبري نمـي هژار هم خوب بازي مي

بدون انتظار جـواب " آي برد؟: "پرسيد ها مي هنگام بازي گاهي وقت. مثل هميشه رهبري ست آخري را برد

  "من بردم، مگه نه؟: "با خنده ادامه داد

آـرد، امـا هـيچ تـوجھي بـه  پنگ بـازي مـي هر روز پينگ. يز بيليارد رفتبعد از پايان بازي به طرف م

شـكل ايـن بــازي :"دانـم چـه شـد آـه يـك اسـتكا بـه دسـت گرفـت و پرسـيد فقـط امـروز نمـي. بيليـارد نداشـت

  "چطوره؟

  من جواب دادم؛

 بـا بايـد. هاي ديگر مال طرف مقابل است دار، مال اين طرف و توپ هاي رنگي شماره ـ رهبرم اين توپ

ي هـشت اسـت،  اين توپ سياه آه داراي شـماره. هاي خودتان را به آن سوراخ بيندازيد اين توپ سفيد توپ

  . بايد به عنوان آخرين توپ وارد سوراخ شود

 داشـته بـود،  اسـتكا را در هـوا نگـه" شـود؟ طور بـه آـار گرفتـه مـي اين چه: "استكا را بلند آرد و گفت

  . ها را نشان دادم استكا را ميان انگشتانم گرفته و شكل زدن توپ...اريدب خواست يادگيري از چشمانش مي

  . خب، برو طرف ديگر شروع آنيم

ها را در يك گوشه جمع آرده و توپ سفيد را هم آماده آرد، با سرعت به توپ سفيد زد و  تمامي توپ

  . ها را پخش آرد ي توپ همه

  م؟ها را به سوراخ بينداز ـ حاال من بايد اين توپ

  !ـ بله رهبرم

. …آـردم هاي رهبري را به سـوراخ نزديـك مـي هاي خودم و هم توپ شد، هم توپ وقتي آه نوبت من مي

بـه . خواهد از خانـه خـارج شـود از طرز لباس پوشيدنش معلوم بود آه مي. روزرين آمد. بازي ادامه داشت

هايمـان  دوسـت.  بـوديم قـات گذاشـتهقبال در يك رستوران قرار مال. روم رهبرم به مالقات مي: "رهبري گفت

  ."خواهم تالش آنم آه جايي براي رهبري پيدا آنم مي. آيند امروز به آنجا مي

هاي مقابـل ارتبـاط جـاي اطمينـان باشـند، از رويـدادهايي آـه قـبال دريونـان بـه  بايد طرف. ـ خب برو

  .خب برو ... شاهد مسائل اينجا هستي. سرمان آمد، خبر داري

  . هاي رهبري رفت  از اتمام حرفروزرين بعد
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بـا هيجـان زيـاد . ها آامال نزديك سوراخ شـده بودنـد توپ. بازي بعد از يك مكث آوتاه ادامه داشت

  "حاال هدف اين توپ است مگه نه؟: "ها اشاره آرد و با خند گفت به يك از توپ

  !ـ درسته رهبرم

  ."اين هم تمام شد: "بعد از آنكه توپ وارد سوراخ شد، گفت

  "مثل هميشه رهبري جلوتره مگه نه؟: "بدون انتظار جواب، با خنده گفت. نتيجه را از تايھان پرسيد

  !ـ درسته رهبرم

  .رهبري برنده بود. بازي تمام شده بود

ي  ايــن بــازي فايــده: "بعــد از اتمــام بــازي نگــاهي بــه اســتكا انــداخت، آن را روي ميــز انــداخت و گفــت

  ."چنداني ندارد

شـد آـه  هوا داشت تاريـك مـي. آرديم ديگر بيليارد بازي نمي. ولين و آخرين بازي او بودبازي امروز ا

  "مالقات چطور بود؟"از روزرين پرسيدم؛ . روزرين برگشت

آمدن رهبري را به شكلي رسمي هـم روسيه  دولت ،اين بار دوستان گفتند؛ حتي اگر ابتدا. ـ خوب بود

تن رهبـري بعـدي رسـمي بخـشيده و تـا آن زمـان جـاي امنـي پيـدا آنند آه به رف قبول نكند، آنھا تالش مي

بعـد از ايـن ." آننـد حاال هم براي رفتن به يونان ـ هر وقت آه بخواهيم ـ هواپيمـاي ويـژه حاضـر مـي. آنند

  .سخنان براي گفتن جزئيات مالقات پيش رهبري رفت

 تصميماتوديم، خبرها از به تماشاي تلويزيون نشسته ب اخبار، در سالن ورزش شب، هنگام پخشپرپ

. آـشيد هايش، تـصويري مثبـت مـي در حرف. ي خبرها شرآت آرد ماهر در پخش زنده. گفتند مجلس دوما مي

  .ها اين خبر بود ي آانال اساسي همه موضوع بحث

*****  

. پنگ شروع آرده بـوديم  رهبري در بازي پينگ2-1مثل هميشه روز را با قدم زدن در حياط و پيروزي 

. آـردم هـاي روي ديـوار نگـاه مـي بـه عكـس. مـن در اتـاق آنـاري منتظـر بـودم. هبري وارد سـونا شـدسپس ر

هـا، دوسـتان خـوبي بـراي هـم  فكر آنم اين انسان. ي ليكاشنكو شده ژرنوفسكي، ميتروفانونف و عكس بزرگ

اشت آـه  معلـوم هاي سفيدي وجود د  المپ،آيا ايدئولوژي، آنھا را به هم نزديك آرده بود؟ در اتاق. بودند

 معلـوم نبودنـد  وجود داشـت آـهچيزهاي عجيب و غريب ديگري هم روي ديوار. نبود براي چه آنجا هستند

 خودم گفتم؛ خودت را با اين فكرهـا مـشغول نكـن، بـه تـو چـه آـه بـه درد چـي اب. خورند به چه دردي مي

در ايـن فكـر بـودم آـه چـه .  بـود ماندهتر در حمام مدتي طوالنيرهبري نسبت به روزهاي قبل، . خورند مي

  . آيد، آه از حمام خارج شد وقت بيرون مي

  آرد؟ آمد چه آار مي اگر باليي بر سرم مي. ـ سرم گيج خورد، آم مانده بود آه بيفتم

  !؟....ـ
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  آنيد؟  اگر باليي بر سرم بيايد، اگر من بميرم، شما چه آار مي...از اين بگذرـ 

  . ندمتوانستم بگويم، ساآت ما چه مي

بـا ديـدن .  روي آن رفـت بـررهبـري.  هم وجـود داشـتي وزن آشيدر ميان ابزارهاي ورزشي يك ترازو

بيا اينجا . ده اين درست نشان مي: "باز هم روي آن رفت، گفت" …ها: "عددي آه نشان داد، با تعجب گفت

  . من هم امتحان آردم. تو هم امتحان آن. ببينم

  ـ وزن تو چقدره؟

  . آيلو61.5ـ 

  أي؟  ده؟ تو هم چاق شده ـ ترازو درست نشان مي

  . ام تر شده  آيلو سنگين1.5ـ 

با ديـدن رقـم تـرازو . اي، مگه نه؟ رهبري يك بار ديگر روي ترازو رفت تو هم چاق شده: با خنده گفت

  .  با خودم گفتم اين راالبته" …ها"من هم با تعجب گفتم؛ 

خنديد و از طرفي دستش را به شـكمش  از طرفي مي.  آمداز ترازو پايين.  آيلو بود109رهبري درست 

  ."اين شكم را چطور آوچك آنيم: "گفت آشاند و مي مي

غذاها هم بسيار چرب هستند و هم . دهيد شما مطابق ساعت سوريه آارهايتان را انجام مي. ـ رهبرم

و غذاي شام سبك باشد، د آارهايتان را انجام دهياگر مطابق ساعت روسيه . آنيد دير غذايتان را ميل مي

  . احتمال الغرشدنتان بيشتر است

الزم نيــست . را تغييـر دهنــد و غـذاي چــرب نپزنـد پـس بــه رفقـا بگــو سـاعت صـرف غــذا! ــ آـه اينطــور

  . غذاهاي رنگارنگ هم درست آنيد

  . دهم خبر مي! رهبرم. ـ بله

بـاز . شگي بـاز هـم آمدنـدهاي آشناي همي نزديك ظھر بود آه اتومبيل. رهبري به جاي خودش برگشت

ميتروفـانوف هـم . ي هميشگي ژرنوفـسكي، دلـشوره نقـش بـسته بـود بر چھره! هم ژرنوفسكي و ميتروفانوف

بدون آنكه زياد منتظـر بماننـد، بـه اتـاق . مردهاي بور روسي بيرون مانده بودند. اي عصباني داشت چھره

  "ژرنوفسكي پيش رهبري است؟: " ماهر پرسيد.بعد از مدت آوتاهي، ماهر و مجيد هم آمدند. رهبري رفتند

  . چند دقيقه قبل آمدند! ـ آره

وقتي آه پايين آمدند، مثل هميـشه . اين بار مالقات طوالني شد. ماهر و مجيد هم پيش رهبري رفتند

ژرنوفــسكي و . هــا چيــزي بخــوانم ممكــن نبــود بتــوانم از چھــره. ســكوت حــاآم بــود. لبخنــد بــر لــب نداشــتند

  . خداحافظي آرده و رفتندميتروفانوف 
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رهبـري در راهـرو . طاهر، روزرين، ماهر، مجيد، هژار، تايھان و من، همگي در راهرو ايستاده بوديم

  :با لحني سنگين شروع به سخن گفتن آرد. زد قدم مي

پناهنـدگي سياسـي مـن در . بـه مـن پاسـپورت روسـي دادنـد. رنوفـسكي بـه آنكـارا رفـت و برگـشتيـ ژ

.  مـا اينجـا بمـانيمخواهد دولت نمي. خواهند آه از روسيه خارج شوم حاال هم مي. … شدمجلس دوما قبول

تـوانيم  هـا؟ آجـا مـي. …تـوانيم بـرويم؟  آجا مي…آورند فشار ميبه ما   اندازه است هميندوستي اينھا نيز

  …!برويم؟

قــات خــود بــا ي مال مــن شــما را از نتيجــه. تــوانيم بــه يونــان بــرويم رهبــرم، مــي: "روزريــن جــواب داد

بـه . هايمـان را شـروع آنـيم آـاري هـا تمـاس گرفتـه و آمـاده توانيم با آن مي. دوستان يوناني باخبر ساختم

   …توانيم يك هواپيماني ويژه تھيه آنيم ي دوستانمان مي وسيله

  . داد هاي سنگين به قدم زدن ادامه مي آرد و در ميان ما با گام رهبري به دقت گوش مي

  توانيم آجا برويم؟ ا ميبه غير از آنج

  : ماهر

ي سـفيد خويـشاوندي   رهبـر روسـيه1ژرنوفـسكي بـا لوآاشـنگو. ي سفيد هم خـوب اسـت ـ رهبرم، روسيه

تواند به آنجا دسترسي  ها هم پنھان است، جايي آه ترآيه نمي ي سفيد از چشم در عين حال روسيه. دارد

آشوري اسـت آـه روابـط اقتـصادي و سياسـي بـا . ردگري ترآيه هم وجود ندا در اين آشور آنسول. پيدا آند

  . ترآيه ندارد

با دوستان و نزديكانمان حـرف . در آنجا هم تحقيقاتي انجام دهيد. ـ با اروپا هم رابطه برقرار آنيد

  .در رابطه با ماندن در آشورهايي آه دوست و نزديك ما هستند، تحقيقاتي صورت دهيد. بزنيد

آمـي حـرف زد و سـپس بـه اتـاق خـودش . چندجا تماس تلفني برقرار آـردرهبري با موبايل ماهر، با 

هـايش را  زد، اولـين حـرف وقتي آه با تلفـن حـرف مـي. زدن با تلفن، بسيار عصباني بود هنگام حرف. رفت

 با آـسي …مانيم در اين خانه، همچون راز مي"آوردم؛  آه بعد از آمدن به اين خانه زده بود، به خاطر مي

هـم خـود بـه خـود ، از " همچـون راز مانـدن"هاي امـروز  معلوم بود آه بعد از اتفاق." هيم آردمالقات نخوا

  . از آن روز به بعد با تلفن با جاهاي زيادي تماس برقرارآرد. شد ميان برداشته مي

مـاهر هـم بـا هـژار حـرف . روزرين همراه بـا طـاهر، جھـت برقـراري تمـاس تلفنـي از خانـه خـارج شـد

  . زد مي

                                                                 
    LOKASHINKO ـ1
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ي مانـدن رهبـري در آنجـا را بـا  بايـد زمينـه. روي ي سـفيد مـي  تو در اولين فرصت بـه روسـيهـ هژار

ي  ي روسـيه دروازه. اگـر زمينـه فـراهم شـود، ممكـن اسـت، رهبـري بـه آن آـشور بيايـد. عجله فراهم ساخت

  . سفيد بايد هميشه به روي ما باز باشد

  . وگو هر دو با هم رفتند بعد از آمي گفت

ود آه روزرين به خانـه برگـشت و بـدون آنكـه آـسي سـوالي بكنـد، شـروع بـه حـرف زدن نزديك شب ب

  آرد؛ 

ــ بــا دوســتانمان حــرف زدم، از امــروز بــه بعــد آمــاده اگــر اتفــاقي . آننــد هايــشان را شــروع مــي آــاري ـ

  .شود ي رفتن رهبري فراهم مي غيرطبيعي روي ندهد، تا چند روز ديگر زمينه

  .  رهبري هم رساندها را به روزرين اين آگاهي

  . يك لحظه سكوتش را شكست. ناراحت بود، ساآت و متفكر بود. مان تنھا بوديم من و تايھان در اتاق

هايـشان در حـدي  سياست. خواهند چكار آنند ها مي معلوم نيست اين آدم. روند آارها خوب پيش نميـ 

هر چيز براي منافع مادي . ي اصولينه دوستي و نه سياست. آنند هايشان هم خيانت مي است آه به ريشه

 شايد بعد از فروپاشـي سوسياليـسم رئـال، ايـن مرحلـه، …ترسم آه در برابر پولي زياد من از آن مي. است

در اين چند ماه . دچار فحشاي وحشتناآي شده است. بدترين دوراني است آه روسيه گرفتار آن شده است

از خبرهـا شـنيدم آـه . فروشـند ا حتي بيشتر از گذشته ميهايشان بدنشان ر اخير، زنان براي پرآردن شكم

. روسـيه گرسـنه اسـت. انفجـار اجتمـاعي نزديـك اسـت. انـد در بسياري از مناطق خلق گرفتـار قحطـي شـده

در آنجا چه آار آرد؟ چه گفت؟ آيـا د رمـورد رهبـري حـرف زدنـد؟ هـر چيـز . ژرنوفسكي هم به آنكارا رفت

در اين هنگامه معلوم نيست چه آسي دوسـت اسـت، چـه آـسي دشـمن؛  …اينھا همه يك طرف. تاريك است

  . ترسم باليي به سر رهبري بيايد مي

  .هايش، خود را روي تختخواب دراز آرد بعد از آخرين حرف

*****  

گفـت  رهبري مـي. اي از حياط ايستاده بوديم هر آدام از ما در گوشه. زد در سردي هواي حياط قدم مي

  .هاي پالتويش را بست ردش شده بود آه دآمهحتما س. هوا سرد است

  .ـ هواي اينجا براي من خوب نيست

توانيم جايي نزديك به دريا و آوهستاني پيدا آنيم آه  در يونان مي"سپس رو به روزرين ادامه داد؛ 

  "در جنگل قرار گرفته باشد؟

  . استجاها زياداز اين نوع در جغرافياي يونان . ـ بله رهبرم

جھت تعمق و تفكر، يك جاي سرسبز، گـرم و نزديـك . هاي من نيست  اينجا مطابق خواستهوهواي  ـ آب

  .به دريا خوب است
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رهبـري بـه . ي مقابـل رفتـيم به خانه. در اين هواي سرد ممكن نبود انسان بتواند زياد بيرون بماند

اي عجيـب و غريـب آـرد و بـه چيزهـ آاشـنكو نگـاه مـي رنوفسكي، ميتروفانوف و لـويهاي روي ديوار، ژ عكس

اش را  پس از مدتي رو به ما آرد، انگـشت اشـاره. ديگري آه روي ديوار بودند و معلوم نبود آه چه هستند

هـاي  ها و حرآات بدنش عكـس بسان يك هنرمند پانتوميم، با دست!" …سوس: "روي لبھايش گذاشت و گفت

آنقـدر عجيـب ايـن را "  چه آار آنـيم؟…مافتادي. …ها    يھودي… دست …به :"روي ديوار را نشان داد و گفت

دســتش را بلنــد آــرده و . خواســت بــا تمــام نيــرو و تــوانش چيــزي را بــه آــسي بفھمانــد نگــار مــيگفــت آــه ا

  ."افتاديم. …ها    يھودي… دست …به : "گفت مي

*****  

رهبري به اتاقش رفت و روزريـن هـم بـراي برقـراري تمـاس، بـه منظـور گـرفتن آگـاهي از رويـدادهاي 

  .  رهبري پس از رفتن به اتاقش در طول روز پايين نيامد…ونان از خانه خارج شد ي

بعـد از ديـدار بـا رهبـري پـايين آمـد و بـدون اينكـه مـا . آن روز مجيد باز هم آمد و پيش رهبري رفـت

  چيزي بپرسيم، شروع به سخن گفتن آرد؛

ي  ن رابطـهيآـه بـا يلتـسنفـوذ بـا  از جانـب يلتـسن بـا چنـد نفـر تـصميمات مجلـس دومـاـ براي تاييـد 

ايـن زن آـسي اسـت آـه در . ن اسـتيهـا هـم دختـر يلتـس ايـم، يكـي از آن نزديك دارند، ارتباط برقرار آـرده

به . گذارد گذار و معاوني غير رسمي تاثيرات بسياري بر جاي مي بسياري از تصميمات همچون يك سياست

  . آنم آه از او استفاده آنم ميهايي دارم، تالش  شكلي غير مستقيم با اين زن رابطه

  .ساآت مانديم

داوري آـنم، امـا ايـن  هـا پـيش عادت ندارم آـه در مـورد انـسان: "بعد از آنكه مجيد رفت، تايھان گفت

زنـم آـه ايـن آـرد ثروتمنـد روسـيه آـه در ظـاهر بـراي رهبـري آـار  حدس مـي. هاي عجيبي دارد آدم ويژگي

  "…!هاي دولتي رابطه دارد ماز پليس انترپول است و با مقا. آند مي

  .روزرين برگشت

ي  در طبقـه. روزرين به رهبري هم خبـر داد. آيند ـ دوستانمان يك هواپيما حاضر آرده و به اينجا مي

ايـن سـوال آـه . يـك جـاي نـامعلوم. آف، تفكر در اين مورد آه رهبري به آجا خواهد رفت، ادامه داشت هم

اي آــز آــرده بــود و  هــر آــس در گوشــه. دش مــشغول آــرده بــودچــه روي خواهــد داد، فكــر همــه را بــه خــو

  .انديشيد مي

*****  

ميتروفـانوف، . ــ آمدنـد آه ديگر از ديدنـشان نفـرت داشـتيم هاي سياه آشنا ـ امروز صبح باز هم ماشين

آن مرد آنار ميتروفانوف، يكي از آساني بود آـه مـا . ها پياده شدند ژرنوفسكي و چند نفر ديگر از ماشين

. ژرنوفسكي و ميتروفانوف، راحـت نبودنـد. يكي از نمايندگان حزب ژرنوفسكي.  به اين خانه آورده بودرا
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هـايش نمانـده  اثـري از راحتـي. ديـدم طور هيجـان زده و ناراحـت مـي اولين بار بود آه ژرنوفسكي را اين

زدم آــه  س مــيژرنوفــسكي خونــسردتر برخــورد آنـد، امــا حــد. آــرد هرچنــد آــه ميتروفــانوف تــالش مـي. بـود

بعد از مـدت . ها پيش رهبري رفت آردن همراه با آن فاطمه براي ترجمه. آند ها را ناراحت مي اي آن مسئله

رهبـري . ي بعد از مالقات ديروزي را داشـت شان، همان افاده چھره. آمي، مالقات به پايان رسيده و رفتند

مثل اينكه ژرنوفسكي را بسيار ." ينجا خارج آنندها مصرند آه ما را از ا اين آدم: "بعد از رفتن آنھا گفت

آنـيم، تـو او را  اگر آپو را از اينجا خارج نكني، حزبت را منحـل مـي"اند آه  او را تھديد آرده. اند ترسانده

دهد،  حاال جايي نداريم آه برويم، آينده هرچيز را نشان مي. آوردي، تو هم بايد او را از اينجا خارج آني

  ." هده خواهيم آردهمه با هم مشا

  : مدتي در راهرو قدم زد

 … در مانـدن مـن يـك موضـع اساسـي و اصـولي داشـت»حافظ اسد«ـ بيست سال در خاورميانه ماندم، 

نويسيد؟ فراموش نكنيـد  اين رويدادها را مي. توانيم براي خودمان جاي پيدا آنيم حاال درهيچ آشوري نمي

 يبـاد فراموشـاينھـا پـس از مـدتي بـه . نابود شـوندد، نگذاريد بنويسي. آه تنھا شاهدان اين تاريخ هستيد

  .…شوند سپرده مي

با يونان تماس بگير، قبال هم گفتم بايد روابـط ديپلماتيـك شـما بـا : "سپس رو به روزرين آرد و گفت

  ." منابع اطمينان بخش باشند

از آن روز بـه بعـد، . زد روزرين اين بار از خانه با يونان حـرف مـي. رهبري به اتاق خويش رفته بود

ها، ديگـر  رغم آنكه احتمال آنترل تلفن علي. ي بكار بردن تلفن در خانه، هيچ اهميتي نداشت ديگر مسئله

.. …عجلـه آنيـد. …هواپيمـا را حاضـر آنيـد"زد؛  روزرين بـا روژهـات حـرف مـي. آرديم از تلفن استفاده مي

  ."دوستان

  ي بحث شد؟ چيزهاي از فاطمه پرسيديم آه در مالقات چه

. ي سفيد آنند، برو به روسيه از روسيه خارج شو، حزبمان را منحل مي: "رنوفسكي به رهبري گفتيـ ژ

خروج اينگونه ممكن نيست، جانش : "گفت اما ميتروفانوف مخالف او بود و مي." ماني آنجا در يك هتل مي

  . تر بودبرخورد ميتروفانوف به نسبت برخورد  ژرنوفسكي بھ." افتد به خطر مي

******  

امـا جـايي آـه بـه . آردنـد شد، بھتر آنكه بگويم او را از روسـيه خـارج مـي رهبري از روسيه خارج مي

هرچنـد بـا مـسئوالن سـازماني اروپـا تمـاس . از اروپـا هـم خبـر خـوبي نداشـتيم. آنجا برود، وجـود نداشـت

مـاهر و . ود چـه روي خواهـد دادمعلـوم نبـ. …گرفته بوديم، اما جـوابي نـداده بودنـد، روزريـن مـشغول بـود

  …روزرين هنوز برنگشته بودند
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بدتر از همـه اينكـه مـا : "گفت تايھان مي. من و تايھان به اتاقمان رفته بوديم. شب فرا رسيده بود

شـايد بـسياري از رويـدادها را . آنـد ي ما پيشرفت مـي هرچيز خارج از اراده. توانيم آاري انجام دهيم نمي

  !…آشم چه عذابي از اين مسئله مي! تماشاگر بودن. ا هر چيز به ما نزديك استام. بينيم هم نمي

ماندن آنار رهبري در ايـن روزهـاي طوفـاني، باعـث شـده . توانستم احساسات تايھان را درك آنم مي

بـه . شـدم تـر مـي شـناختم، بـه او نزديـك هـر انـدازه او را بيـشتر مـي. بود آه او را بھتر فھميـده و بـشناسم

. آنيم، ايـن اسـت آـه خودمـان را مطـابق آن آمـاده آنـيم تنھا نقشي آه ما در اين بازيھا ايفا مي: "ماوگفت

توانيم اين رويدادها را تغييـر دهـيم و نـه اتفاقـاتي  نه مي. اند تاحدي هم نقش يك تماشاگر را به ما داده

  ."هرچه روي دهد، همان خواهد شد. آه احتمال دارد روي دهند

*****  

بـا آمـدن مـاهر و . يـا بـه دليـل سـردي هـوا، يـا چيـز ديگـري. ح رهبري از اتاقش خـارج نـشدامروز صب

آرام و . همچـون اولـين بـاري آـه همـديگر را ديـديم. مثل هميشه آرام و عادي بود. پايين آمد، رهبري هژار

، رغـم تمـامي رويـدادها علـي. سـاخت، همـين بـود هـاي ديگـري آـه مـرا متعجـب مـي يكي از ويژگي. خونسرد

حتـي اگـر رويـدادهاي . آرد تك و تنھا، در اتاق خودش رويدادها را تعقيب مي. آرد خونسرديش را حفظ مي

رو بـه مـاهر و هـژار آـرده و بـدون آنكـه . آـرد  مـيظداد، او حالت عادي خود را حفـ اي هم رخ مي غيرعادي

ي رفتن شـما را بـه  زمينهخواستيم  مي! رهبرم: "ماهر گفت. …پرسيد هايش سواالتي مي حرف بزند، با چشم

امـا همـان . ي سفيد آماده آنيم، بـراي آنكـه روابـط قابـل اطمينـان باشـند، رفيـق هـژار را فرسـتاديم روسيه

هايمـان را نقـش بـر  ايـن رويـداد تمـامي برنامـه. به آنجا رفت" عصمت سزگين"خواست برود،  روزي آه مي

  ."  آردبآ

  : هژار

اي نيـست، آن هـم درسـت هنگـامي آـه  ي عـادي ي سفيد مسئله رفتن عصمت سزگين به روسيه! ـ رهبرم

  …خواستيم برويم مي

بعـد از آنكـه . باريـد هـايش نفـرت مـي هايشان را با دقت گوش آـرد، سـاآت بـود، از چـشم تمامي حرف

  "روزرين تو چه آار آردي؟: "آمي به ماهر نگاه آرد، رو به روزرين گفت

آيند و شـما را  آنند، دوستانمان مي هواپيماي ويژه حاضر مي، يك برقرار ميكنيمـ مداوم تلفني تماس 

  . شوم بعد از چند دقيقه تماس گرفته و از آخرين اوضاع مطلع مي. برند مي

  آند؟ ـ ماهر، مجيد چه آار مي

  . بايست مجيد هم به اينجا بيايد مي. دانم، آارهايش به آجا رسيده است نمي! ـ رهبرم

  . تو هم برو با يونان تماس بگير! روزرين. ورد اطالعاتي بگيرـ او چه آار آرده، در اين م
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ما هـم پـيش رهبـري . زد و روزرين هم با تلفني آه در راهرو بود ماهر در سالن با موبايل حرف مي

زدنـد و گـاهي اوقـات بـا عـصبانيت حـرف  با صـداي بلنـد حـرف مـي. رسيد ها به ما هم مي صداي آن. بوديم

از طـرف ديگـر روزريـن . داد آـشيد و دشـنام مـي زد، فرياد مـي ف با مجيد حرف ميماهر از يك طر. زدند مي

  . آرد هم با عصبانيت صدايش را بلند مي

خواستند وانمود آننـد آـه هرآـاري آـه از دسـتمان بربيايـد،   مي…آيا با فرياد آشيدن، دشنام دادن و

  !دهيم؟ انجام مي

  .شتاش را تمام آرد و نزد رهبري برگ روزرين مكالمه

ــ رهبــرم . انــد هواپيمــا حاضــر اســت، امــا خلبــاني را آــه هواپيمــا را بــه اينجــا بيــاورد، پيــدا نكــرده! ـ

  . گويند، در مدت آوتاهي پيدا خواهيم آرد مي

ي چـشم نگـاهي بـه او  اما رهبري با او حـرف نـزد، تنھـا بـا گوشـه. ماهر هم آمد. رهبري پوزخندي زد

  .انداخت و به اتاقش برگشت

   …نشده بودجايي پيدا 

هـايش بـا  در يكي از مكالمه. روزرين صبح زود باز هم تلفن را برداشت و شروع به شماره گرفتن آرد

اش از او در مـورد وضـعيت موجـود در  بعد از اتمام مكالمه. زد زبان يوناني و در يكي ديگر ترآي حرف مي

  .يونان سوال آردم

ايـن بـار بھانـه، . گوينـد رف زدم، چيـز زيـادي نمـيدانم، با روژهات حرف زدم، با دوستانمان ح ـ نمي

  .…پيدا نكردن هواپيماي خصوصي است

يـك لحظـه از پنجـره نگـاهي بـه بيـرون . زد  در راهـروي خانـه قـدم مـي. نزديك ظھر رهبري پايين آمد

  تونيم آمي قدم بزنيم؟  هوا سرده؟ مي:"انداخت و گفت

  .شويد ـ رهبرم هوا خيلي سرده، مريض مي

  .رويم طوره بيرون نمي  اينـ خب اگه

  .يك روز ديگر هم گذشته بود. آرد نتيجه، انسان را ديوانه مي انتظارهاي بي

******  

آـرد آـه خـودش را بـسيار جـدي و رسـمي نـشان  تالش مـي. صبح زود، آن مرد عجيب باز هم آمده بود

مـرد عجيـب بـا ديـدن . مـدهـا پـايين آ رهبـري بـا عجلـه از پلـه. رهبـري را از آمـدن او خبـردار آـرديم. دهد

  ."براي آنكه زمان رفتنت را بدانم، آمدم. مانم، زمان ندارم زياد اينجا نمي: "رهبري گفت

  .ـ به محض اينكه جايي پيدا آنم، از اينجا خواهم رفت

  .آنيم شويد يا شما را از اينجا خارج مي ـ در عرض چند روز يا از اينجا خارج مي

  .ها بود آرد، راحت بود اما در دوردست سرديش را حفظ مي شه خونرهبري مثل همي. مرد عجيب رفت
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، يـا  بـوداآتبـر شـروع شـد، نـابود سـاختن رهبـري از لحـاظ فيزيكـيمـاه آـه در ايي  توطئهـ هدف از 

نـه يـك وجـب خـاك هـست . حداقل او را به حالتي دچار سازند آه توانايي نفس آشيدن هم نداشته باشـد

.  فقـط تـالش چنـد دوسـت مانـده و هـيچ…ي آه بتوانيم در آنجا نفـسي بكـشيمآه به آنجا برويم و نه جاي

اش عـوض شـد، بـا تمـام وجـود  چھـره. چنـد گـام بـه جلـو برداشـت." آننـد آنھا هم معلوم نيست چه آار مي

  . رهبري به اتاق خودش برگشت." گذرد اين روزها هم مي:"اي زد و گفت قھقھه

" نجا برويم و نه جايي آه بتوانيم نفسي در آنجا بكشيمنه يك وجب خاك هست آه به آ"هاي؛  حرف

  …توانست از ته دل بخندد در چنين وضعيتي هم اميدوار بود و مي. زد در مغزم موج مي

*****  

نتوانـستم بـا دوسـتانمان رابطـه : "گفـت مـي. هاي تلفنـي بـسياري برقـرار آـرد روزرين امروز هم تماس

." … تمـاس گـرفتم…دوسـتانشـب بـا روژهـات، : "گفـت هـايش مـي اساز تمـدر مورد يكي ديگـر ." برقرار آنم

در يكـي ديگـر از " انـد خلبان ويژه پيدا نكـرده. آنند ها دردسر درست مي بعضي: "براي يكي ديگر از تلفنھا

نــه : "بعــد از اتمــام آخــرين تمــاس." انــد، بــه دنبــال هواپيمــاي ويــژه هــستند خلبــان پيــدا آــرده: "هــا تمــاس

  . ي رفتن به يونان نقش برآب شد ترتيب برنامه بدين" آييم نمي..  و نه دوستان…ن نه خلبا…هواپيما

  . از اروپا هم خبري نبود

  . نتيجه مانده بود هاي ماهر بي تالش

  ." آنيم شوي، يا تو را خارج مي يا خارج مي: "گفتند ها مي روس

  پس رهبري آجا رفت؟

*****  

همـراه . رغم سرماي شـديد، بـه حيـاط آمـد امروز صبح علياما . آمد چند روز بود رهبري به حياط نمي

  "توانيم برويم؟ به نظر تو آجا مي: "رو به تايھان گفت. زدند قدم ميآهسته  با تايھان، آهسته

  . تايھان چيزي نگفت

  ونان، آجا بھتره؟ ي …آفريقاي جنوبي .. اروپا

  گفت؟  چه بايد مي. تايھان باز هم جواب نداد

  تونه پنھاني در دهكده بماند؟  دم نميـ دهكده چطوره، آ

  . ـ رهبرم، دهكده جائيست آه هميشه تحت نظر قرار دارد

هـر چـه بادابـاد، اگـر يـك مجـال : "ضمن ورود به خانـه گفـت. به سوي درآمد. رهبري سردش شده بود

  ."آوچك هم بيابم، پيروز خواهم شد
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انتظـــار . آمـــد  دســـتمان برنمـــيهـــيچ آـــاري از. آردنـــد هـــا و روزهـــا يكـــديگر را تعقيـــب مـــي ســـاعت

جـايي  "…يـك جـا.  با اميد، به اينكه شايد در جايي دروازه باز شود و رهبري را دعوت آنند…آشيديم مي

  ."آه بتوانم يك نفس بكشم، يك وجب خاك

  انتظار؛

  با اميد  

  با ترديد    

  …با ترس      

*****  

  ."ن، آمي قدم بزنيمبياييد بيرو: "هنوز وارد نشده بود آه گفت. صبح زود ماهر آمد

 قبالاز اين آارهـا … در اين سرما…اين ديگه از آجا اومد: "با خودم گفتم. به سوي در خروجي رفتيم

شـما را صـدا زدم اينجـا؛ زيـرا . "آـردحـرف زدن  مـاهر شـروع بـه زديـم، مـيدر حياط قـدم  " …آرد آه  نمي

اگـر در مـدت چنـد روز از اينجـا . شددانيـد جـايي بـراي رهبـري پيـدا نـ مـي. داخـل آنتـرل شـود. ممكن است

يك نقـشه دارم، تـا زمـاني آـه جـايي بـراي رهبـري مھيـا شـود، او را . ممكن است ما را بيرون آنند. نرويم

با عبور از محافظان داخل و خارج، رهبـري . آس از آن خبر ندارد ام آه هيچ جايي مھيا آرده. پنھان آنيم

 او را به آن جايي ببـريم آـه گفـتم، تـا زمـاني آـه جـايي فـراهم را به طور پنھاني از اينجا خارج آرده و

رهبـري هـر روز بـراي قـدم زدن بـه حيـاط : "سپس رو به تايھان آرد و گفت." تواند آنجا بماند شود، مي مي

. پوشـد، بپـوش و آـاله او را بـه سـر بگـذار هايي را آه رهبري هميشه مي بعد از تاريكي هوا، لباس. آيد مي

از هـر لحـاظ هـم بـه رهبـري شـباهت . ير گوشھايت پايين بكش تا آـسي نتوانـد تـو را بـشناسدآاله را تا ز

هـاي هميـشگي تـو را بپوشـد، اتومبيـل را بـه آنجـا آورده و  رهبري هم لبـاس . …وزن، قيافه، تيپ و . داري

 هــم حــاال نــزد رهبــري رفتــه و نقــشه را بــه او. آنــيم بــدون آنكــه آــسي شــك آنــد، او را از خانــه خــارج مــي

  . بعد از اين سخنان نزد رهبري رفت." آنيم د شروع ميواگر قبول آند، ز. گويم مي

رهبـري شـديدا نقـشه را رد آـرد، قبـول : "بعد از مدتي برگـشت، بـدون آنكـه آـسي چيـزي بپرسـد،گفت

  . ماهر از خانه بيرون رفت." ندارد

بـسيار خوشـحال . ن خنـدان بـودشا چھره. شد آه ماهر و مجيد آمدند آم تاريك مي نزديك شب، هوا آم

  . بودند

قبال رفقا با تمامي آشورهاي اروپايي، به ويژه ايتاليـا ارتبـاط برقـرار . ـ براي رهبري جايي پيدا شد

. اي در آار نبـود اما نتيجه. شده بودندعمل دوستان وارد فعاليت تمامي روابط ديپلماتيكي و . آرده بودند

ي ايتاليـا  ي احمـد يامـان بـا وزيـر امـور خارجـه بـه وسـيله. ليـت آردنـدآخر آار، رفقا در ايتاليـا آمـي فعا
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چنـد نماينـده، از رم بـراي بـردن . انـد رابطه برقرار شده و به شكلي رسـمي رفـتن رهبـري را قبـول آـرده

  . آيند رهبري به اينجا مي

هـاي  ههـايي شـاد و خنـدان، جـاي چھـر اآنـون چھـره. ي هـر آـس تغييـر آـرد ها، چھره بعد از اين حرف

هاسـت آـه  سـال: "مـاهر گفـت. بـرويمقبل از آنكـه پـيش رهبـري . هاي مشكوك را گرفته بود ناراحت و چشم

را به حـزب  ها قبل من او سال. احمد جنگجوي من است. هاي ديپلماتيكي است احمد در رم مشغول فعاليت

. رونـد ري و مجيـد مـيرهبـ: "آمـي بعـد برگـشتند؛ گفـت. مـاهر و مجيـد پـيش رهبـري رفتنـد." ام ملحق آرده

  ."رويد فردا صبح ميزياد به احتمال . روي روزرين تو هم خودت را حاضر آن، همراه با رهبري تو هم مي

خـوب شـد آـه بـراي : "تايھـان گفـت. ما هم در اتـاق ديگـر بـوديم.ماهر و مجيد در سالن نشسته بودند

  ."رهبري جايي پيدا شد

جـدايي از . اش غمـي آميختـه بـا شـادي نشـسته بـود  چھـرهگفـت، بـر ها را مـي هنگامي آه تايھان اين

  . آرد  اين مسئله او را ناراحت مي…رهبري 

  . …شود اينجا خارج مياز ي مھم اين بود آه رهبري به سالمت  مسئلهاينھا، رغم تمامي  اما علي

بـه . د خانـه شـوارد! بـاز هـم مـرد عجيـب آمـده بـود. هاي سياه آمدنـد بعد از تاريك شدن هوا، ماشين

  . د نشسته بودند، رفتاتاقي آه ماهر و مجي

در مالقات قبلي هم گفتـه بـود . آمديم رهبرتان را با يك هواپيماي ويژه، به جنوب قبرس بفرستيم"ـ 

   "…تواند به جنوب قبرس برود آه به عنوان يك انتخاب مي

بـا خنـده و . بري برخورد آـردمها با ره پله در انتھاي راه. ها پايين آمد در اين ميان، با عجله از پله

  "چيه؟ آي اومده اينجا؟: "آمي هم هيجان گفت

خواهند شـما را از راه هـوايي ترآيـه بـه جنـوب قبـرس  مي. ـ رهبرم، مثل هميشه آن مرد استخباراتي

  …ببرند

  .…هنوز حرفم را تمام نكرده بودم آه رهبري حرفم را بريد

  ـ قبرس، چي، آجا هستند؟ 

  !ـ ماهر و مجيد

  !م داخلوم برهخوا از آنجا برو آنار، ميـ 

. رهبـري مـستقيم بـه طـرف آن مـرد عجيـب رفـت. با ورود رهبري به سالن هرآس از جـايش برخاسـت

 …روم اند، به قبـرس نمـي اشتباه آرده. رم آي به تو گفته آه من به قبرس مي: رهبري با خنده به او گفت

  . آنند فتن ما را حاضر ميي ر دوستانمان در آنجا زمينه. به رم خواهم رفت

  .هاي رهبري را به زبان روسي ترجمه آرد مجيد حرف
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  . روم من به به ايتاليا مي. ايد شما اشتباه فھميده. ـ نه، نه، چنين چيزي نگفتم

. تـوانيم بـه شـما اجـازه دهـيم رويـد، نـدانيم، نمـي ـ اگر چگـونگي رفـتن شـما و راهـي را آـه از آن مـي

الزم اسـت بـا آنھـا . ايـد، بـه مـا بدهيـد  آه در ايتاليا با آنھـا رابطـه برقـرار آـردهي تلفن آساني را شماره

  . ي امنيت شما مھم است مسئله. حرف بزنيم

خب، شماره تلفـن ايـن دوسـتانمان را بـه آنھـا بدهيـد، : "رهبري با لحن آسوده و موضعي مطمئن گفت

  ."بگذاريد با آنھا حرف بزنند

هـا را گرفتـه و بـراي برقـراري  شـماره. هـا را بـه مـرد عجيـب داديـم نهـا شـماره تلفـ بعد از ايـن حـرف

آـارش را تمـام آـرد و . مرد عجيب با چند جا حـرف زد. ما در سالن ايستاده بوديم: تماس، به راهرو رفت

  . به سالن برگشت

در . فقـط هـيچ آــس حـق نـدارد از ايتاليــا وارد خـاك روسـيه شــود. توانيــد بـه ايتاليـا برويــد خـب، مـي

  . رويد ودگاه با دوستانتان مالقات آرده و به ايتاليا ميفر

  . هايش را تاييد آرد توجھي حرف رهبري با بي

. ها رفت با گفتن اين حرف. آنيم تا فرودگاه از شما محافظت مي. آييم ـ فردا صبح براي بردن شما مي

ايـن بـار در . رود ه آنگره ميقبال به او گفته بود آه ب.  شب تايھان را صدا زد…رفت رهبري فردا صبح مي

  ها در آنگره با او حرف زده بود؛ رابطه با چگونگي موضع

ترتيـب همـراه بـا ايـن آنگـره بايـد  بـدين. ي نوسـازي در حـزب بايـد مطـرح شـود ـ هرچه زودتـر مـسئله

مورد بررسي قرار صحيح  شكلي ايد به  خروج رهبري به خارج از ميھن ب…مشكالت درون حزبي حل شوند

تـوانم تمـامي مـشكالت تـشكيالتي و  مثـل گذشـته نمـي. هاي درستي از آن صورت پذيرد ، بايد برداشتگيرد

  .ي آنان است آردن توطئه بر عھده خنثي. جنگ را خودم حل آنم

  

*****  

شـب قبـل وسـايلش را در . آمدن رهبري بوديم منتظر پايين. صبح زود همه با هم از خواب بيدار شديم

  . روزرين خودش را براي رفتن حاضر آرده بود. يمها گذاشته بود چمدان

هـاي مختلـف،  يك آفش سياه براق، ژاآت. اي جھت سفر براي رهبري تھيه آرده بوديم هاي تازه لباس

  . رنگ، يك پالتوي دراز سياه رنگ و يك شالگردن الجوردي شلوار، يك پيراهن خاآي آم

هـايش را  لبـاس. رويـم امروز مي: "با خنده گفت. رهبري هنگام پايين آمدن، لباس ورزشي پوشيده بود

  "پوشيم؟ ها را مي اين: "نشان داد و پرسيد

  . ـ بله رهبرم
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بـه دليـل تـازه بـودن پيـراهن از جـايي آـه تـا شـده بـود، . پيراهن را از پاآت بيرون آورده و پوشيد

  . هايي در آن پيدا بود خط

  .  بپوشيدپيراهن را بيرون بياوريد، اتو بزنيم، بعد! ـ رهبرم

  .اينجوري هم خوبه. ـ الزم نيست

  . شود، اينطوري خوب نيست زير آت معلوم مي. هايش پيدا هستند ـ خط

  .بگذاريد بماند. ـ مشكلي نيست

  .پيراهن را بيرون بياوريد، اتو بزنيم! ـ رهبرم

  .ها باشد ـ خب، الزم نيست آه هرچيز، از بھترين

هايي هم مطابق رنگ  زدن پيراهن، رهبري شلوار و جوراب اتوهنگام . رهبري پيراهنش را بيرون آورد

تايھـان آـراوات رهبـري را گـره زده و . بعد از اتمام آار اتوزدن، رهبـري پيـراهن را نيـز پوشـيد. آن پوشيد

  !"تمام شد، رهبرم: "بعد از مرتب آردن آراوات با خنده گفت. مرتب آرد

  ."ها را هم بپوشيد رهبرم، اين آفش: "هايش را از آارتن بيرون آورده و گفتم آفش

سپس تايھان آتش را هم آورد، رهبـري آـتش را گرفتـه، جلـوي آينـه . هايش را هم پوشيد رهبري آفش

  "چطور شد؟: "رفت و نگاه به خودش آرد و پرسيد

  !رهبرم. آيد ـ خيلي به شما مي

بعـد . آـشيديم ع را ميهاي ودا آخرين عكس. با خنده وارد سالن شد و ما هم پشت سرش حرآت آرديم

ــا رهبــري ايــستاده و عكــس  از آنكــه چنــد عكــس از رهبــري گــرفتيم، تــك هــاي  ســپس عكــس. گــرفتيمتــك ب

  . آرد  اغلب رهبري معين مي ها را ي آشيدن عكس نحوه. ! …جمعي و  دسته

آنترل تلويزيون را در دست گرفته و شروع به . ها، درست جلوي تلويزيون نشست بعد از آشيدن عكس

ايـن بـود آـه منتظـر آمـدن . توانـستيم انجـام دهـيم در آن لحظـه تنھـا آـاري آـه مـي. ماشاي آانالھا نمودت

هـا را  آمـي بـه برنامـه. آردنـد آنان براي بردن رهبري به فرودگـاه، رهبـري را همراهـي مـي. روسھا باشيم

  . تماشا آرد و سپس تلويزيون را خاموش آرد

هـايي آـه اينجـا  عكـس. ي من به رفقاي دهكـده تقـديم آنيـد  هديهي باال را به عنوان ـ تلويزيون طبقه

توانيـد چنـد عـدد از  مـي! آننـد نقـش يـك سـند را ايفـا مـي. ايم، به عنوان يك آلبوم در دهكده بماند آشيده

  . ها را انتخاب و منتشر آنيد عكس

رهبــري يكــي از آن آــساني آــه قــبال در حمــام بــراي . گفــت آــه در بــه صــدا درآمــد رهبــري ســخن مــي

پاسـپورتي را : "اين آدم بدون آنكه وارد خانه شود، بـه رهبـري گفـت. پاسپورت درست آرده بود، آمده بود
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هـر آدامـشان . آه قبال ما به شما داده بوديم و پاسپورتي را آه از سوريه بـا خـود آورده بوديـد، بدهيـد

  ."زنيم ي خروج را بر آن مي تر باشد، برگه آه مناسب

  ." ها را بياوريد خب، پاسپورت: "د گفترهبري بدون تردي

. همـه بـا هـم بـه سـالن برگـشتيم. هـا را گرفتـه و رفـت آن مرد پاسـپورت. ها را آورد روزرين پاسپورت

  . اش نشست رهبري در جاي قبلي

   …انتظار ادامه داشت

! اردوجود دهم مردن در آخر اين آار . ـ معلوم نيست آه چه روي خواهد داد؟ آمي بعد خواهيم رفت

  .  بايد براي وقوع هر رويدادي حاضر باشيد…طوفان ادامه دارد

  . ها بود هايش در دوردست چشم. ي رهبري حالتي عرفاني به خود گرفته بود چھره

.  هـزار و يـك خطـر، هـزار و يـك بيراهـه…ـ در اين طوفان خطرات بسياري وجود دارد؛ ظالمان بسيار 

اگر آس ديگري به جاي من بود، قلبش يك روز هم . ي اين دنياستسفر در اين طوفان از دشوارترين آارها

هـاي تـاريخي انـسان، مـرا  ام بـه ارزش رغم تمام خطرات مرگبار ايـن طوفـان، پايبنـدي علي. آرد تحمل نمي

  …آند مي" ماندن"مجبور به 

عمـاق نگـاهي از ا. آـرد هايمـان نگـاه مـي تـك بـه چـشم تك. زدن آرد از جايش بلند شد و شروع به قدم

  ؟ !وجودش

  . براي بردن رهبري آمده بودند. همه شوآه شديم. صداي زنگ در آمد

  . براي رفتن، منتظر شما هستند. ها حاضرند ـ اتومبيل

رهبري جلوي آينه پـالتويش . گردن رهبري را آورده بود تايھان پالتو و شال. همه با هم حرآت آرديم

ينكش را از جيب درآورده و بـه چـشمانش زده و آالهـش را ع. گردنش را به گردن انداخت را پوشيد و شال

تقريبا تمـام دنيـا او . هدف هم همين بود. شناخت رهبري با اين قيافه، آار دشواري بود. بر سرش گذاشت

  . ممكن بود با اين قيافه، چندان جلب توجه نكند. شناخت را مي

. آـرد ت، دقت همه را به خود جلب ميرف اي آنچناني بود آه به هرجا مي رهبري داراي نيروي جاذبه

 خـوب نبـود آـه …شـد ي امنيت پنھـان مـي اين ميدان مغناطيسي آه از نيروي روح هم پيشتر بود، به بھانه

  . در بين راه و فرودگاه، توجه اطرافيان به وي جلب شود

. نـددر حيـاط خانـه چنـد اتومبيـل روشـن منتظـر بود. رهبري از خانه خـارج شـد، مـا نيـز پـشت سـر او

  . …هاي سياه باز هم اتومبيل. جلوي در حياط چند اتومبيل ديگر وجود داشتند

  ـ آسي داخل خانه ماند؟ 

  . همه اينجا هستند. ـ نخير رهبرم
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   …انگيز وجودداشت در چشمان رهبري انباشتي از عاطفه و جرياني غم

ــي اشــك از گوشــه چــشم ــود، حت ــر از اشــك شــده ب ــان پ ــودي چــشمانش ســرازير  هــاي تايھ ــا . شــده ب ب

  .…آرد ترين سخني، شروع به گريه مي آوچك

  . آرد هايمان نگاه مي رهبري درست به مردمك چشم

  

  

*****  

هـيچ . هاي تـاريخي بـسياري بـه شـما داديـم درس. ي تاريخي و مھم را سپري آرديم ـ خب، يك مرحله

بعـد از ايـن سـخنان . شماسـتي  مان وجود ندارد، از ايـن بـه بعـد ديگـر بـر عھـده مانعي بر سر راه پيروزي

بــه ســوي . هايمــان برجــاي گذاشــت هــايش را بــه گونــه گرمــي گونــه. تــك از مــا خــداحافظي آــرد رهبــري تــك

بـه اميـد ديـدار در يـك : "به پشت سرش نگاهي آرد و بـا لبخنـد گفـت. داخل حياط رفتبه اتومبيل سياه، 

  . سپس سوار اتومبيل شد و رفت" …سرزمين آزاد

ي پيـروزي بلنـد آـرده و تـا  هـايش را بـه نـشانه ردن اتومبيل از پشت شيشه، انگـشتآ همراه با حرآت

  …ها ناپديد شد، دستش باال بود هنگامي آه از چشم

  تنھايم

  تنھا شدم  

  اما؛     

  .    نترسيدم    

  نام نھادم" تنھايي باشكوه"اين را 

  شده تنھايي يك آشور گم

  هاست  تنھايي خلقي آه مدت

  ه استخويش را از ياد برد

  چه زيباست

  ي سرزمينم تنھا  و  به اندازه

  بسان خلقم 

  ؟!آس بي
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  . بدون وجود خاآستر چگونه از نو به وجود خواهي آمد. بايد حاضر باشي آه خود را در آتش خويش بسوزاني

  "زرتشت"        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رقص آتش
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در بعـضي جاهـا هـم، تعـادل مـوزوني بـا .  لبـاس سـفيد پوشـيده بـود،آـرد، هـر طـرف تا چشم آـار مـي

هـاي درختـان بلنـد آـاج، بـر اثـر سـنگيني بـرف  شـاخه. هاي سبز و بلنـدقامت آـاج بوجـود آمـده بـود درخت

  .سرخم آرده بودند

سـيدند و در سـفيدي بـرف گـم ر هايي آه پيچ خـورده بـه افـق مـي  در ميان راه.ها تنھا مانده بودند راه

. آمدنـد ي اتومبيـل برخـورد آـرده و پـايين مـي هاي درشت برف بـه شيـشه انهد. آرديم  حرآت ميگشتند، مي

  …آردند ها شروع به حرآت مي آن ، شيشه پاك ميشدشود و ديدن دشوار وقتي آه شيشه از برف پوشيده مي

  …ها غمگين بودند قلب

  . براي رهبري جايي در اروپا پيدا شده بود

  …ها نيرومند بودند قلب

آفرينشي آه . آوشيديم، انسان باشيم اي نوين و انساني نوين مي  آفرينش جامعهها بود آه براي سال

  . آرد جسارت خداوندگان را ترغيب مي

  …داد ها را در دلش جاي مي انساني بود آه قلب. ها انسان را آفريد اما او به تنھايي ميليون

  !او خدا نيست

خي با او، فرديت را به آلي از بـين بـرده ي تاري آردن در يك مرحله شناخت حيات اين نيرو و زندگي

   …دهد و قدرت بزرگي به انسان مي

  . ها سرشار از شادي بودند، آخر براي رهبري جايي پيدا شده بود احساسات و عاطفه

آـرديم، احـساسات و  هاي پر از برف  بـه سـوي دهكـده حرآـت مـي اتومبيل در ميان راهبا هنگامي آه 

  …ند، بيانگر اين امر بود عواطف

هرچنـد .رفتـيم هاي چوبي با سقف شيرواني، چند اتاقه و رنگارنگ، به سوي دهكده مـي در ميان آلبه

در آنار جـاده، . دادند هاي چوبي مي شديم، ديوارهاي بتوني جاي خود را به آلبه آه از مرآز شھر دور مي

  . هاي بيشتر آنھا، شبيه همديگر بودند هاي بسياري وجود داشت آه خانه دهكده

را نـشان " اسكرا"ها  يكي از فلش. اتومبيل به يك تابلو آه روي آن فلشي آشيده شده بود، نزديك شد

" ي آردهـا دهكـده" هرچنـد مـا آن را …سـالنكني. داد را نـشان مـي" سـالنكني"هـا هـم  يكـي از فلـش. داد مي

انسان با پاي پياده، نـيم . ي همسايه بود دهكده" اسكرا. "روي تابلو اينگونه نوشته نشده بود. ناميديم مي

بعد از زمان آوتاهي بـه . تابلوي سولنكني را دور زديم و به راهمان ادامه داديم. رفت ساعت به آنجا مي

در حـالي آـه بـا . آودآان، جوانان و بزرگساالن با ديدن اتومبيل ما، اطرافمـان را گرفتنـد. دهكده رسيديم
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تعجـب ... ها سرد مثل يخ به ما خيره شده بودنـد ي چھرههاي خندان از اتومبيل پياده شديم، تمام چھره

  ها چرا اينگونه بودند؟  چھره! برانگيز بود

طـور  هايتـان چـرا ايـن چي شده، رفقا، چھـره"خواست از اين طرز رفتار آنھا سر در بياورد؛  تايھان مي

  ده؟ گرفته نشون مي

  ـ مگر خبر نداريد؟ 

  ـ از چي؟ 

  . اند ر آردهدستگيدر ايتاليا  را يـ رهبر

 از …آـرديم، رفـتن او را بـه طـور رسـمي قبـول آـرده بودنـد ـ چطور شد؟ وقتي آه رهبري را بدرقه مي

  . ايتاليا دوستانمان براي بردن رهبري آمده بودند

  . دهند هاي تلويزيوني شكل دستگيري رهبري را نشان مي ي آانال ـ همه

اي ابتداي دهكده رفته و  طبقه ه طرف ساختمان سهبا شنيدن اين خبرها، از ميان آنان خارج شده و ب

  . تلويزيون را روشن آردم. مستقيما به اتاق تلويزيون رفتيم

  ."خواست از روسيه وارد ايتاليا شود، در فرودگاه دستگير شد آپو هنگامي آه مي: "گفتند خبرها مي

  . آردند ها از اين بحث مي ي آانال همه

 آري به راستي …اي هم از دهانمان بيرون بيايد داد حتي آلمه  نمياجازه" حيرت. "شوآه شده بوديم

م، زده شـده بـوديم، آنقـدر شـادي، غـ يـرتدر ايـن چنـد مـاه اخيـر آنقـدر متعجـب و ح. آه شوآه شده بـوديم

. دگرگـون شـده بـوديم.  روي داده بـود آـه احـساساتمان بـه شـدت مجـروح شـده بودنـد…يادگيري، شوآه و 

  . آشيد هايي پر از نفرت پشت سر هم سيگار مي ن، با چشمهرآس ساآت بود تايھا

هـاي هنـري  هـا هـم آمـوزش رفتنـد و بعـضي ها به مدرسـه مـي بعضي. در دهكده آودآاني وجود داشتند

ديدنـد، پـيش او رفتـه و  هـا، هروقـت آـه تايھـان را مـي تمامي اين بچـه! تر يكي از ديگري بانمك. ديدند مي

اي به آنھـا يـاد دهـد، بـا  آوشيد چيزهاي تازه تايھان هم هميشه مي. آردند چيزي براي حرف زدن پيدا مي

 ،هـاي آوچـك هاي آبي، بـا گـام  ساله با چشم5-6ي يك بچه. زد و آنھا را بسيار دوست داشت آنھا حرف مي

بــا رهبـر مـا چـه آـار آردنــد، او آـه بـا آـسي آــاري : "پـيش تايھـان آمـد و بـا صــداي نـازك و لرزانـي گفـت

هـاي  از طـرف ديگـر چـشم!.."  را چـرا پـيش او نبرديـد؟ رهبـر مـن، مـن او را خيلـي دوسـت دارمنداشت، مـن

هاي لبريز از عشق او را نگاه آرد، دستي بر موهـايش   تايھان با چشم…آرد مالمتگرش را از اشك پاك مي

، م، خـبي مـا او را دوسـت داريـ دهـيم، همـه شه، ما اجـازه نمـي غصه نخور، هيچ چيزي نمي: "آشيد و گفت

ي رضـايت   را بر هم گذاشت و از طرفـي سـر آـوچكش را بـه نـشانهشهاي خيس ي آوچك از طرفي چشم بچه

  . تكان داد
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توانيـد  نمـي"ي جھان با شـعار  آردها در هر چھار گوشه. رسيدايي بسياري  تحرآات تودهشب، خبر 

و . …هــا هــا، ميتينــگ مــاييپي اعتــصاب غــذا، راه. زننــد دســت بــه عمليــات مــي" خورشــيدمان را تاريــك آنيــد

  .…آشاندند آساني آه بدنشان را به آتش مي

آـدام نيـرو، آـدام . …توانـست بـدنش را آتـش بزنـد؟ يك انسان با خواسته و عشق خـودش، چگونـه مـي

حتـي بـراي : "گفـت هـاي بيگانـه مـي توانست انسان را به چنين جايي بكشاند؟ يكي از تلويزيـون عقيده مي

به اين شكل، خود را براي يك انسان سـوزاندن و .  انسان جانشان را فدا نكردندحضرت عيسي هم، اينقدر

  " …انتخاب مرگ، تاآنون ديده نشده است

  . آرد تمام دنيا با تعجبي بسيار، به انساني آه رهبري آفريده بود و شكل مرگ او نگاه مي

  …آتش بودن چه حسي داشت؟

  …!كن بودبدون تبديل شدن به آتش، درك اين احساس غيرمم

ــذا زده و در  ــصاب غ ــه اعت ــم دســت ب ــده ه ــردم دهك ــياعتراضــات م ــشارآت م ــد م ــدين. آردن ــب  ب ترتي

رغـم آنكـه بـه آنھـا  هـاي آوچـك هـم ـ علـي حتـي آن بچـه.خواستيم صدايمان را به ديگران هم برسـانيم مي

   ….گرفتند داديم ـ روزه مي اجازه نمي

خواسـتيم خبـر خـوبي در رابطـه بـا سـالمتي  يمـ. نـگ بـودزهرآس منتظر پخش خبرها بود و گوش به 

  .رهبري بگيريم

هاي خودسوزي به هـر شـكلي آـه باشـند،  عمليات"اي پخش شد؛  شب در خبرها با نام رهبري اعالميه

. پذيرند، از طرف رهبري قابل قبـول نيـستند ها آه با نام رهبري صورت مي اين عمليات. بايد پايان بگيرد

  " … صحيح تبديل شوند  به طرز زندگيهاي خودسوزي، بايد عمليات

يم بيـرون آمـي وبيا بر: "را شروع آرده بوديم و گفت صبح زود تايھان به جايي آمد آه اعتصاب غذا

آرام و . زدن آـرديم همراه با تايھان بيرون رفته و در ميان برف و سـردي هـوا، شـروع بـه قـدم." قدم بزنيم

 تايھـان … گـوش آـرده و منتظـر بـودم تايھـان حـرف بزنـدساآت، صداي شكـستن بـرف را در زيـر پاهايمـان

  شروع به حرف زدن آرد؛ 

ــ رفيــق ســيدار فقــط . خــواهم در ايــن مــورد نظــر تــو را هــم بگيــرم يكــي از رفقــا پيــشنھادي دارد، مــي! ـ

  .آسي نبايد از آن مطلع شود. ها بايد پيش خودمان بماند فراموش نكن آه اين حرف

  . را تاييد آردم و سراپا گوش شدمهايش  با تكان دادن سرم، حرف

  . ـ يكي از رفقا پيشنھاد آرده است آه عمليات خودسوزي انجام دهد

  ـ آي؟ آدام رفيق؟
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پيـشنھادش در مـورد .  در حقيقت پيشنھاد نيست، او تـصميم خـودش را گرفتـه اسـت1.ـ رفيق ژيھات

خواهيد، بكنيد،  هرچه مي: "، گفتهايي آه براي اقناع وي صورت دادم رغم تمامي تالش علي. اصرار ميكند

آنيم، بايد صدايمان را به دنيـا  سوزانم، در جايي آه ما هم در آن زندگي مي من خودم را براي رهبري مي

  ." برسانيم

بـه قـدم زدن . آـرديم ي بحثمان آنقدر گـرم بـود آـه سـرماي هـوا را احـساس نمـي مسئله. هوا سرد بود

  .داديم ادامه مي

هـا گفـت آـه حتمـا بايـد از  رهبري براي اينگونه عمليـات. ها را با هم گوش آرديمـ رفيق تايھان خبر

خبرهـا را بـه آنـاري بگـذاريم، تـو . ها را قبول نـدارم آنھا جلوگيري به عمل آيد، گفت آه اينگونه عمليات

هــا را بــه  ايــن عمليــات: "گفــت دانــي وقتــي آــه پــيش رهبــري بــوديم، هميــشه در تحلــيالتش مــي خــودت مــي

  ."هاي زندگي تبديل آنيد اتعملي

هـاي رهبـري را هـم بـه  دانـم، حـرف مي: "تايھان بعد از اينكه با دقت به حرفھاي من گوش آرد، گفت

در ميـان حـزب ـ بـه ويـژه در ايـن . فقط گفتم آـه ايـن رفيـق تـصميم خـودش را گرفتـه اسـت. آورم خاطر مي

ي آـه "مـن"هـا، درك  سـت؛ تحليـل روان انـسانهاي اخيرـ يكي از بھترين چيزهايي آه ياد گرفتم ايـن ا ماه

هـم ايمـان و  هاي ژهات داني سيدار، در چشم مي. ها ها پنھان شده است و ياد گرفتن زبان چشم  پشت آلمه

واقعـا از . تنھـا حـرف نيـست پيشنھاد ژهات. آنم بينم، احساس مي اعتقاد عظيم وجود دارد، من اين را مي

ها با او بحث آردم و تحليالت رهبري را بـرايش  رغم اينكه ساعت يعل. زند دنياي دروني خودش حرف مي

خـودم را "رسـيدند؛ ها حرآت آرده و به يـك نقطـه مـي آلمه. رسيديم بازگو آردم، در آخر به يك نتيجه مي

آنيـد، در   اگر براي رساندن صداي مـن بـه دنيـا بـه مـن آمـك نمـي:"گويد داني چه مي حتي مي." سوزانم مي

وضـعيت بـه ايـن ." شـنود سوزانم، اما هر آـسي صـدايم را نمـي ت خود را در وسط دهكده ميآوچكترين فرص

  .شكل است

؟ …توانـستم بگـويم آرد، اما چـه مـي هاي من بود، به من نگاه مي هايي آه منتظر شنيدن حرف با نگاه

  …زدم بايد حرف مي

  …د؟ آخرين حرفھاي رهبري همان هايي آه بتوان او را قانع آرد، بسته شده اما آيا راه! دانم ـ مي

فراموش نكن آه اين حرفھـا را نبايـد آـسي بدانـد، ديـر . آيد، آمي بحث آنيم ژهات هم مي. ـ شب بيا

  …نكني 

  .ها از من جدا شد با اين حرف

                                                                 
براي آفريدن " بدون رهربي زندگي ممكن نيست" نوامرب با شعار 17آه در ) ژهات( REMZI AKKUSH ـ1

 . دنيايي نوين، بدنش را به آتش آشيد
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ي ژهات از جلـوي چـشمانم آنـار  چھره. در آنجا شروع شده بود، برگشتم به جايي آه اعتصاب غذا

انـدام و  ژهـات ميانـه. هـا آشـنا شـده بـودم يي آـه بعـد از آمـدن بـه مـسكو، بـا آنيكي از آن رفقا. رفت نمي

اهـل . هـايش ماليـم بـود و انـسان بـسيار صـاف و پـاآي بـود نگـاه. هاي باريكي داشـت گندمگون بود و سبيل

  . هاي سرحد جنگيده بود ترين سال در سخت. سرحد بود، در سرحد هم به صفوف گريال ملحق شده بود

. شـوند ها از ناچاري وارد خاك ارمنستان مي بعضي وقت.  تا ارمنستان ادامه داشت»رحدس«مرزهاي 

چنـد . شـوند دستگير مـي، از طرف نيروهاي محافظ مرز شده بودنديك بار هنگامي آه وارد خاك ارمنستان 

. ودسال در شرايط سخت زندگي زندان به سر برده بود؛ به همين خاطر از سالمتي آامل هم برخـوردار نبـ

فعاليـت در ميـان خلـق و . بودسازماني شد و هم در ميان خلق مشغول فعاليت  او در آنجا، هم معالجه مي

در ايـن مـورد احـساسات خـودش را هميـشه اينگونـه بـر . داد ها ذوق بـسيار بزرگـي بـه او مـي ارتباط با آن

در ايـن . ق فعاليت آـرده بـوددر بسياري از مناطق روسيه، در ميان خل." ما آودآان خلقيم: "راند زبان مي

شـد و هـم بـا آودآـان، بزرگـساالن و بـا هـرآس  در دهكـده، هـم معالجـه مـي. اواخر به قزاقستان آمـده بـود

  …گرفت ها چيزهايي ياد داده و از آنھا ياد مي به آن. آرد رابطه برقرار مي

شـيوة . دوسـت داشـتاو گلھـا را بـسيار . داد هـايش را آب مـي تايھـان گـل. شب بـه اتـاق تايھـان رفـتم

شـد،  حتـي هنگـامي آـه از دهكـده خـارج مـي. دانـست ها را به خوبي مي ي آن ها و اسم همه محافظت از گل

  .هايش را فراموش نكنم داد آه آب دادن به گل تذآر مي

 …هـاي بتھـوون، آيتـارو، براهمـاس و  هـا، اثـر هـاي موسـيقي آالسـيك، سـمفوني در اتاقش، نوار آاست

نواخـت و در  مي" شوپھن"وقتي آه وارد اتاق او شدم، پيانوي .  عاشق موسيقي آالسيك بوداو. شد ديده مي

، "پـانفيلوف"مثـل . نوشـيد آـشيد، آن را نمـي اگر چاي به خـوبي دم نمـي.  وجود داشتآنارش يك چاي گرم

 گربه معلوم نبود اين. آرد ي سفيد ملوس زندگي مي در اتاقش يك گربه. آرد هميشه خودش چاي را دم مي

اولـين بـار آـه ايـن گربـه بـه . هاي همسايه آمده بـود به احتمال زياد از دهكده. از آجا آمده و مال آيست

تايھـان . هـا آن را آتـك زده بودنـد حتـي بعـضي. هـا بيـرونش آـرده بودنـد از تمـامي اتـاق. اينجا آمده بود

از آن روز به بعد در اتاق تايھان . درفتار بد با گربه را ممنوع آرده بود و آن را به اتاق خودش آورده بو

ي  هميشه گربـه. رفت به دنبالش بود شناخت و به هر جا آه مي ي سفيد، ديگر تايھان را مي  گربه. ماند مي

  . داشت گرفت، او را بسيار دوست مي سفيد را در آغوش مي

ي مقدمـه وارد بـ. زد چشمانش بـرق مـي. زد ژهات لبخند مي. ژهات هم آمدزمان آوتاهي بعد از مدت 

  مطلب شد؛

  آنيد؟ دهم، به من آمك مي ـ در عملياتي آه انجام مي

  …ـ تصميم گرفتن در مورد چنين عملياتي
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  باز هم شروع آردم؛. توانستم حرف بزنم  نمي

  .قابل قبول نيستندها از طرف رهبري  داني آه اين عمليات ـ رفيق ژهات تو خودت مي

. روسـيه هـم در ايـن آـار دسـت دارد.  شدن از اين آشور، اسير شدبعد از خارجرهبري فقط . دانم ـ مي

ايـن عمليـات در عـين حـال . گر بفھماند آه رهبري تنھا نيست آسا بايد به نيروهاي توطئه يك صداي بھمن

 …مشتي خواهد بود بر دهان روسيه

 ………ـ اما رفيق ژهات

  حرفم را بريد و به سخنانش ادامه داد؛

آنيـد؟ اگـر سـازماندهي آنيـد، بـراي خلـق و سـازمان فايـده  ا سـازماندهي مـيـ آيا شما اين عمليات ر

حـداقل بـه ايـن شـكل وجـدانم راحـت . سـوزانم اگر آاري هم نكنيد، من باز هـم خـودم را مـي. خواهد داشت

 اين تـصميم يـك …آنم  اين را هم بدانيد آه شما را به خوبي درك مي…ماند جاودانه خواهم …خواهد شد

 ديگـر زمـان …خيـزد فريـادي آـه از اعمـاق وجـودم برمـي! دسـتور قلـبم اسـت! و آنـي نيـستتصميم عاطفي 

به تمام دنيا نشان خواهم داد آـه اراده و انـساني آـه آپـو . دادن پايبندي به رهبري فرارسيده است نشان

يم هاي انساني، چگونه از آتش فريـادي عظـ آفريده است، براي آفريدگار خودش، براي خلق و تمامي ارزش

  !…آورد بوجود مي

   …نگريست هاي قاطع و لبريز از ايمان ژهات مي تايھان به چشم

معنـي بـوده، آرام  دانستم آه حرفھايم در آنار سخنان ژهات بـي مي. آردم چيزي براي گفتن پيدا نمي

   ژهات منتظر بود چيزي بگويم؛ …آردم هاي مصمم نگاه مي به اين چشم

مـصمم . خواهـد ، از اعمـاق وجـودش چيـزي مـيباشـد تاثير هيچ آـس ـ اگر يك انسان، بدون آنكه تحت

  . ي آزاد خودش اطمينان دارد، من حرفي براي گفتن ندارم است و به اراده

پــس بــراي آنكــه ايــن عمليــات را بــه گــوش تمــام دنيــا برســانيم و بــراي . خــب: "ژهــات بــا خنــده گفــت

  آردن آن چه بايد آرد؟  سازماندهي

اي بــراي رهبــري در جــايي بگذاريــد و در آن نامــه، خلــق و  ابتــدا بايــد نامــه ":بــا صــدايي لــرزان گفــتم

  تايھان به وسط حرفم پريد؛ " …گر را هم مخاطب قرار دهيد نيروهاي توطئه

بايـد جـاي عمليـات را هـم مـشخص آـرد، بـه نظـر شـما . نويـسيم نامه را من و رفيـق ژهـات مـي. بُـ خ

  ميدان سرخ بھتر است يا جلوي مجلس دوما؟

اگـر عمليـات آنجـا صـورت پـذيرد، در . رهبـري داردفعلـي ـ دولت روسيه، هم نقش موثري در وضـعيت 

  . عين حال جوابي خواهد بود براي دولت روسيه
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ي  همـه. هـاي دنيـا خـواهيم داد ، آن را بـه تمـام تلويزيـونفيلمبرداري آنيمـ اگر بتوانيم از عمليات 

فريـادي از آتـش را توسـط وسـايل ارتبـاط جمعـي، بـه . م اسـتها شاهدي خواهند آرد، اين خيلي مھـ انسان

  . رسانيم گر مي گوش آردستان، دنيا و نيروهاي توطئه

 خودمــان را بــراي 1مــا آراس: "معلــوم بودآــه ژهــات هــم نظــرات تايھــان را قبــول داشــت آــه گفــت

 لحظـات خبـر نخواهـد تا آخـرين. بريم بدون آنكه چيزي به او بگوييم، او را آنجا مي. بريم فيلمبرداري مي

تـا هنگـامي آـه نامـه : گـويم وقتي آه به جاي عمليات حرآت آرديم، من خودم هرچيز را به او مي. داشت

گيـري  ترتيب هم جاي عمليات و هـم چگـونگي شـكل بدين. گويم نويسيم، من خودم هرچيز را به او مي را مي

. ژهات با گفتن اين سخنان از آنجـا رفـت." پس در زودترين زمان ممكن: "ژهات گفت. آن را تعقيب آرديم

. هـاي عميقـي بـه سـيگارش زد پـك. يـك فنجـان چـاي ديگـر هـم نوشـيديم. من و تايھـان تنھـا مانـده بـوديم

وقتي آه به دهكده برگـشتيم، بـا اولـين . هنگامي آه پيش رهبري بوديم، تايھان مدتي سيگار را ترك آرد

بعضي وقتھـا در رابطـه بـا . آشيد قبال هم زياد مي. ر آردخبري آه شنيديم، باز هم شروع به آشيدن سيگا

." دهـد سيگار عـواطفم را آمـي تـسكين مـي: "گفت هميشه مي. آوردم آردن سيگار از او انتقاد به عمل مي آم

  ضمن نوشيدن چاي؛. حاال هم سيگار و چاي در دستش بود

فيق ژهات را بنويسم و در رابطه ي ر ـ رفيق سيدار؛ ممكن است من چند روزي بيرون نيايم، بايد نامه

مـن هـم نامـه را .  بـاشھـاتـو هـم رفقـا را تنھـا نگـذار، هميـشه پـيش آن. با آن به تفكر و انديـشه بپـردازم

  . روم نويسم و براي سازماندهي آردن عمليات، به مسكو مي مي

  . بُـ خ

هــا، چيزهــايي بــر ديوار.  ادامــه داشــتMEDTVاعتــصاب غــذا، در اســتوديوي . بــه جــاي خــودم برگــشتم

توانيـد خورشـيدمان را تاريـك  تمـي"ي ديوارهـا، بـا حـرف بـزرگ نوشـته شـده بـود؛  روي همه. نوشته بوديم

خواسـت در رابطـه  هرآس مـي. شرآت آرده بودندغذا هاي دهكده و رفقا در اعتصاب  ي خانواده همه" آنيد

  …با رهبري خبري بگيرد

ي آه در اعتصاب غذا هم شرآت آرده بودنـد، احـساس چند روز تايھان را نديدم، اين مسئله را آسان

  "آيد؟ چرا رفيق تايھان به اينجا نمي: "گفتند  مي…آرده بودند

ي شـشم اعـزام  خواسـت او را بـه آنگـره رهبـري مـي. ـ فكر آنم مشغول انجام آارهاي تـشكيالتي اسـت

  .آند خودش را براي رفتن حاضر مي. نمايد

آجـا "هـا ايـن بـود؛  ي سـوال همـه.  رفقا در اطـراف او جمـع شـدندي همه. شب وقتي آه تايھان برگشت

  "؟ هيد هستي؟ چرا خودت را نشان نمي

                                                                 
 هاي قنديل به دنبال برنامه سازي است  ـ دوربني به دست در آوهستان1
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  .  چند روز بود آه آار داشتم… اينجا هستمـ حاال ديگر

اگر رهبري خبر ايـن عمليـات را بـشنود، چـه : "گفت. ديگر تنھا مانديم اي با هم من و تايھان در گوشه

  " ؟انديشد گويد؟ چگونه مي مي

. رفيـق سـيدار، نامـه را تمـام آـردم: "تايھان با خنده گفـت. خواستم به او گوش آنم مي. جواب ندادم

  ." آيد شعر خوشتان ميآن آنم، از  فكر مي. زيباست. در آخر نامه يك شعر هم نوشتم

زد آـه  آنچنـان حـرف مـي. آـرد گفـت، انگـار خنجـري بـر قلـبم را زخمـي مـي وقتي آه تايھان سخن مي

   …دهد ر خودش عمليات را انجام ميانگا

 از سوي ديگر رهبـري او را بـراي آنگـره …او فقط براي آمك به ژهات نامه را نوشت. نه ممكن نيست

يك شـعر  "… اما بازهم اين حرفھا…خواستم اين فكرها را از سرم خارج آنم  مي… نه… نه…آرد حاضر مي

  ."آيد هم نوشتم، مطمئنم از آن خوشتان مي

  . آردم خواست چيزي بگويد؛ شايد هم من اينطور فكر مي ه ميمثل اينك

خواســت چيــزي بگويــد، امــا  آيــا مــي. آــرد هــايي عجيــب و بــامعني، بــه مــن نگــاه مــي تايھــان بــا نگــاه

  هايش ادامه داد؛  توانست؟ به حرف نمي

ن هم به م. آوريم طاهر را هم براي رانندگي به اينجا مي. اتومبيل هم اينجاست. ـ هرچيز حاضر است

با نام مـديريت بـه او . آيد همراه با دوربين خودش با ما مي. با آراس هم حرف زدم. روم جاي عمليات مي

؛ شـكل و چگـونگي ."گيـري آيـي و از آن فـيلم مـي رويـم، تـو هـم مـي ما بـه يـك عمليـات مـي"دستور دادم آه 

   .آنيم امشب حرآت مي. داند ي آخر هم نمي تالحظه. داند عمليات را نمي

. تايھان هم يك بلوز آرمي پوشـيده بـود. يك بلوز سفيد پوشيده بودم آه قبال تايھان به من داده بود

  ."بيا بلوزهايمان را عوض آنيم. رويم، سرد است رفيق سيدار، جايي آه ما مي: "با خنده گفت

  . بلوزهايمان را عوض آرديم

  .  حرفھا رفتتايھان با گفتن اين. ـ هنگام رفتن همديگر را خواهيم ديد

. بــودشــده وشــن ، ر مــرا بيــدار آــرد، خــارج از خانــه، يــك اتومبيــل،آمــد وقتــي آــه تايھــان بــه اتــاق 

. بيـرون بـيش از حـد تاريـك و سـرد بـود. سـاعت از دوازده نـصفه شـب گذشـته بـود. هايش روشن بـود چراغ

  ." رويم ما مي: "تايھان با خنده گفت. راننده طاهر بود

باريد، در عـرض  ميآرام آرام برف . د سرد بودحهوا بيش از . ز خانه خارج شدمي آنھا، ا براي بدرقه

آراس، دوربينش را بـه دسـت گرفتـه و از بـاال بـه . ژهات بيرون منتظر بود. چند دقيقه موهايمان يخ بست

خـوب  آخـرش رفتنـي شـديم، اينجـا را: "بـا خنـده گفـت. ژهـات بـسيار خوشـحال بـود. آمد طرف اتومبيل مي

. هـا پـر از اشـك بـود چـشم. هـا، محكـم همـديگر را در آغـوش گـرفتيم با ايـن حـرف." موفق باشي.. آناداره 
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بـه او خيـره . سوار اتومبيل شـد" به اميد پيروزي: "هايش را در تاريكي پنھان آرد و با گفتن ژهات چشم

همـديگر را بـه : "تايھـان گفـت. نـددمنتظـر تايھـان بو. آراس هم پشت سرش سوار اتومبيل شـد. مانده بودم

: گفـت. رفـت آـه مـرا آنچنـان محكـم در آغـوش گرفـت و انگار به سفر دور و درازي مـي." زودي خواهيم ديد

خواست سـوار شـود، نگـاهي بـه  در اتومبيل را باز آرد و مي. و به سوي اتومبيل رفت" مواظب خودت باش"

نگـذار . ي سـفيد هـم بـاش ب گربـهمواظـ.. ! فراموش نكن آه بـه گلھـايم آب بـدهي: "من آرد وبا خنده گفت

  . ها پنھان شد اتومبيل حرآت آرده و از چشم. سوار اتومبيل شد." آسي او را بيرون آند يا آتك بزند

هرگـاه آـه بـه . رود آرد آه انگار به يك سفر دور و دراز مي چرا تايھان هنگام رفتن، چنان رفتار مي

  …داد  تذآر مي در رابطه با آب دادن گلھا رفت، يك سفر دراز مي

  …!ديديم چند روز ديگر ، همديگر را باز هم مي

ژهــات و تايھــان، بــسيار خوشــحال . آــرد و مــيش ســحر، در ميــان تــاريكي حرآــت مــي اتومبيــل در گــرگ

رفـت، امـا  برداري از يك عمليـات مـي دانست آه براي فيلم مي. شوره داشت آراس فيلمبردار آمي دل. بودند

اي در او بوجود آورده بود، براي آنكه تايھـان بـه  شوره اين وضعيت دل. دانست شكل و طرز عمليات را نمي

  . ي عمليات سوالي آند او گفته بود آه حق ندارد در مورد شكل و نحوه

ديگر خيـره  هاي خندان تايھان و ژهات به هم آمد و چشم صداي يك موسيقي شاد از پخش اتومبيل مي

در يـك : "تي در تـاريكي حرآـت آـرد، تايھـان رو بـه طـاهرآرد وگفـت بعد از آنكه اتومبيـل مـد…مانده بود

  ."جاي مناسب توقف آن

همـه بـا هـم از . طاهر بعد از مدتي حرآـت در تـاريكي، اتومبيـل را در يـك جـاي مناسـب متوقـف آـرد

هـاي بـرف بـه دليـل بـاد شـديد  دانـه. بنـدان بـود هواي خـارج مثـل هميـشه سـرد و يـخ. اتومبيل پياده شدند

رفقا، لطفا داخل اتومبيل از عمليـات : "تايھان شروع به حرف زدن آرد. زد  هوا را بر صورتشان ميسرماي

  ." ممكن است داخل اتومبيل با ميكروفن آنترل شود. حرف نزنيد

در رفــت و . آــرد مــدت مديــدي بــود آــه مــاهر از ايــن اتومبيــل اســتفاده مــي. اتومبيــل مــال مــاهر بــود

  .آرد ن اتومبيل استفاده ميآمدهايش پيش رهبري هم از اي

خالصــه طــرز . در مــورد مــسائل روزانــه باشــدگفتگــو . ـــ اگــر خيلــي ضــروري نباشــد، آــسي حــرف نزنــد

  . برخوردهايتان معمولي باشد

وقتي آه ما به . آني  تو رانندگي مي،طاهر"تايھان با نگاه به آراس و طاهر به سخنانش ادامه داد؛ 

 بـا .بـرداري تمـام شـد بعـد از آنكـه آـار فـيلم. آنـد برداري مي به فيلمجاي عمليات رفتيم، آراس هم شروع 

هــا را بــه دســت حــزب  دقــت آنيــد، تحــت هــر شــرايطي بايــد ايــن صــحنه. عجلــه از آنجــا دور خواهيــد شــد
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هـاي  توانيـد بـه آانـال  هـا را بـه شـرطي آـه بـراي تـشكيالت نفـع داشـته باشـد، مـي ايـن صـحنه. برسانيد

  " آراس فھميدي؟…حرفھايم را فھميديد. دتلويزيوني ديگر هم بدهي

تـو هـم فھميـدي آـه بايـد : "بعد رو به طاهر آرد و گفـت. ي رضايت تكان داد آراس سرش را به نشانه

  "چه آار بايد بكني؟

  …ـ بله

بـه سـوي مـسكو، حرآـت . لرزيدند، سـوار اتومبيـل شـدند ها، در حالي آه از سرما مي بعد از اين حرف

بـه تايھـان . ي ژهات مثل هميشه خندان بود  چھره. آمد  مي ك شاد از پخش اتومبيليصداي موزي. آردند مي

ام را بـه تـو بـدهم،  رفيـق آراس شـماره تلفـن خـانواده: "ژهات رو بـه آراس آـرد و گفـت. فكر فرو رفته بود

  ."شايد الزم باشد

  "شه؟ الزم ميات را چي آار آنم، واسه چي  شماره تلفن خانواده: "آراس ناراضي و متعجب گفت

  .شه بيني آه الزم مي ـ تو بگير مي

  .واسه چي بگيرم، پيش تو بماند. ـ ژهات تو خيلي عجيبي

اش را آـه روي يـك آاغـذ نوشـته شـده بـود، تـا آـرده و  ژهات زياد اصرار نكرد، شماره تلفن خـانواده

  .مجددا در جيبش گذاشت

  .خنديدند آردند و مي تعريف ميديگر  تايھان و ژهات خاطرات دوران گرياليي را براي هم

طاهر باك اتومبيل را از بنزين پر آرده و تايھان هم دو گـالن پـنج . اتومبيل به يك پمپ بنزين رسيد

هـا  دقـت آـن، بنـزين: "ليتري را پـر از بنـزين آـرده و تـو اتومبيـل زيـر پـاي آراس گذاشـت و بـه آراس گفـت

  ."نريزه

 …!ر پـاي آراس، سـرنخي در مـورد عمليـات بـه او داده بـودهاي زيـ بنزين. اتومبيل باز هم حرآت آرد

  .گرفت آشيدند و او هم از آن فيلم مي آرد آه آنھا جايي را به آتش مي طور فكر مي اين

حاال به خيابان مجلس . تر شده بود ي خندان ژهات و تايھان، خندان با ورود اتومبيل به مسكو، چھره

دوربينـت را آنتـرل آـن، هـر چيـز بايـد : " تايھـان بـه آراس گفـتبا نزديك شدن به مجلـس. رفتند دوما مي

  ." بماندRIC  فقط بايد فشار دادن  دآمه. وربين بگذارآاست را هم در د. دحاضر باش

هاي  آرد آه يكي از ماشين آراس فكر مي. آراس دوربينش را از ساآش بيرون آورده وآن را آنترل آرد

  . سوزانند مجلس را ميمقابل 

گذشتند، قبـل از   هاي محدودي مي ي اصلي اتومبيل از جاده.  به مجلس بسيار نزديك شده بوداتومبيل

  ."اينجا توقف آن: "آنكه وارد اين جاده شوند، تايھان به طاهر گفته بود
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تايھان روبه آراس و طـاهر آـرد و بـا خونـسردي گفتـه . بعد از توقف ماشين، همه پياده شده بودند

از جلـوي مجلـس . جلوي مجلس هميـشه نگھبـان وجـود دارد. دهيم  مجلس انجام ميعمليات را جلوي: "بود

بـرداري  شـويم، امـا شـما از داخـل اتومبيـل فـيلم ما از اتومبيل پيـاده مـي. بگذر و در جاي خلوتي توقف آن

بعـد .  به هر قيمتي آه شده آاست را به دست حـزب برسـانيد…دستگير شوي نبايد … دقت آنيد…آنيد مي

هــايي از جــاده  ماشــين. اتومبيــل وارد خيابــان اصــلي شــد. هــا بــاز هــم ســوار اتومبيــل شــدند  حــرفاز ايــن

در دور دوم، تايھـان . گذشتند، اتومبيل در آنجـا دوري زد، تايھـان بـا دقـت نگـاهي بـه اطـراف انـداخت مي

  ."همين جا توقف آن: "گفت

مواظـب خودتــان : " آراس گفــتوقتـي آــه طـاهر اتومبيــل را متوقـف آــرد، ژهـات بــا لبخنـد بــه طـاهر و

ژهـات بنـزين را برداشـته و از اتومبيـل ." موفـق باشـيد! …باشيد، سالم ما را بـه تمـامي دوسـتان برسـانيد

عجلـه آـن، شيـشه را : "گفـتآـرد  و تايھـان رو بـه آراس . پياده شد و بـا عجلـه بـه سـوي در مجلـس دويـد

  ."پايين بكش و دوربين را حاضر آن

خواست شيشه را پايين بكشد، اما شيشه يـخ زده  آراس مي. عمليات رسيده بودژهات تقريبا به جاي 

  ."شود شيشه يخ زده باز نمي: "آراس با هيجان گفت. بود

  .ـ با فندك گرم آن و باز آن

  .ـ فندك ندارم

  ."بگير، با اين گرم آن: "تايھان از جيبش يك فندك در آورد و گفت

  . آردن شيشهآراس فندك را گرفت و شروع آرد به گرم

  .ـ عجله آن

  .شيشه آمي پايين آمد، اما آافي نبود. آرد، شيشه را گرم آند آراس با هيجان تالش مي

  .ريخت ژهات جلوي مجلس، بنزين را به اطراف خودش مي

آن فنـدك : "تايھان با ديدن ايـن آـار گفـت. آرد آراس براي گرم آردن شيشه، فندك را زياد روشن مي

  ."فندك نداريماين براي ما الزمه، به غير از . شه خراب ميرا زياد روشن نكن، 

 مـا الزمبـراي آن فنـدك را بـده، : "آراس چند بـار ديگـر فنـدك را خـاموش و روشـن آـرد، تايھـان گفـت

  ."است

  .تايھان فندآش را از آراس پس گرفت

، از آنجـا طـور خوبـه بـسه، ايـن: "تايھـان گفـت. ي يخ زده را آمـي ديگـر هـم پـايين آـشيد آراس شيشه

  ."توني فيلم بگيري مي
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بـه ژهـات . آراس دوربين را بيرون آورد، تايھان هـم از اتومبيـل پيـاده شـد و بـه طـرف ژهـات دويـد

اش را آنجـا  تايھان با عجله به جلوي در مجلس دويـد، نامـه. ريخت ژهات بنزين را روي خودش مي. رسيد

  .گذاشت و با عجله پيش ژهات برگشت

تايھان گـالن را از ژهـات گرفـت، . نوشيد  گالن بنزين را به دهان گرفته بود و ميدر اين ميان، ژهات

  .اي رسم آرد و سپس بنزين را روي خودش ريخت ابتدا در اطراف خودشان با بنزين دايره

  .آشيد ي اين رويدادها را مي آراس دوربين را به چشمش چسپانده بود و همه

. تايھـان تنھـا فنـدآش را از جيـبش بيـرون آورد. ريختنـد تايھان و ژهـات بنـزين را روي خودشـان مـي

شـد،  هايي آه از دو بـدن بلنـد مـي  شب را شعلهيتاريك. ديگر را در آغوش گرفته بودند تايھان و ژهات هم

. آنـان رقـص آتـش را شـروع آـرده بودنـد. ايـستادند تايھـان و ژهـات در جـاي خودشـان نمـي. آـرد  روشن مي

  … شبيشد و فريادي در تاريك هاي آتش بلندتر مي شعله

  !زنده باد رهبر آپو

  ! رهبر آپودزنده با

هـاي آتـش  بلند شدن شـعله. ديد آراس از تعجب منجمد شده بود، از دوربينش، تمامي رويدادها را مي

تحت هر شرايطي : "هاي تايھان به خاطرش آمد آه گفته بود در آن لحظه حرف. آرد تر مي  اطراف را روشن

  ."عجله آن برويم: "رو به طاهر فرياد زد." حزب برسانيدآاست را به 

  .اتومبيل با سرعت در ميان تاريكي ناپديد شد

*****  

ي خنـدان ژهـات،  چھـره. آـردم، صـبح نـشده بـود هايم را باز مـي هر بار آه چشم. توانستم بخوابم نمي

ــار نمــيهنگــام جــدايي، از جلــوي چــشمانم ــردا چــه خوا...  آغــوش گــرمش . رفــت  آن  آگــاهي از هــد شــد؟ف

انگار چيـزي مـرا بـسيار ...  بسيار احساساتي شده بودم …..، بسيار دشوار بودخودسوزي يك رفيق صميمي

. هـر آـس آنجـا بـود. را در آنجـا شـروع آـرده بـوديم ح زود به جايي رفتم آه اعتـصاب غـذاآزار ميداد صب

. سي را آـه از مـسكو رسـيده بـود، آورددر اين لحظه يكـي از رفقـا، فاآـ. تلويزيون را با عجله روشن آردم

 … خـط تايھـان بـود…بـا ديـدن نوشـته هيجـان زده شـدم" …به افكار عمـومي جھـان"اي تحت عنوان  نوشته

  ورق زدم و به انتھاي نوشته نگاه آردم؛ 

  تايھان اميد ـ ژهات 

  !؟ ممكن نيست؟…؟ نه…مگه تايھان هم

ي آوچـك چـشم  دهكـده برگـشته بـوديم، آن بچـهره از  وقتي آه …هر آس جلوي تلويزيون نشسته بود

  "… رفيق تايھان…رفيق تايھان"زد؛  آرد، فرياد مي هايش را با دستان آوچكش پاك مي عسلي آه اشك

  .با عجله به طرف تلويزيون دويدم
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آنھـا را " زنده بـاد رهبـر آپـو"زدند؛  در ميان تاريكي، دو نفر بدنشان را به آتش آشيده و فرياد مي

  . مشناخت مي

  .يكي از آنھا يك بلوز سفيد به تن داشت

  .هايم را آماده آرده بودم  عاطفه. شد آمد، فريادها بلند مي از هر طرف اتاق صداي گريه و زاري مي

   …عذاب سرتاسر وجودم را در برگرفته بود. خواست تحمل آردن آن نيرو مي. فقط ممكن نبود

   …هايم را بگيرم نتوانستم جلوي اشك

  1.رفت  از جلوي چشمانم جريان يافته و مييك ملودي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رفتگان آجا ماندند" 

  هاشان بر دلم مانده                          حسرت خنده

  انگار 

      فقط آنان

  .اين شھر را زيبا آرده بودند

  مردند 

       اما 

          پايبند به عشق و آودآان 

                                                                 
گي زند"ـ با گفنت 1998 نوامرب 17در روز ـ  ) امحد يلدرم(و رفيق تايهان )  آوش رمزي آك( رفيق ژهات1

پليس حمافظ جملس دوما فورا آتش را خـاموش         . خودسوزي زدنند به عمليات   دست  " بدون رهربي امكان ندارد   
رفيق ژهات بالفاصله بعد از رسيدن به بيمارستان، به شـهادت           . آرده و هردو را به بيمارستان رساند      

مـر بـه پـايني داراي       رفيق تايهان به سبب داشنت آاپشن چرمي و نرخينت بنزين بر سـر خـود از آ                . رسيد
 روز بعـد از آن بـه حيـات    18سوختگي شديد بود اما به سبب نسوخنت مججمه و اعضاي دروني بـدن، تـا     

 .    به عهدي آه با ژهات بسته بود، وفا آرد1998  دسامرب 5به روز . ادامه داد
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  اگر بروي 

  شود اين شھر ويران مي

  ها هم خواهند مرد پرنده

                                اگر بروي

  دهد هايت را آي آب مي ريحان

  شب هنگام 

  مانند؟ ها آجا مي پرنده

*****             

  تو دوست من بودي 

  ات  خنده

  طلوع خورشيد بود

  هر شب

  نويسم اي مي نامه

  ها  ي آوهستان    به اندازه  

  اآنون 

  از آدرسي گمشده

  آيد             صدايت مي       

  سردت شده 

  فراموش نكن 

  تو دوست مني 

  هر آجا آه باشي

  1!جا خواهم مرد؟ همان

  

  

  

  

  

                                                                 
  شاعر نام دار ترك ) (AHMET TELLI ـ يكي از شعرهاي امحد تللي1
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   شھيد تايھان و ژهات؛رفقااي از   نامه

  

  به افكار عمومي جھان؛

تـاتوري جھـان قـرار ي فاشيـست آـه در رأس ديك آمريكاي امپرياليـست، اسـرائيل صھيونيـست و ترآيـه

ي رهـايي  مبـارزه، »رهبر آپـو«المللي عليه رهبر مليمان  اي بين اند، در تالشند آه با پيشبرد توطئه گرفته

  .نابود سازندملي آردستان را 

اند، بايد اين  المللي شرآت آرده ي بين هايي آه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در توطئه تمامي آشور

ي آن را مـشاهده  خلق مظلوم آـرد در شـرايطي قـرار گرفتـه اسـت آـه تـاريخ نمونـهرا به خوبي بدانند آه 

هـاي انكـار و امحـاي ملـي، خلـق آـرد را بـه   دولت فاشيست ترآيـه، بـا سياسـت؛از سوي ديگر. نكرده است

يكسان آرده و خاك حقيقت خلق آرد را با .  پست و خوار نموده است،شخصيت پرتگاه نابودي آشانده، بي

 ،هـايش بيگانـه سـاخته آـشانده و بـا حقيقـت جـوهري و ارزشفـساد  او را بـه مـنجالب و ،ي آنونيدر دنيا

در برابـر . حتي او را به وضعيتي آشانده آه با خود به دشمني بپـردازد و بـه هويـت خـودش خيانـت آنـد

هـاي  سـتآند، د خود جانبداري ميبلند مرتبه  هستي وهاي ملي  آزاد آه از ارزشرد ُاين وضعيت مھيب، ك

ي ملي آنان بوده و زيبـاترين  مبارزهحافظ ترين شرايط  ـ آه در سختاي را آه به سوي رهبر مليشان  آلوده

پليـد، هـاي  آـاراآتر اساسـي صـاحبان ايـن دسـت. شـكنند انسان دنيا را آفريده اسـت ـ دراز شـده اسـت، مـي
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ي  د در تــاريخ و جامعــههــا مبنــي بــر نــابودي خلــق آــر  خواســت آن.هــاي انــساني دشــمني اســت بــا ارزش

در برابــر تمــامي  را انــد،  بــه آــار گرفتــهآــه در ايــن راســتا و اعمــال ننگــي هــا  ، سياســتباشــد  مــيانــساني

  .آنيم خواه خوار پنداشته و محكوم مي هاي ترقي انسان

ســازماندهي و بــه دور از  بــود و فاقــد فــراوان قــرار گرفتــهظلــم و ســتم رهبــر آپــو از خلقــي آــه تحــت 

و يكـي بـوده اسـت نيرومندترين سـازماندهي داراي ي معاصر گذاشته شده بود، خلقي آفريد آه ها پيشرفت

خلـق آـرد در ايـن تـصميم خـود از حـساسيت و .  ميباشددنياآه صاحب، مقاومتي عظيم در  ستهاي از خلق

  .نھايت مصمم است الزم برخوردار بوده و بيتوان 

را در شخـصيت خـود بـر جاويـدان هـاي ملـي و  شآـسي آـه تمـامي ارزبـه خـود، جـان، روح و خـون با 

اي آـه بـر  گرايانـه جسته ساخته است، پايبنـد بـوده و هـر فـرد از خلـق مظلوممـان در برابـر سياسـت امحـا

ايــي  بـراي پاسـداري از رهبرشـان، بـه گلولـه، بـه يـك نارنجـك تبـديل شـده و ميـشودرهبريمـان روا داشـته 

  .آتشين تبديل خواهند شد

اسـتثمار شـده، از تمـامي انـسانھايي آـه عليـه آنـان جانبداري چھل ميليون انـسان  ازخلقمان فراتر 

  . استثمار روا داشته ميشود، و همچنين از اميد و حسرتنھاي انسانھاي ترقيخواه جانبداري خواهد آرد

رهبـر  سـاختن خواستند بـا نـابود ي خود مي گرانه هاي توطئه آه با سياستنيروهايي در برابر تمامي 

آردنـد بـار ديگـر تـاريخ را تكـرار آننـد، رهبـر مليمـان  بكـشانند و تـالش مـيبـاهي ، خلق آـرد را بـه نملي

ي روزي آه به اعتصاب غذا دست زد، جاني تازه به  رهبر آپو در خطابه. تاريخي نو بيافريندآوشد تا  مي

پـدر، : "شاندند، گفتآه او را به صليب آ آنگاه آه عيسي براي جالدان و آنان. ي حضرت عيسي داد خطابه

  .رهبر آپو مجددا اين خطابه را زنده آرد! آري!" آنند دانند چه آار مي آنان را ببخشاي آه نمي

  .تاريخي نو آفريده ميشود

ها قبل با رفـتن او  گويند، صورت نگرفته است، بلكه مدت چه مي برخالف آن) ص(هجرت حضرت محمد

هـا در  يف براي حضرت محمد ايفا آرد، امروز دعوت رومـينقشي آه ديروز طا. به طايف صورت گرفته بود

ديروز مدينـه بـا آب طـال در تـاريخ انـسانيت نوشـته شـد، امـروز هـم روم . آنند روم و براي رهبري ايفا مي

  .ي آن است نماينده

وارثان تمدن روم نبايد بـا سـوزندان آردهـا وارد تـاريخ امروز . رون با سوزاندن رم، وارد تاريخ شدِن

گيرنـد، نـابودي اميـدهاي خلقمـان را همچـون  هايي آه عليه رهبر مليمان صـورت مـي زيرا در توطئه. دشون

  .اند هدفي براي خود قرار داده

هـاي تـاريخ، مقاومـت اسـپارتاآوس اسـت؛ در عـين حـال يكـي از پليـدترين  ترين مقاومت يكي از عظيم

ما به اين امر . ها به خوبي آشنا است  آنهاي تاريخ هم، خيانت بروتوآوس است آه رم با هر دوي خيانت
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خاموش آردن اميدهاي يـك خلـق، . داري از مقاومت است نه از خيانت باور داريم آه ترجيح روم جانب

گاه از آن گذشت نكرده و حتي بزرگترين گناه و خيانـت تـاريخ  به معناي مرگ آن خلق است و تاريخ هيچ

تاريخي بسيار ثروتمندي هـستند، بـه شـكلي آـه اليـق تـاريخ ها آه صاحب ميراث  رومي. آيد به حساب مي

ي رهايي ملي آردستان رفتار آرده و مطابق عواطف و احساسات خويش، از رهبر آپو  آنھا باشد با مبارزه

  .ما به اتخاذ چنين موضعي از جانب رم ايمان داريم. آند داري مي و به تبع آن از خلقمان جانب

ھور روحي همچون روح حـضرت علـي را بـه مـا نـداده اسـت، امـا آتـش هر چند تاريخ خيانت فرصت ظ

، به رود ميي آهنگر روشن آرده است، امروز هم آتشي آه رو به خاموشي  مقاومت را صدها سال قبل، آاوه

يعني دميدن روحـي تـازه در آالبـد انـسانيت بـه مـا . ور خواهد شد ي معاصر بيش از پيش شعله دست آاوه

  .امر شده است

  .آنند هايمان به ما امر مي م اين آار را روح و عاطفهانجا

مان و آينه و نفرتي آه نسبت به دشمنانمان، آنان آه حيوان صفتي  انجام اين آار را بينش تاريخي

  .آنند آنند، به ما امر مي را برما تحميل مي

لتمـان و مـسئوليت داري از رهبـري و م خواه، جانب انجام اين آار را خلقمان و انسانيت مدرن و ترقي

  . آند انسانيمان به ما امر مي

انجام اين آار را آسي آه بيشتر از هر آس، حتـي بـا دشـمنانش هـم خواسـت بـرادري و آشـتي دارد، 

ي زنـدگيش را صـرف آن آـرده و جاودانـه خواهـد  حسرت يك زندگي آزاد، برابر و انساني را داشته و همـه

 آـسي آـه در مـا ،ه افسانه تبديل شده است ـ رهبر مليمان رهبر آپوـ آه ب بزرگماني  فرزانهماند، استاد و 

  .آند جوش و خروش و هيجان زندگي و مبارزه را آفريد، به ما امر مي

تــرين مرتبــه رهبــري  انجــام ايــن آــار را عــشق و محبتــي آــه بــا روح آپوييــسم در آميختــه و در بلنــد

  .آند ي آن است، به ما امر مي نماينده

انـد،   رهبرمان به هـم رسـيده هايي آه در حقيقت را پايبندي به رهبري و تمامي ارزشانجام اين آار 

شـود و  اي آـه امـروز بـر خلقمـان روا داشـته مـي تـراژديدادن به پايان اگر اطرافيانمان . آند به ما امر مي

آه ما امـروز ند، همانگونه تر ساز نگرش خود را عميقپيوندد،  اي آه عليه رهبر مليمان به وقوع مي توطئه

آنـيم، آينـدگان هـم بـه  ، ياد مي آنند روانهخواستند محمد را به سوي مرگ  آه مي از جالدان عيسي و آنان

خلقمــان آــه امــروز خــود را بــه نــارنجكي تبــديل آــرده و منفجــر . هــا يــاد خواهنــد آــرد همــان شــكل از آن

  .ها را هم با خود منفجر خواهد آرد  سازد، فردا آن مي

خلـق . هـا را هـم بـا خـود خواهنـد سـوزاند سـوزاند، فـردا آن مروز خود را بـراي آزادي مـيخلقمان آه ا

خواهـد شـد و آنـان تبـديل لعنتـي به مظلوممان آه به غير از يك زندگي انساني هيچ هدف ديگري ندارد، 
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آنـان بـا . گاه انتظار نداشتند، چنين وقايعي رخ دهد، بـا عـواطفي دشـمنانه مواجـه خواهندشـد آه هيچ

  .تراشند دست خود براي خود دشمن مي

هر چند آه احتمال وقوع چنين رويدادي ضعيف هم باشد، اما بايد همـه بداننـد آـه ايـن توطئـه هـيچ 

بخـشد، يعنـي بـه خـوبي، زيبـايي،  نفعي براي هيچ آس در برندارد و بـه آن چيـزي آـه بـه دنيـا معنـا مـي

  .سازد ها هموار مي بر نابودي آنرسانده و بار ديگر راه را آسيب دوستي و اصول معنوي 

آنـيم آـه مـسئوالنه  از آساني آه با اين مشكل در ارتباط هستند، تمامي آشورهاي جھاني دعوت مـي

گـوييم آـه بـه اتخـاذ چنـين  برخورد آرده و با آگاهي از مسائل، مواضع خود را اتخاذ آنند و به آنـان مـي

  .موضعي از جانب آنھا ايمان داريم

آنـيم آـه بـه  هاي ايتاليـا را دعـوت مـي ها رسانه ي آن هاي جھان، در رأس همه سانههمچنين تمامي ر

هـاي  از سـويي ديگـر عمليـات. المللي شروع شده اسـت، يـاري برسـانند ي بين بسيج عمومي آه عليه توطئه

آنـيم آـه بـه مـا همكـاري  ملي خلقمان را آه از طرف رهبـر آپـو اعـالم شـده اسـت و خلقمـان را دعـوت مـي

از سوي ديگر؛ هم خلق روسـيه . است" امتحان براي انسانيت"داريم آه اين مرحله يك   اعالم مي،نندبرسا

آنيم آه در برابر تـصميمي آـه از طـرف مجلـس دومـا، در رابطـه بـا رهبرمـان گرفتـه شـد، بـا  را دعوت مي

له سخت، بـا نـام احترام برخورد آرده و در اين مورد نقش تاريخي خود را به جاي بياورند و در اين مرح

  .خواه، وظايف خود را در اين باره به جاي بياورند انسانيت ترقي

حـساسيت و "بـراي خلـق صـادر شـد، مبنـي بـر اينكـه؛ » رهبـر آپـو«دستوري آه از طرف رهبر مليمان 

تـرين  را بـه عنـوان برجـسته" هـاي انتحـاري نزنيـد هايتان را زنده نگه داريد، اما دست بـه عمليـات عاطفه

م مـرگ بـه تمـامي دسـتورات او َداريـم آـه تـا د  انساني رهبرمان قبول داريم و در اينجـا اعـالم مـيويژگي

را " اســتمحــال بــدون رهبــري، بــدون مــيھن زنــدگي "ي عفــو و بخــشش او، شــعار پايبنــد هــستيم و در ســايه

  .آوريم سرداده و عملياتمان را به جاي مي

  !ليه رهبر مليمان زدعايي  توطئه آه دست به  جھانيارتجاع ـ مرگ بر 

  !ـ مرگ بر خيانت جھاني و ملي

 P.K.K. ,ARGK, ERNKـ زنده باد 

  !زنده باد رهبر آپو

                 تايھان اميد ـ ژهات
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  !… بشنويد ما را

  

  بشنويد ما را و  

  ببينيد ما را در انقالب انسانيت

  هاي آزادي بگيريد ما را  در زايش شعله

  هامان خاآستر شود بدن

  براي

  گرفته  سماهاي اوج

  درياهاي عميق آبي

  هاي قرمز و زرد استپ

  ي ما شده ي آشور فراموش در عرفه

  بر آوهھاي باشكوهش 

  بپاشانيد ما را

  

  مان را  بشوئيد روح

  هاي مقدس  در ساحل

  هاي عميقش  دره

  پاك آنيد زيباييش را

  بر بادهاي استقاللش

  ما را به اهتزاز درآوريد

  پرتوهاي خورشيد پھن آنيدما را در 

  و در آسمان دفن نماييد

  

  

  )تايھان و ژهات( آوش  به ياد رفقايمان احمد يلدرم و رمزي آك
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، عملياتي است آـه راه را بـر يـك زنـدگي مقـدس آنانعمليات رفيق ژهات شھادت رفيق تايھان و 

اي را آـه بـه خلـق،  ن، وعدهبا اين قھرمانيشا. عمليات خودسوزي آنھا يك قھرماني عظيم است. گشايد مي

  . اند ترين شكل ممكن به جاي آورده اند، به عظيم رهبري، شھدا و حزب داده

آنــيم، امــا گــامي را آــه در راســتاي آاســتن  هــر چنــد عمليــات خودســوزي آنھــا را تــصويب هــم نمــي

اي  وان وظيفـهاند، درك آرده و وصيت آنھـا بـه عنـ شود، برداشته هايي آه بر انقالب روا داشته مي دشواري

  . آوريم اساسي به جاي مي

اند، بلكه راه  اي درست آرده هاي آتش در اطراف رهبري حلقه رفيق تايھان و ژهات، نه تنھا با شعله

هــر چنــد عمليــاتي آــه رفيــق ژهــات و تايھــان انجــام . انــد ســاختهي خلــق و انقــالب را هــم روشــن  مبــارزه

  . گذارد ي ما مي تري را بر عھده وظايف سنگينهاي انقالب آاسته اما  اند، از دشواري داده

بار ديگر رفيق تايھان و ژهات را با احترام به ياد آورده و پايبندي بـه حـزب و مبـارزان آن و آزادي 

مـان را هـم دعـوت بـه درك  پرسـت و خلق مـيھنافكار عمومي جھان . آوريم ن ميخلقمان را بار ديگر بر زبا

  . نماييم ي اقتضاهاي جوابگويي براي آن ميجاي آور معناي اين عمليات و به

  

  با درود و احترام

  آالن عبدالله اوج

  .P.K.Kرهبر آل 
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