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درآمد

انديشهى اين دفتر در  Gaudeamusجوانه زد .پس از به خاک سپردن اكرم
خانم به اين ميهمان سراى دنج و دلباز رفته بوديم كه در چند قدمى Panthéon
(ستايشكده خدايان) قرار دارد .انوشه ،از پيش تدارک همه چيز را ديده بود؛ از جمله
پخش پيام همدردى توران خانم اشتياقى (قريب) و ناصر رحمانىنژاد كه نتوانسته
بودند از تهران و بركلى خود را به پاريس رسانند .آن دو ،در سكوت سردى كه
سوگواران را در برگرفته بود ،چهرهاى از اكرم خانم رسم كردند ،دقيق و دلنواز.
ديدگاههاشان دربارهى جايگاه رفتگان در نزد ماندگان نيز درنگ انگيز بود .در پايان
گفتار آن دو يار ديرينهى اكرم خانم با خود گفتم :كاش دوستداران مؤمنىها كه
در  Gaudeamusحضور ندارند و از مرگ اكرم خانم انديشناكند مىتوانستند بشنوند
گفتارى را كه ما شنيديم .مؤمنىها خاکسپارى اكرم خانم را اعالم نكرده بودند و تنها
بستگان و نزديكانشان را به وداع واپسين فراخوانده بودند.
آنچه را كه در آن شباهنگام از ذهنم گذشت ،با انوشه و رضا اكرمى در ميان
گذاشتم؛ آنگاه كه به تدارکِ برنامهى يادبود اكرم خانم برآمديم .بنا شد پس از
خوشآمد ،نوار صوتى گفتار توران اشتياقى و ناصر رحمانىنژاد پخش شود .سپس
عباس معيرى از يادماندههاى دوران دانشجويىاش با اكرم خانم بگويد و محسن يلفانى
برداشتش از همسر دوستِ روشنفكرش را واگويد ،از پيش تا پس از انقالب .سپستر
كيان كاتوزيان كيفيت دوستى و همسرنوشتىاش را با اكرم خانم در تبعيد وانمايد؛
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ناتالى ،نگاه عروس فرنگى به مادر شوهر را عرضه نمايد و اين نگارنده فشردهاى از
زندگىنامه اكرم فرميهنى را به دست دهد؛ تا ازدواج با باقر مؤمنى .بنا را بر آن
نگذاشتيم كه انوشه از مادرش بگويد و باقر از همسرش .مىدانستيم آمادگى گفتار
دربارهى اكرم را ندارند؛ دست كم درجمع.
در آن شبِ ارجمند دهم مارس ( 40اسفند  )2280همه چيز برابر با برنامه
پيش رفت .تنها ناتالى بود كه به علت شدتِ تالم روحى و اشكى كه سر باز ايستادن
نداشت ،نوشتهاش را نخواند و خواندن متن را بر عهدهى مهناز متين گذاشت .در
جريان برنامه و جارى شدن گفتارها مىديدم سيروسلوکها و سفرها را در چهرهى
بسيارى از بسيارانى كه در انجمن فرهنگى پويا گرد آمده بودند تا ياد اكرم خانم را
گرامى دارند .مىديدم اشکها و تلخخندها را .نيز شگفتزدگىها را از چند و چون
زندگى اكرم خانم در ايران .در آن هنگام بود كه طرح كلى اين دفتر در ذهنم شكفت.
به وقت شام و در گپ و گفت با دوستان دريافتم بسى گفتنىها هنوز ناگفته مانده
است؛ از اكرم و اكرم خانم ها كه نمود و نماد دگرديسى موقعيت زن ايرانى بودند در
جامعهى پيش از انقالب .از فضاى گرم و مهربان انجمن فرهنگى پويا كه پا بيرون
گذاشتم ،يقين داشتم كه سالگرد خاموشى اكرم خانم با انتشار يادوارهاى از او توامان
است.
انديشهى انتشار يادواره را با انوشه و باقر مؤمنى در ميان گذاشتم .هر دو آن را
سخت پسنديدند و صميمانه پذيرا شدند .اما انوشه در همان نشست گفت كه به اين
زودىها نمىتواند دربارهى اكرم بنويسد .با آگاهى از اين كاستى به راه افتادم .از تک
تک سخنرانان درخواست كردم كه گفتارهاى شبِ يادبود را به من سپارند تا به چاپ
رسانم .از حسين دولت آبادى و عباس بختيارى كه با اكرم خانم انس و الفتى داشتند،
خواستم تا يادماندههاشان را از آن دوستِ رفته بنويسند و برايم من بفرستند .از باقر
مؤمنى طرحها و نقاشىهاى اكرم خانم را ستاندم و آنها را به بنفشهى مسعودى
سپردم تا بهترينها را برگزيند و تديبرى بيانديشد براى چاپشان .آلبومى از
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عكسهاى اكرم خانم را كه در شب يادبود دست به دست گشته بود نيز وارسيدم و
دلنوشتهها را برچيدم.
به اول فوريه ( 22بهمن  )2282نزديک مىشديم؛ اما هنوز از پايان كار كتاب
دور بوديم .بيش از هر چيز به اين سبب كه باقر مؤمنى هنوز نتوانسته بود حس و
حالش را نسبت به دلدار و دلسوز زندگىاش بر كاغذ نشاند .قلمِ چِست و چاالک او،
اين بار رهوار نبود .و اين فهميدنى بود .به دل مايه گذاشت تا توانست يک پاره از
سهپارهاى را كه براى اين دفتر پيشبينى كرده بود ـ مرگ و زندگی ـ به شبِ سالگرد
اكرم خانم رساند كه در خانه انوشه برگذار شد و در جمعى بسيار كوچک از دوستان
وى .همان شب بود كه به مهناز متين پيشنهاد كردم نقد فشردهاش را به ديدگاه
چپروانهاى كه در پايان دههى چهل و پنجاه خورشيدى نسبت به زن متجدد
غيرسياسى رواج داشت ،به نگارش در آورد .نيز از حميد فدوى خواستم كه نگاه
ستايشگرش را نسبت به زنان استوار و آگاهگرى كه دل در گرو آزادى و بهروزى ايران
دارند ،به قلم كشد .اين دو نيز ،همچون ساير دوستان و دوستداران اكرم خانم،
خواست و خواهشم را درجا پذيرفتند؛ با مهر و بى چون و چرا.
باقر مؤمنى اما هنوز در كشف و شهود بود .به بازشناختِ دلداهاش كه دست
يافت و پارهى ديگرى از دبيرهاش را كه به من داد ،انجام كار دستور روز گشت .چون
هميشه بنفشهى مسعودى به صفحهآرايى و طراحى دفتر نشست و باقر مرتضوى به
گرهگشايى از مشكلهاى فنى چاپ همت گماشت .به دل از آنها سپاسگذارم .نيز از
مؤمنىها كه همراهانم در اين سفر بودند .و به ويژه مؤمنى پدر كه آشناى ناآشنا
پيشنهادهى اوست.
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پيام
توران اشتياقی (قريب)
آقای مؤمنی سالم.
من توران هستم؛ قريب.
حسب االمر شما خواستم كه يكی دو دقيقه با شما حرف برنم .اما يک مرتبه
احساس كردم ذهنم قفل شد .به اين ترتيب ديدم ممكن است در حرف زدنم وقفه
بيفتد و زياد شود و يا صحبت تلفنیمان طوالنی شود و يا به علتی قطع و ناقص شود.
مداد را برداشتم و چند سطر نوشتم كه حاال از آن كمک میگيرم.
اميدوارم كه مختصری توانسته باشيد به آرامش بعد از توفان دست بيابيد.
گرچه اكثر ما از جمله خود من كه اين نوع آزمايشها را از سر گذراندهايم میدانيم با
فاصله گرفتن زمانی از ماجراهای ناگوار زندگی ،اصل ماجرا نه از بين میرود و نه
فراموش میشود و نه حتا كمرنگ میشود .فقط فضای ذهنی آدم آمادگی و روشنی
پيدا میكند كه خاطراتش را بازيابی بكند ،سبک سنگين كند و برحسب تاريخها و
اتفاقات آنها را پس و پيش كند و در آرامش و خلوتی كه كمكم به علتِ دست
كشيدن ديگران از سر آدم مصيبت كشيده برايش حاصل شده ،خودش و
وابستگیهايش به شخص از دست رفته را پيدا كند؛ بهجا بياوردشان و به آنها بپردازد
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تا حق صحبتِ يار را ادا كرده باشد .و حاال شما به اين مرحله وارد شديد؛ بعد از حدود
چهل روز .و كم كم پيش میرويد تا آنجا كه از يافتن خودتان در گذشته و در ميان
خاطراتی كه با آن عزيز داشتيد احساس خوبی خواهيد داشت .من انصافاً بايد اعتراف
كنم كه برداشت و خاطره ی كلی من از زمانی كه اكرم عزيز را شناختم و او را در كنار
شما يافتم تا وقتی كه او همه را بیرحمانه ترک كرد و رفت ،يک نقطهی سياه و
تاريک در شخصيت او نديدم .به هر زمان و به هر خاطرهی او كه میانديشم ،او را
مانند كودكی بیشيله پيله ،ساده ،صميمی و صادق بازمیيابم .آنچه برايم از ابتدا تا
انتها مسلم بوده و هست و بخاطر همين خصوصيتی كه از او داشتم ،دلبستگی
صادقانه ای بود كه به طور محسوس و ملموس نسبت به شما داشت .آنچنان كه همهی
اعمال و گفتار و همهی تالش هايش در تامين سالمت و امنيت روحی و مادی شما
خالصه میشد.
او هنرمند بود ،اما شامهی هنریاش را فقط كمی پس از فراغت از رفع
مشكالت شما به كار میگرفت .من در او اين جنبه را چنان میديدم كه اگر زندگی
مادی شما اجازه میداد او میتوانست ولو با بلندپروازی در كار هنری خودش بدرخشد
يا الاقل زندگی خانوادگی خود را با ابتكارات و ايدههای هنردوستانه كه در دل و در
سر داشت به تجمل و آراستگی هنری بسازد .چنانچه در همين مختصر ممكن هم
هميشه اثر ذوق و درک هنریاش آشكار بود .در مسائل معنوی ،فكری ،عقيدتی به
طور محسوس می ديدم كه هميشه نگران شما بود و از هيچ نوع كمبود و كاستی و
خطری نمیهراسيد و شكوه نداشت .با اينكه به نظر نمیآمد كه اهل ماجراجويی باشد،
ولی در كنار يک آدم مبارز ،او هم همراه پُردل و جرئتی شده بود .به عنوان همسر و
مادر فقط میشود گفت فداكار بود و اين خود شامل تمام تالشها و دلواپسیهايش
میشد .با دوستان هم بدون ادعا و بدون تظاهر ،صادق ،همراه و كمک بود .تا آنجايی
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كه من میشناسم ،دوستش داشتند .خُب ،با اين همه خصوصيات ،شما تأسف و تأثر
عميق اگر داشته باشيد بهجاست .چون از هر يک از اين نكتهها نمونههای محسوسی
در ذهنتان و دلتان باقیاست ،كه البته شما با منطق و استدالل قوی خود بهتر از
توصيهی هر كس ديگر میتوانيد اين نكتهها را يک به يک بيرون بكشيد ،برجسته
كنيد و زندگی بدون اكرم را با يادآوری او ،تحسين او و قدردانی از او پُر كنيد و از
دورانی كه با هم بودهايد ،به شادی و رضايت تجليل نماييد .او آنقدر به شما و انوشه و
زندگی خانوادگی وابسته بود و عشق میورزيد كه اگر بخواهيم بگوييم بنا بر اعتقادات
برخی آدمها ،بايد پيوسته روحش به سوی شما در پرواز باشد .اگر هم نه اين حد
اغراق آميز بينديشيم ،بايد بگوييم كه آرامش شما ،تحسين شما از دوران زندگی او،
زندگی با او ،برای روان او هم آرامش خواهد آفريد .پس روانش را با بردباری و
خوشنودی خود شاد سازيد .يادش گرامی باد .انوشهی عزيز را از طرف ما ببوسيد و
مراقب خودتان باشيد .فعال خدا نگهدار.

رنگهاى لطيف را میپسنديد
عباس معيرى

سهشنبه  22ژانويه يكی از دوستان حاضر در اين مجلس ،آقاى ناصر مهاجر،
خبر ناگوار درگذشت يكی از همكاران و همكالسیهای قديمیام را به من اطالع داد.
شنيدن اين خبر برايم بسيار دردناک بود .چون علیرغم از دست دادن يک دوست ،ما
به ظاهر زندهها ،ناگزيريم با بخشی از زندگی خودمان هم وداع كنيم.
با اينكه از زمان اقامت شان در فرانسه ،ايشان را جز در محافل عمومی يا در
گذاریها به يكديگر قول میداديم كه

نمايشگاهها مالقات نكردم و اكثراً بعد از گله
همديگر را ببينيم ،توفيق ديدار حاصل نشد تا باالخره شد آنچه شد.
پنج سال در دانشكدهى هنرهای تزئينی همكالس و همكار بوديم و اكرم
فرمهينی به خاطر اخالق خوب و رفتار متعادلش محبوب همه بود؛ چه استادان و چه
دانشجويان .در كار هنریاش درخشان بود .در نقاشی و خصوصاً هنرهای تزئينی،
شيوههای نويی ارائه میداد .مهندس هوشنگ كاظمی كه عالوه بر رياست دانشكده

يكی از دو استاد رشته هنرهای تزئينی بود ،غالباً از كارهای اكرم تعريف میكرد و
چون در كارهايش از رنگهای لطيفی نظير بنفش ،آبی ،صورتی و خاكستری استفاده

رنگهای لطيف
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میكرد ،كاظمی منباب شوخی میگفت :خانم فرمهينی در منزلش يک حوض بزرگ

از رنگ بنفش درست كرده و مرتباً برای اجرای پروژهاش از آن استفاده میكند.
شنيدن اين خبر تاسف بار مرا به ياد گذشتههای دور انداخت .انگار ديروز بود
كه به دانشكدهی هنرهای تزئينی راه يافته بودم .اولين كالسهای ما در خانهی سه
طبقهای واقع در كوچهای كمی باالتر از سينمای مولنروژ تشكيل شد؛ زمانیكه
هنوز رسميت اش از طرف شورای عالی فرهنگ تاييد نشده بود .ناگفته نگذارم كه
وجود شخص مهرداد پهلبد در مقام رياست اداره كل هنرهای زيبا و انتساب ايشان با
خانوادهى سلطنتی ،در پاگرفتن اين دانشكده سهم به سزايی داشت .تعداد ما در بدو
التحصيلهای هنرستانهای پسران و دختران

ورود حدود پنجاه نفر و همگی فارغ
بوديم و سه سال تمام با نقاشی ،مجسمهسازی و هنرهای ملی دست و پنجه نرم كرده
بوديم.
ترينها و بهترينها در نوع خود
استادان به خدمت گرفته شده نيز برجسته 
بودند .نظير دكتر صادق كيا ،دكتر محمد مقدم ،دكتر عيسا بهنام ،دكتر اسد بهروزان،
دكتر داريوش شايگان ،مهندس پرويز مويدعهد و اساتيد دروس عملی ،دكتر شكوه
رياضی ،دكتر ليليت طريان ،پرويز تناولی ،جواد حميدی ،مهندس بيژن صفاری،
مهندس هوشنگ كاظمی و فريدون رهنما .در چنين فضا و با چنين استادانی بود كه
دانشكدهى هنرهای تزئينی پا به عرصهی وجود گذاشت.
صبحها كالسهای دروس عملی يعنی نقاشی و مجسمهسازی و بعد از ظهرها
درسهای نظری شروع میشدند و اين برنامه هر روز تا ساعت  2بعد از ظهر ادامه

داشت .روابط بين استادان و شاگردها بسيار دوستانه و بدون تكلف بود و بههمين
منظور يكی از اتاقها را تبديل به چایخانه كرده بودند كه توسط دو دانشجو اداره
میشد و محل بحث و گفتوگو بين هنرجويان و استادان بود .نتيجهای كه از اين

دانشكده عايد شد ،هنرم ندانی هستند كه چه در داخل ايران و يا در خارج هر يک
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بهنوعی فعال هستند و بهنحوی نام ايران را مطرح میكنند و چند تايی هم شهرتی
بهسزا پيدا كردهاند.
اكرم نيز در همين فضا پرورش يافته بود و در همانجا به تدريس پرداخت.
اين ضايعه را به همسر ارجمندش باقر مؤمنی و همچنين به فرزند برومندش ،انوشه،
تسليت گفته و يادش را گرامی میدارم .به قول خيام:
ياران موافق هـــمه از دست شدند

در پای اجـل يكان يكان پست شدند

خورديم زيک شراب در مجلس عمر

دَوری دو سه پيشتر ز ما مست شدند

بىباک راه خود مىرفت
ناصر مهاجر

مىگفت ،و راست مىگفت كه زادروزش  45آذر  2222است .در شناسنامهاش
اما آمده كه  2مهر  2222زاده شده؛ سال كشف حجابِ اجبارى رضاشاه .در شناسنامه،
زادگاهش نيز تفرش قلمداد گشته .اما اكرم در فرمهين اراک به دنيا آمد؛ روستايى كه
زنانش در قالىبافى با نخ فرنگى آوازهاى داشتند روزگارى 2.مادرش معصومه ،از خاندان
معظمى بود .آرام ،گوشهگير ،كم حرف ،محكم ،كارى و چيرهدست در گلدوزى .نيز
اهل دين و ايمان به آيين شيعى ،چندان كه هرگز روسرى از سر برنگرفت .پدرش
4
غالمحسين نام داشت؛ كشتگر و باغدارى كه اكرم مىگفت :هرچه داشت ،بر باد داد.
سه ساله بود كه اعظم ،خواهر بزرگترش ،پيش چشمش سوخت و زغال شد.
چند ماه پس از اين رويداد دلخراش ،برادر بزرگش رضا روانهى تهران شد؛ به سربازى.
2

در لغتنامهى دهخدا آمده است« :فرمهين قصبهى مركزى بخش فرمهين شهرستان اراک ...ارتفاع از
سطح دريا  2900متر ...ناحيهاىست واقع در دشت؛ سردسير ...محصوالتش غالت ،انگور و انواع ميوه،
بنشن و پوست بره است .اهالى به كشاورزى و دامدارى گذران مىكنند ،از صنايع دستى زنان
قاليچهبافى با نخ فرنگ و نقشه است ».جلد دهم ،چاپ اول ،دورهى جديد ،بهار  ،2272ص .25092
4
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پنج ساله بود كه پدر و مادرش بر آن شدند به تهران كوچ كنند و به رضا بپيوندند.
آنها در پاييز سال  2242اكرم و چهار پسر ديگرشان را كه تنها يكىشان از اكرم
كوچکتر بود ،به راه انداختند .ايران آنگاه در اشغال ارتشهاى بيگانه بود و راهآهن
ملک طلقِ اشغالگران .هم از اين رو فرمهينىها فاصلهى ميان اراک تا تهران را پنج
روزه پيمودند.
پس از چند ماه آوارگى ،خانوادهى فرمهينى در نظامآباد تهران خانه خريد .پدر
پى كار نرفت و خانهنشينى پيشه كرد .گرچه نشست و برخاست با كسى نداشت ،نماز
در مسجد محل مىگذاشت .رضا كه كارمند شهربانى شده بود ،پدرى كرد و مادر،
خانهدارى .بچهها را به مدرسه فرستادند .و مدرسه در آن سالهاى آزادى ،آكنده از
سياست بود .اكرم اما نسبت به كنُش سياسى ،كشش نداشت .برخالف برادرانش ،به
ويژه رضا كه به حزب توده
پيوست .كوششهاى آن برادر
براى كشاندن خواهر به پهنهى
پيكار سياسى ،هرگز به جايى
نرسيد .از زبان اكرم ماجرا را
بشنويم:
«من كالس هفتم بودم.
دو خانم و چند آقا هفته به
هفته خانهى ما مىآمدند .آن
زمان خانهى ما ته خيابان
نظامآباد بود ...دم در خانه كارتِ
عضويت حزبىشان را نشان
مىدادند و اگر عكس روى آن
عكس خودشان بود ،من آنها را

بیباک راه خود میرفت
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به خانه راه مىدادم .برادرم خيلى تالش كرد كه من هم تودهاى بشوم .هميشه مرا
تشويق مىكرد در جلسات شركت كنم و به تظاهرات بروم .اما من گوشم بدهكار نبود.
من در اين عوالم نبودم .يادم هست وقتى كالس ششم بودم ،يک بار با برادرم رفتم به
يک ميتينگ در ميدان فوزيه[ .حسن] خاشع ،از شاگردان[عبدالحسين] نوشين و
2
بزرگان تئاتر ،سخنرانى داشت .اونجا بود كه فهميد من اهل اين كارها نيستم».
اكرم اهل هنر بود و كارهاى تزئينى .نقاشى و كاردستى را دوست داشت .در
اين دو رشته توانا بود .به درسهاى ديگر دلبستگى چندانى نداشت .حسبِ وظيفه
درس مىخواند .در كل ،دانشآموزى ميانمايه بود .ليک سرزنده و شاد و پُر احساس و
از جمله حس انجام وظيفه .كالس هفتم را به پايان برده بود كه كودتاى  49مرداد
روى داد .در آغاز سال درسى  2222برادرش رضا به زندان افتاد؛ چند روزى پس از
اعدام سرهنگ عزتاهلل سيامک در  47مهر آن سال .اين سان نه تنها خانه
بىسرپرست ماند كه وظيفهى سرزدن و برآوردن نيازمندىهاى برادر زندانى نيز بر
دوش اكرم افتاد:
«فقط من و مادرم به مالقاتش مىرفتيم .زندانِ موقت شهربانى بود .اوايل مادر
مىآمد؛ اما پس از مدتى من تنها مىرفتم .آن وقت دبيرستان اسدى مىرفتم .كالس
هشتم بودم .پروانهى نيكخواه ،خواهر پرويز نيكخواه ،هممدرسهی من بود .از
تودهاىهايى بود كه خيلى شلوغ مىكرد .خوب يادم هست وقتى به مالقاتِ رضا
مىرفتيم ،كفشهاىمان را مىگشتند .هر هفته براى رضا لباس و غذا مىبردم .بعد او
را به زندان قصر بردند .از پُشتِ ميله مرا به دوستانش معرفى مىكرد .رضا هميشه
منتظر بود كه مرا ببيند .اگر يک هفته نمىرفتم ،به رويم مىآورد .دم در زندان قصر،
چهار ساعت مىايستاديم تا باالخره يكى مىآمد و پرسوجو مىكرد كه با كه كار
داريم .بعد ما را به داخل زندان راه مىدادند .رضا وانمود كرده بود كه هيچ كاره است.

2
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زير بار اين كه با حزب توده همكارى مىكند ،نرفت».

آشنای ناآشنا
2

بازداشت برادر ،سكتهى مغزى پدر را به همراه مىآورد .سكتهاى چندان سخت
كه نيمى از تن غالمحسين فرمهينى را فلج ساخت .پدر ،ماهها در بيمارستان مىماند و
در آن مدت:
« ...ديگر يک هفته درميان به مالقات رضا مىرفتم .يک پايم در زندان بود و
5
يک پايم در بيمارستان».
و اين در حالىست كه تازه در هنرستان هنرهاى زيباى دختران نام نوشته
بود .رضا پس از يک سال و نيم حبس از زندان آزاد شد .پس از چندى پدر را نيز از
بيمارستان به خانه آوردند .اما ديرى نپايد كه پيرمرد چشم برجهان فروبست؛ در روزى
از روزهاى پاييز  .2222با همهى دردها و دشوارىهاى زندگى ،اكرم اما امتحانهاى
درسى را از سر گذراند و در سال  2228هنرستان هنرهاى زيباى دختران را به پايان
رساند.
سال  2228در دانشگاه تهران پذيرفته شد .او در زمرهى نخستين دستهى
دانشجويانىست كه به دانشكدهى نوبنياد هنرهاى تزئينى راه يافتند .در كالس
استادهاى بزرگى نشست چون عيسى بهنام ،ليليت طريان ،پرويز تناولى ،فريدون
رهنما ،شكوه رياضى ،هوشنگ كاظمى و بيژن صفارى .همدرس كسانى گشت كه در
دهههاى پسين در هنر نقاشى ايران خوش درخشيدند؛ هنرمندانى چون عباس
معيرى ،فرامرز پيل آرام ،صادق تبريزى ،محمد پوالدى و مسعود عربشاهى .با اين
همه ،اكرم رفته رفته دريافت كه بيش از هر رشتهاى ،هنر گرافيک را دوست مىدارد.
به آن پرداخت .سال  2224ليسانس گرفت .همان سال در دورهى كارشناسى ارشد
(فوق ليسانس) نام نوشت .خردادِ سال  2222كارشناس ارشد هنر گرافيک شد .هنوز
2
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مزهى شيرين اين كاميابى را خوب نچشيده بود كه رضا ،برادرش را باز به زندان
افكندند.
« ...رضا را در شركتى كه كار مىكرد ،حسابدارى مىكرد ،دستگير كردند .بعد
با چند مامور به خانهى ما كه حاال در نارمک بود ريختند .همه جا را گشتند .من
تابلويى كشيده بودم و رضا پشتِ آن چيزى مخفى كرده بود كه پيدا كردند .همهى
كتابها را هم بردند ...من به دادگاهش رفتم .به دادرسى ارتش رفتم؛ در خيابان
شميران .اين بار زندان ،قزلقلعه بود و من هر هفته روزهاى پنجشنبه به مالقات او
مىرفتم .تنها من و مادرم در آن خانه زندگى مىكرديم .بعد ،رضا را به قصر بردند.
براى مالقات ،بايد دم در زندان انتظار مىكشيديم .خيلى سخت بود .در زندان قصر
2
بيژن جزنى و پرويز نيكخواه را ديدم».
در آن دوران است كه اكرم در ادارهى كل هنرهاى زيبا استخدام مىشود .و از
آن پس ،دوستان رضا به تكاپوى يافتن همسرى شايسته براى اكرم مىافتند .اين
چنين در يكى از روزهاى تابستان  ،2222ديدار او را با باقر مؤمنى زمينه چيدند .باقر
به ياد مىآورد:
«بعضى عصرها به شركت ساختمانى دوستم مهندس عباس گرمان سر
مىزدم .عباس باقرى ،يكى از چهار پنج نفرى كه در زندان قزلقلعه با او خيلى مانوس
شده بودم ،حسابدار مهندس گرمان بود .عباس به دليلى كه االن به ياد ندارم چه بود و
در واقع بهانهاى بيش نبود ،از من خواست كه فالن روز پيش او بروم؛ كه رفتم .دختر
جوان زيبايى كه لباس سادهاى به تن داشت و آرايش زيادى هم نداشت ،در دفترش
نشسته بود .عباس مرا به اكرم ،خواهر رضا فرمهينى معرفى كرد .براى همان شب يا
فرداى آن شب ،قرار گذاشت كه با او و خانمش و يكى از همدورهاىهايم در
دانشكدهى حقوق ،كاووس صاحب و خانمش ،براى شام به يكى از رستورانهاى شمال

2

پيشين

01

آشنای ناآشنا

شهر برويم .اين دورههاى شام كه هفتگى بود تا وقتى كار سفر من درست شد و
7
گذرنامه گرفتم ،ادامه پيدا كرد».
آن هنگام ،باقر مؤمنى در يک بحران سخت روحى به سر مىبرد .به همه چيز
مىانديشيد؛ جز ازدواج .در حال فرار بود؛ بيش از هر چيز و هر كس از خودش .اكرم
فرمهينى اما خوش داشت كه ازدواج كند با انسانى خوب ،شريف و روشنفكر .پس
وقتى در يكى از دورههاى شام از باقر شنيد« :اگر من رفتم پاريس ،از همين االن خدا
9
حافظ» ،وارفت.
«تعجب كرده بودم .نديده بودم كسى پس از چند ماه دوستى اين جور
8
خداحافطى كنه .به خودم گفتم كه اين آدم به درد من نمىخوره».
رضا نيز همين باور را داشت .داستان دوستى اكرم و باقر را در زندان شنيده
بود .هرچه بود باقر در اولين روزهاى آبان  2222ايران را ترک كرد؛ به سوى فرانسه.
هفت ماه در بزانسون زبان خواند .سپس در پاريس مسكن گزيد و به دانشگاه رفت.
رضا ،در همين زمان از زندان آزاد گشت؛ پس از دو سال و نيم حبس .مهر  2229باقر
از فرنگ بازآمد .اينک يک سالى از استخدام اكرم در وزارت فرهنگ و هنر مىگذشت.
در ادارهى كل نگارش كار مىكرد؛ در سمتِ طراح .براى آنكه راحت به سر كار رود،
پس از كار به كالس رانندگى مىرفت تا هرچه زودتر اتومبيلى خرد( .در  45بهمن
 2229گواهىنامه گرفت ).باقر مؤمنى در نخستين تماس تلفنى با اكرم از او مىخواهد
دربارهى اجازهى چاپ مسالک المحسنينِ طالباف تبريزى پرسوجو كند كه در
دايرهى مميزى ادارهى نگارش جا خوش كرده بود .اكرم بهرغم همهى مشكالت ،پى
ماجرا را مىگيرد .بدين ترتيب ارتباط اين دو باز برقرار شد .گاه با دوستان و گاه دو

7
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نفره هم را مىديدند .به رستوران مىرفتند ،به تئاتر ،به كنسرت .اكرم باز از خود
مىپرسد :باقر چه در سر دارد؟ از ذهنش نمىگذشت كه پس پشتِ آن سيماى آرام،
خندان و كمهيجان ،انقالبىای پُر جوش و خروش پنهان است كه مسئلهى دلدادگى
به زن و نيز همسرگزينى را براى خود حل نكرده است .اگر به اين راز نهان پى برده
بود ،شايد هرگز پا پيش نمىگذاشت و به باقر نمىگفت مىخواهد تنها او را ببيند .باقر
اما هشيارتر از آن بود كه دستِ اكرم را نخواند:
« ...به برادر و دوست برادرش زنگ زد و آنها را هم دعوت كرد .من دماغم
20
سوخت .چون واقعا مىخواستم با او صحبت كنم»...
اكرم از اين رفتار دل شكسته نگشت .استحكام روحى و اعتماد به نفسش بيش
از آن بود كه چنين كردارهايى را نبخشد و از دوستى پا پس كشد .رو راست و بىباک
راه خود را مىرفت .رختِ سفر بست؛ به اروپا .يكه و تنها:
«خرداد  28بود .براى گردش به اروپا رفتم .تور پاريس ،لندن ،هلند ،آلمان و
ايتاليا ،براى يک ماه و نيم .براى باقر كارت فرستادم و آدرس هتل را هم دادم كه
بتواند جواب دهد .اما وقتى برگشتم كارتى را كه برايم نوشته بود و پُست نكرده بود،
نشانم داد .برايش كادو هم آورده بودم .مثل دو دوست با هم حرف زديم؛ ولى نه خيلى
22
صميمى».
باقر رابطهى با فاصلهى اكرم را حس كرده بود؛ به حتم .چه بسا به اين دليل
هم در ديدارى ديگر پيشنهاد سفر به شيراز را داد و شركت در جشن هنر را آن سال.
اكرم به اين پيشنهاد پاسخ منفى مىدهد:
«به او گفتم با وجودى كه دختر مدرنى هستم ،نمىتوانم چهار پنج روز با
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كسى مسافرت كنم ...مادر و برادرم در جريان دوستى ما بودند و مىدانستند ما با هم
24
بيرون مىرويم و همديگر را مىبينيم».
پس از اين پاسخ رد ،باقر يک چندى از ديدن اكرم سرباز زد .گوشه گرفت ،در
خود فرو رفت و به تعيين تكليف با خود نشست .فرآوردهى آن گوشهگيرى و
زيجنشينى ،حلِ پرسشوارهى ازدواج بود .دل يكى كرد سپس پا در راه گذاشت.
شباهنگام جمعه  45شهريور همان سال  ،2228ارادهاش را با يكى از دوستانش ،قوانلو
نامى ،در ميان نهاد .از او خواست فورى محضردارى پيدا كند و فردا عصر همراه با وى
به خانه اش بيايد كه در خيابان ملکالشعراى بهار بود .شنبه شب  42شهريور با اكرم
قرار داشت؛ قرار سينما .تا پيش از قرار ،قوانلو و دوست ديگرش فتورهچيان ،تدارک
الزم را ديدند و آنچه مىبايست را آماده نمودند :از محضردار گرفته تا نقل و شيرينى
عروسى .نزديک ساعتِ پنج ،تلفنى از اكرم مىخواهد كه هرچه زودتر خود را به
خانهاش برساند( .دو روايت به كلى متفاوت) .نيز از اكرم مىخواهد شناسنامهاش را
همراه داشته باشد .اكرم شگفتزده مىپرسد« :شناسنامه براى چه مىخواى؟» پاسخ
مىدهد« :آخوند خبر كردهايم كه ما را عقد كنه ».اكرم درمىآيد« :من يک دنيا را
دست انداختهام ،حاال تو مىخواهى منو دست بياندازى!» 22به خونسردى مىگويد:
«دست انداختن در كار نيست؛ مسئله جدىست ».و بعد گوشى تلفن را دست
فتورهچيان مىسپارد .او نيز به اكرم مىگويد كه شوخى در كار نيست و مسئله
جدىست .اكرم آنچه شنيده بود را باور نمىكند:
« ...از اينكه خواسته بود شناسنامهام را بياورم ،نگران شده بودم .تصور
مىكردم شايد اتفاقى افتاده باشد ،مثال تصادف ،و به همين دليل مىخواهد
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شناسنامهام را ببرم .باالخره با دلشوره به خانهاش رسيدم و وارد شدم».

22

باقر دوستانش را به اكرم معرفى مىكند؛ به نام .اكرم را اما به گونهاى ديگر به
آنها مىشناساند :اين هم زن بنده!
واكنش اكرم شنيدنىست :از شنيدن اين جمله حالم بد شد .گفتم :چى؟
نزديک بود غش كنم ...تا آن روز من و باقر اصال دربارهى ازدواج صحبتى نكرده
بوديم ...نتوانستم بگويم نه ...با شناختى كه از اخالقش پيدا كرده بودم ،مىدانستم اگر
نه بگويم ديگر او را نخواهم ديد .به دوستم دخى تلفن كردم كه الاقل او در مراسم
عقد ما باشد .به خانهی خودمان هم زنگ زدم و به مادرم گفتم هر وقت رضا آمد بگو
25
به اين شماره زنگ بزند».
آقاى محضردار گرفتار بود و نمىتوانست چشم به راه شاهد اكرم فرمهينى
بنشيند .صيغهى عقد با دو شاهد جارى مىكند و مىگويد كه :شاهد سوم را يا فردا و
يا پسفردا به محضر بفرستيد تا سند رسمى ازدواج را امضاء كند .وقتى پرسيد :مهريه
چه هست ؟ از باقر مؤمنى مىشنود:
«يک قرآن و يک سكهى پهلوى .و آناً رفتم از كتابخانه يک جلد قرآن آوردم و
يک سكهی طال .بعد به محضردار گفتم بنويس كه مهريه وصول شد ».او هم پس از
تاييد اكرم نوشت ...« :با قرار زوجه قبال به ايشان رسيده است».
نگاه شگفتزده محضردار به يک چنين ازدواجى ،طبيعى بود .سرآخر هم تاب
27
نياورد و پرسيد« :شما دو نفر آدم تحصيل كرده چرا به اين ترتيب ازدواج كرديد؟»
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محضردار كه رفت ،دخى و رضا آمدند .بىآنكه به رو آورند ،نُقل خوردند و
شادباش گفتند .براى شام همگى به رستوران ريويرا در خيابان پهلوى رفتند .پس از
شام كه پراكنده گشتند و راه خانههاى خود پيش گرفتند ،رضا به اكرم مىگويد« :اين
چه كار بود كه كردى ،چهات شده بود؟» 29و تا دو ماه با اكرم حرف نزد .مادر اكرم هم
همين رويه پيش گرفت .اما سرانجام اكرم ،برادر و مادر را واداشت كه واقعيت را
بپذيرند و كوتاه بيايند .پس از برگذارى يک ميهمانى شام كه تنها نزديکترين
خويشان اكرم و باقر در آن شركت داشتند ،اكرم به خانهى باقر رفت و آنگونه كه
مىخواست ،آن را آراست.
اكرم هفت ماهه آبستن بود كه رضا را براى سومين«گفته بود كه مىخواهد به اصفهان
برود .من از اداره به خانه آمدم .يكى از دوستانش زنگ زد و گفت آقا رضا به اصفهان
نيامده .من فهميدم كه رضا را گرفتهاند .وقتى باقر به خانه آمد به او گفتم كه رضا را
گرفتهاند .رنگ صورت باقر مثل گچ سفيد شد».
رنگ پريدگى باقر مؤمنى بىدليل نبود .او به رضا رولورى داده بود كه از مرتضى
زربخت گرفته بود .رولور را رضا خواسته بود؛ براى دوستش عبداهلل قوامى از اعضاى
گروه ستاره سرخ .اكرم اما از اين ماجرا خبر نداشت .به جستجوى رضا برآمد؛ همراه با
همسرش.
«با باقر به قزل قلعه رفتيم تا پرسو جو كنيم .گروهبان ساقى كه باقر را مىشناخت به
من گفت :تو برو برادرت را ببين؛ اما اون نمىتونه! رضا را ديدم .خيلى شكنجه شده
بود .خُب پس از سياهكل بود .به اتهام داشتن اسلحه او را گرفته بودند».
رضا شكنجهها را تاب آورد به زبان نياورد كه اسلحه را از باقر گرفته است .او را به
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شش سال حبس محكوم كردند 28.انوشه ،كمى پس از بازداشت او به دنيا آمد؛ در 29
آبان  .2250و اكرم؟ هم به انوشه مىرسيد و هم به همسر ،هم آموزش گرافيک و هم
رسيدگى به برادر زندانى...

28

رضا فرمهينى را پس از پايان دوره ى محكوميتش همچنان در حبس نگهداشتند؛ همچون بسيارى
ديگر از زندانيان سياسى آن دوران .او نيز از زندانيان سياسىاى بود كه با انقالب مردم ايران آزاد گشت؛
در سال  .2257در  5ارديبهشت  2299چشم از جهان فروبست.

يک قطعه جواهر
ناصر رحمانینژاد

بعضی آدمها در زندگی بعضی ديگر نقشی بجای میگذارند يا جايگاهی پيدا
میكنند كه به نحوی استثنايی در سراسر زندگی آن فرد را همراهی میكنند و
پابهپای او ،در كنار او ،چه در حضورشان و چه در غيبتشان ،سايه به سايه با اوست.
اكرم خانم از بيش از چهل سال پيش ،از همان تابستانی كه باقر تلفنی از او تقاضای
ازدواج كرد و همه چيز به سرعت انجام شد و زندگی مشترکشان را شروع كردند،
برای من در تمام طول اين سالها چنين جايگاهی را داشته.
میتوانم با جرأت بگويم كه اكرم خانم در طول اين سالها ،از دوستیِ فردی تا
رابطهى خانوادگی و تا زندگی اجتماعی و حرفهای و تئاتری من ،همواره به نحوی
حضور داشته ،مراقب بوده ،حمايت كرده و با ياری بیريای خود به عمق و غنای اين
دوستی كمک كرده.

يک قطعه جواهر
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از ميان موارد بیشمار اين مراقبتها و حمايتها ،تنها به يک مورد آن اشاره
میكنم كه شايد برای بسياری دور از انتظار و حتا تعجبآور باشد؛ و آن بازی اكرم
خانم در نمايشنامهى «نوروز پيروز است» نوشتهى محسن يلفانی در سال  2892است
كه نشان داد غير از آنكه طراح ،گرافيست و نقاش زبردستی است ،بازيگر بسيار خوبی
هم هست .و اين كار را نه تنها به خاطر من ،بلكه همچنين به اين علت انجام داد كه
می دانست در اين تنگنای تبعيد و كمبودِ اسفناک دست ياری ،همكاری او در نمايش
چه كمک بزرگی است و چه اهميت بجايی دارد .بههيچوجه به اين نينديشيد كه او
هنرمند و استاد طراحی و گرافيک و نقاشی است .اكرم خانم كامالً بركنار از اين عوالم
خودپسندانه و توهّمزا بود .اكرم خانم در رابطه با دوستان و اطرافيان خود آنقدر
بیريا ،صميمی و خودمانی بود كه اگر او را نمیشناختی ممكن بود وجه ديگر
شخصيت او را به عنوان يک هنرمند فراموش كنی.
اكرم خانم ويژگیها و خصوصيات زيبايی داشت كه يكی از آنها پراكندن اين
زيبايی در محيط زندگی و اطراف خود بود .خانهى اكرم خانم از همان روزهای اولی
كه وارد زندگی باقر شد ،تبديل به فضای دلنشين و زيبايی شد كه هر گوشه و كنارش
چشمنواز بود و لذت بخش .مهم نبود كه خانهى اكرم خانم بزرگ باشد يا كوچک ،كم
نور باشد يا پُر نور؛ هر شكل و هر فضايی كه خانه داشت ،اكرم خانم آن را به فضايی
تبديل میكرد كه توجه آدم را به خود میكشيد و آرايش و تزئين در و ديوار و گل و
گياه خانه ،آرامش و حس خوبی به آدم میبخشيد .نقاشیها و طراحیهای كوچک و
ظريف اكرم خانم ،گاه بدون امضای خودش كه روی ديوار اتاقها آويزان بودند،
گلدان هايی كه اينجا و آنجا گذاشته شده بودند ،ظروفی كه برای غذا و ميوه و مخلفاتِ
ديگر انتخاب كرده بود ،همه نشان از سليقه و ظرافت و دقت هنرمندانهای داشت كه از
روح زيبايی شناسانهى او نشأت میگرفتند.
از ميان بسياری خصوصيات زيبا و انسانی ،اكرم خانم يک خصوصيت مهم
ديگر هم داشت كه من مايلم آن را حتماً بگويم :اكرم خانم به آنچه كه آرمان باقر بود
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عميقاً اعتقاد داشت و برای پيشبرد اين آرمان ،در سراسر زندگیاش با باقر ،كوشش
كرد شرايطی د ر خانه فراهم كند تا آسايش او هرچه بيشتر و كارآيی او هرچه پُربارتر
باشد.
خانهى اكرم خانم سرشار از آثار و نشانههای زيبايی و هنر اوست ،و اينها
آنقدر غنا دارند كه هنوز تا سالها و سالها روح باقر را سيراب كنند و به او نيرو و
توان كار بدهند.
اكرم خانم يک قطعه جواهر بود.
اكرم خانم عزيز ،خسته نباشی .يادت هميشه با ماست.

من از دست تودهایها به اينجا آمدم
بزرگ علوى ،نويسندهى نامدار ايران كه دوستى صميمانهاى با باقر مؤمنى
داشت و محبت ويژهاى نسبت به اكرم فرمهينى ،در فروردين  2222از برلن
به پاريس آمد و چون بيشتر وقتها چند روزى را در خانهى مؤمنىها
گذاراند .براى ديدار آقا بزرگ محمود كتيرايى ،نويسنده و پژوهشگر
سرشناس نيز خود را به پاريس رساند .اين چهار تن در روز  42فروردين به
گفتگويى خودمانى نشستند و از گذشتهها سخن گفتند .آنچه در زير

مىخوانيد گفتههاى اكرم فرمهينىست .آن را از كتاب گفتگوى خودمانى و
چند نامه برگرفتهايم كه در سال  2292چاپ شد؛ در آلمان و به كوشش باقر
مؤمنى.

اكرم مؤمنی :آقا بزرگ ،اين نوار را كه پُر كرديد يادگاری است؛ من نمیگذارم پاكش
كنيد هان! من به ديگران كار ندارم .شما راجع به من صحبت كنيد.
علوی :خانم اكرم خانم ،شما واقعا زن خوبی هستيد ،قربان شكل ماهتان بروم؛ شما
واقعا زن خوبی هستيد .از صبح تا غروب اينجا خدمت میكنيد؛ خوراک میآوريد و
ظرف میشوريد...
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مؤمنی :ببين به زن چه جوری نگاه میكند!
علوی :من اينجوری نگاه نمیكنم ،اينجوری میبينم.
*****
اكرم مؤمنی :من از روزی كه خودم را شناختم ،میگويند حزب توده كارهايی كرده كه
درست نبوده.
مؤمنی :و برعكس.
اكرم مؤمنی :يعنی كارهايی كه كرده درست بوده؟ اگر حزب توده درست كار كرده بود
كه ما به اينجا نمیرسيديم .من از دست حزب تودهایها اينجا آمدم .اگر تودهایها
نبودند من چرا بايد خانه و زندگيم را داغون كنم .من فقط از دست تودهایها اينجا
آمدم .البته خودم كه كارهای نبودم...
علوی :اما اين (اشاره به مؤمنی)
اكرم مؤمنی :آقامون را تودهایها چشم نداشتند ببينند .علتش چه بود؟ اين آقا يک
زمانی گفته بود كه حزب توده بعد از  49مرداد مُرده .در حقيقت هم ديگر حزب
تودهای وجود نداشت .حاال آمدهاند میگويند تو چرا اين حرفها را میزنی .تلفن
میزدند مؤمنی را گرفتند ،امشب ريختند به خانهاش زنش را بردند .اينها همه
دسيسه بود كه ما مجبور بشيم فرار كنيم و گرنه ما كاری نداشتيم .اين برخوردها هم

از رفقای نزديک خودمان شروع شد .آقای كتيرايی ،شما چرا اين همه از حزب توده
تعريف میكنيد .يكی از رفقای صميمی ما آقای جاويدفر كه تعريفش را میكرديم .او
وقتی كه باقر در پاريس بود هر دو روز يک مرتبه حداقل زنگ میزد يا خانهی ما
میآمد ببيند كاری دارم ،ندارم .من كه میخواستم به پاريس بيايم بهش گفتم آقای
جاويدفر ...دوازده هزار تومن الزم دارم  .تهيه كرد و به من داد .میگفت بيشتر هم
میخواهی بدهم .فقط پول هم نبود ،كمکهای خيلی زيادی به من میكرد ،هر كاری
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داشتم انجام میداد .اما بعد از انقالب وقتی ما يک خانه خريديم ،هی میگفت امروز
ميايم ديدنتون ،فردا ميايم .يواش يواش متوجه شدم كه اصال نمیخواهد بيايد .چرا؟
برای اينكه حزب توده گفته بود خانهی مؤمنی نرو ،با باقر مؤمنی تماس نگير .دوستی
اگر اين باشد ...تودهایها اين طورند ،تودهای يعنی همين.

اكرم فرمهينی و بزرگ علوی

رفتگان ما ،همواره با ما میمانند
محسن يلفانی

چهل و يک سال از آشنايی و دوستی من با باقر مؤمنی و طبعاً بالفاصله با
اكرم خانم میگذرد .در ميان انبوه دوستان اكرم خانم و باقر ،من جای كوچكی
داشتهام .پس حتا خودم هم انتظار ندارم كه بتوانم با اين چند كلمه حق اكرم خانم را
كه ديگر در ميان ما نيست ،ادا كنم( .امّا اين حرف نادرستی است كه اكرم خانم در
ميان ما نيست .رفتگان ما ،تا وقتی كه بخواهيم  ،بيش از هر وقت ديگری در ميان ما و
با ما هستند .آنها كه می روند ،با تمام هستی و با تمام آنچه كه برای ما بودهاند،
همواره با ما میمانند و با ما خواهند ماند ـ بگذريم ).جز اين گمان میكنم همهی ما
به آسانی ،بیهيچ توضيحی ،میپذيريم كه اين چهل و يک سال چنان برقآسا،
همچون گردبادی بر ما گذشته است كه يادها و خاطرات آن مثل برگهای خزان،
دستخوش باد و بوران ،پراكنده و پريشان شدهاند و جز تصويرهايی پراكنده از آنها
چيزی باقی نمانده است.
نخستين تصوير از آنِ خانم جوانی است زيبا ،كوشا و موفق ،آنچنان كه
جامعهی اواخر دههی چهل خورشيدی میتوانست به زن ايرانی عرضه كند .اكرم خانم
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بیترديد نمونهی زن ايرانی است كه از گام نهادن در مدرنيتی كه شرايط آن روزگار ،از
جمله رژيم موجود فراهم آورده بود ،استقبال كرده و در عين حال بدان ياری رسانده
بود .چنين تصويری سخت غبطهانگيز است .امّا بايد بالفاصله به ياد آوريم كه اكرم
خانم برادری داشت ،رضا فرمهينی ،كه سهم او از اين مدرنيت ،پنج سال زندان
سياسی بود و همسری كه پس از عمری مبارزه ،داوطلبانه مسئوليت طاقتفرسای
ميراث به بنبست كشيده شدهای را به دوش میكشيد كه میبايست سهم تودههای
ميليونی را از اين مدرنيت تأمين كند .به آسانی میتوان فهميد كه آن خانم زيبا و
كوشا و موفق در گير و دار چه تناقضها و بغرنجهايی میبايست اولين و تنها فرزند
خود ،انوشه ،را بزرگ كند.
تصوير دوّم متعلق به روزهای آشوب و تالطم ميانهی سالهای دههی پنجاه
است .قاعدتاً نقل مكان از آپارتمان كوچک باالی تخت جمشيد به آپارتمانی بزرگتر
در ميدان آرژانتين كه مثل هميشه با سليقه و كاردانی اكرم خانم آراسته شده بود،
میبايست نشانهای از به حاصل نشستن همان كوشش و موفقيت خستگیناپذير باشد
و چشماندازی بر امنيت و اطمينان به آينده .اما ما در آستانهی سونامی مقاومتناپذير
انقالب بوديم و با خوشدلی خوشباوری خود را به كانون آن انداخته بوديم كه آن
امنيت و اطمينان را مثل كلبهای حصيری از ميان برداشت و در هم پيچيد.
تصوير بعدی به سالهای آزمون نامنتظر تبعيد تعلق دارد .حقيقت اين است
كه ما كم كم ،لحظه لحظه ،به مهابت اين سالها پی برديم و در آغاز آن را ماجرا يا
حادثهای كم و بيش هيجانانگيز يا فصلی بيش و كم شبيه فصلهای ديگر زندگیمان
میدانستيم كه ،سخت يا آسان ،به هر حال از سر گذرانده بوديم .و تصور سنجيدهای
از واقعيت زيستن در شرايط بیوطنی و سلب ناگهانی اكتسابات و هويت خود
نداشتيم .اكرم خانم ،همان زن زيبا ،كوشا و موفق ،نمیگويم مردانه ،كه دليرانه ،اين
آزمون را كه نه سزاوارش بود و نه انتظارش را میكشيد ،پذيرفت .نه از اين رو كه باز
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از كوشش برای فراهم آوردن كاشانهای مطبوع و مقبول برای باقر و انوشه باز نايستاد.
بيشتر از اين رو كه در اين كوشش شأن و حرمت انسان ايرانی را نجات داد.
اكرم خانم از كسانی بود كه در تعريف و توصيف خصائلشان نيازی به يادآوری
زن بودنشان نيست .او زنانگی را به كمال در خود دريافته و جذب كرده بود .و اگر چه
من خود را آخرين كسی میدانم كه در اين قلمرو میتواند صاحبِ نظری باشد ،باز به
خود جراًت میدهم و میگويم كه او هم در سرزمين مادری خود ،همچنانكه در
هولگاه تبعيد ،فخر زن ايرانی بود.

اكرمی كه من شناختم و می شناسم
كيان كاتوزيان (حاج سيد جوادی)

از آن روزی كه در بهار سال  2892برای اولين بار اكرم خانم را ديدم48 ،
سال میگذرد .او همراه انوشه از ايران آمده بود؛ يک سال پس از من و دو دخترم .از
همان راه آمده بود كه ما آمديم و همراه همان جوان شجاع و دالوری كه ما را از ايران
خارج كرد .سرنوشت هر دو نفر ما شباهت زيادی به هم داشت .اين آشنايی در طول
 48سال بهتدريج تبديل به دوستی و يگانگی شد.

در كوه و كمر ميان ايران و تركيه همراه با نيلوفر و يلدا يلفانی ،انوشه و مادر و
فرزندی كه همسفرشان بودند
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معاشرتها اندک

سالهای نخست ورودمان به پاريس ،گرفتاریها زياد بودند.

و امكانات بسيار اندک .اما ما به مقابله با مشكالت عادت كرديم .پنج سال از ورود ما به
پاريس میگذشت كه هر دو مشغول كار شديم .كاری كه در تخصص ما نبود .ولی
وسيلهای شد كه بيشتر همديگر را ببينيم و مبادلهی اطالعات كنيم؛ اطالعات آشپزی!
آخر هر دو آشپز رستوران شده بوديم.
هرچه زمان میگذشت ،نزديكی ما به همديگر بيشتر میشد .عادت كرده
بوديم كه الاقل هفته ای يک بار من تلفن كنم و به اكرم خانم و آقای مؤمنی پيشنهاد
خوردن قهوه بدهم در سلف سرويس طبقهی زيرين آپارتمان ما( .و من نام آنجا را
گذاشته بودم كافه پيرزنها ،آخر ما هنوز خودمان پيرزن نشده بوديم) .اين سلف
سرويس به مناسبتِ قيمت مناسب ،پاتوق خانمهای مسنی بود كه برای خوردن چای
و قهوه عصرها دور هم جمع میشدند.
شايد بدون اغراق من بيست سال از اين بيست و نه سال را هفتهای سه بار
تلفنی با اكرم خانم صحبت میكردم .گاهی كوتاه و زمانی طوالنی .هر دو نفر ما به اين
ارتباط عادت كرده بوديم؛ خصوصاً هنگامی كه انوشه به سربازی رفته بود و او
نمیدانم دلداریهای من در روحيه او اثر میگذاشت يا
بینهايت نگران و غمگين بود .

نه؛ ولی من كار خودم را میكردم.
كم كم قهوه خوردن را منتقل كرديم به ميدان شاتله و ميدان باستيل .چهار
نفری ساعتها با هم صحبت میكرديم و راهی خانههایمان میشديم .اكرم خانم اهل
معاشرت بود .هنرمند بود .با سليقه بود .خانهاش را بسيار زيبا تزيين كرده بود .مرتب و
شيک لباس میپوشيد .خوب آرايش میكرد .يعنی كه زندگی را دوست داشت .دنيای
اكرم خانم ،دنيای زيبای عشق به انوشه و باقر بود .همهی وجودش مراقبت و محافظت
از اين دو موجود عزيز بود .دو موجودی كه دنيای او را در غربت پُر كرده بودند .چشم
به انوشه داشت كه بزرگ و بزرگتر میشد .سالها را پشت سر میگذاشت .به
سفرهاش رنگين،

خانهاش برای دوست و آشنا باز بود.
فارغالتحصيلی نزديک میشد .درِ 
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غذاهايش متنوع و خوشرنگ و خوشعطر ،آشپزخانهاش معطر بود .اكرم خانم پشت و
رو نداشت .ديگران را قضاوت نمیكرد .حرف خودش را بدون دغدغه میگفت.
سالها گذشتند .به جمع سه نفریشان وجود عزيزی وارد شد كه بینهايت به

او عالقه داشتند .ناتالی وارد اين حباب بلورين شده بود .ناتالی لياقت اينهمه توجه و
عالقه را داشت .اكرم خانم كه گاهی از زندگی يک نواخت در پاريس كالفه میشد،
بعد از ورود ناتالی به اين حباب بلورين ،به دنيا به چشم ديگری نگاه میكرد .حضور
دلپذير ناتالی ،به حال و هوای خانه اكرم خانم و آقای مؤمنی طراوت و روشنايی
تازهای بخشيد .همه چيز خوب دنيا را برای ناتالی میخواستند .با دقت و وسواس

زيادی برای او هدايايی میخريدند كه فكر میكردند دوست دارد .پس از ازدواج انوشه
و ناتالی ،اغلب با هم كه مینشستيم ،حرف از اين زوج جوان بود و حرف از خوبیهای
عروس تازه.
درخت تنومند حيات اكرم و باقر با تولد البان ( )Albanشاخه جديدی داد .اكرم
خانم مادر بزرگ شد .شور و حال او و باقر و عشق به نوزاد كوچولو وصف ناشدنی
است .تمام هفته در انتظار بودند كه ناتالی و انوشه و البان ،روز آنها را پُر از عشق
كنند .خانواده بزرگ شده بود .به فاصله نزديكی پس از تولد البان ،دو شاخهى تازه
ديگر به اين تنه اضافه شد؛ باستين ( )Bastianو تنگى ()Tanneguy؛ سه جوجهی كوچک.
سه قطه آب حيات .انوشه عيال وار شده بود و اكرم خانم ،با تمام توانش در خدمت او
بود .بر زندگی اكرم و باقر باد موافق میوزيد .ما ديگر كمتر میرسيديم به قهوهخانه
برويم .فاصله بين ديدارها زياد شده بود .اما تلفن ها مرتب ادامه داشت .تا در سال
پيش كه درخت تنومند آفت زد و اكرم خانم ناتوان و بيمار شد .وقتی او را میديدم ،با
موهای سپيد ،نگاهی گنگ و راه رفتنی خسته و كند ،دلم به درد میآمد .صورتش به
معصومی و بيگناهی كودكان شده بود .گونههايش صورتی .نگاهش آرام و لبانش بسته.
حرف كه میزدم گوش میداد و میخنديد .شايد خندهها به زبونی دنيا و بیرحمی
سرنوشت بود.
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يک سال اخير به همان روال گذشت .هر دو روز يک بار و گاهی هر روز تلفن
میزدم .اقای مؤمنی گوشی را به اكرم خانم میداد .با او شوخی میكردم .میگفتم
اكرم خانم از باقر راضی هستی؟ پسر خوبيه؟ میخنديد و میگفت از باقر راضيم.
راست میگفت .من در اين يک سال اخير شاهد رفتار تحسين برانگيز آقای مؤمنی و
انوشه بودم و می ديدم با چه عشق و محبت و صبوری از اين موجود عزيز پرستاری
میكنند .در درونم هر دو را ستايش میكردم و ناتالی را كه در اين پذيرايی و
پرستاری سهم عمدهای داشت .و امروز اين سه نفر ،دوری از اكرم خانم و اين درد
فراق را چه عارفانه تحمل میكنند.
غم فراق تو از شرح و بسط بيرون است
زما مپرس كه حال درون ما چون است
آخرين بار اكرم خانم را در روز  49ژانويه  4024در بيمارستان سنت آنتوان
ديدم .نگاهم میكرد .نگاهی پُر از رنج .زير بار دستگاههايی كه به او وصل كرده بودند،
ناتوان و درمانده نفس نفس مىزد .آماده شده بود كه پرواز كند.
نزديک نوروز است .اكرم خانم را میبينم كنار سفرهی هفتسين كوچک و
زيبايی كه میچيند .مشغول تر و خشک كردن گل و سبزهای است كه با وسواس و
دقت سبز میكرد .جای خالی اكرم خانم همه جا به چشم میخورد .همهی خانه پُر از
اكرم خانم است و او به همه ما كه دوستش داريم لبخند میزند.

جانت جور ،جواهر!
عباس بختياری

«بانوی سرخوش» ،زنی زيبا ،خوش سليقه و مشكلپسند ،جواهرِ خانهای بود
در محلۀ دوازدهم پاريس .حاال يک سالیست كه با بالهای بسته رفته است .آلزايمر او
را گُم كرده بود و با وجودی كه چندين بار به ديدارِ ايران رفته بود ،ماههای پايانی
عمر ،میپنداشت ساليانِ سال است كه وطن را نديده است.
اما اكرم فرمهينی فراهانی برای آنهايی كه حتا اندكی او را میشناسند ،گُم
شدنی نيست .حتا تا همين روزهای آخر كه چهرهاش رنگِ حسرت گرفته بود ،از
چشمانش زاللی و مهربانی میتراويد .شفافيتی ماندگار براى همهى ما.
انسانی ساده و بسيار صادق بود .بر زبان نمیآورد ،اما هرگز حسِ دوست
داشتنش را ذرهای پنهان نمیكرد .با لبخندِ نازكی كه بر چهرهاش میافتاد حسِ
درونی و عالقهاش را آشكار میكرد .وقتهايی هم كه خوشش نمیآمد و دوست
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نمیداشت ،ششصد دليل هم نظرش را تغيير نمیداد .نخواستنهايش همه از هويت و
باورهای او نشأت میگرفت .واكنشهايش كامال شخصی و تجربی بود .تا آخرين
لحظههای حياتش چشم از عشقش ،كه پيرِ قلندرِ جنبش ما باشد ،برنداشت .هنوز
نشانههای گلولهای كه در جوانی بر جانِ يارش باقر مؤمنی نشسته است باقی مانده؛ اما
گل بانوی ما هرگز حس عميقِ سوختنش را به تاراج نگذاشت ،مبادا برای چشمهای
نامَحرم و بيگانه ،خيالِ سودا و منفعتی بسازد ،يا حتی هياهوها مايهی فخرفروشی بشود.
رفته رفته جنس زمانه تغيير كرد و حجمی از انرژی منفی ،به ويژه جهانِ ما
ايرانيانِ نشسته در غربت را فرا گرفت .اما او همواره اصالت و انديشههايش را نگهبانی
كرد و باور به عشق و دوست داشتن را برای ما به ارث گذاشت و رفت.
هنرمند بود .فوق ليسانس گرافيک كه پس از پايان تحصيالت به عنوان مدرس

در دانشكدهی هنرهای زيبا تدريس میكرد.
در زندگی خصوصی و شخصی نيز هنرش ستودنی بود .خوشپوش و خوش
سليقه بود .نگاهش به تركيببندیِ رنگِ لباسها فوقالعاده بود .شبيه آهنگسازی كه
برای خلق اثرش تالش میكند تركيببندی سازها و جنس و رنگِ ملودی را به
گونهای چيدمان كند كه هم خود و هم شنونده به حسی عميق و لذتی زيبايی
شناسانه برسد .در چيدمان و آرايشِ خانه از فنجان قهوه گرفته تا دستمالهای گلدارِ
كنار بشقابها ،از گلدان كوچکِ سبز و اطلسی تا تابلوهای نقاشی ،همين ظرافتها و
حساسيتها را نشان میداد .قابهای چوبی روی ديوار و عكسهای قديمیِ سياه و
سفيد كه يادگارِ آدمها و دورانهای قديمتر بودند ،برايش محترم و قابلِ ستايش بودند.
انگار كه همگی زندهاند و حیّ و حاضر ،گاهی مقابلشان میايستاد و آرام زير لب
زمزمه میكرد .گويی با آنها حرف میزد.
به پشتوانهى نگاه و باورهايش ،خودجوش و خودساخته ،تبديل شده بود به
سازماندهى مجرب .در زندگی خصوصی نيز ،با هزينههای ثابتِ ماهيانهى يک
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خانوادهى تبعيدی ،بهترين پخت و پزها و مهماننوازیها را برای دوستانش تدارک
میديد.
صدای آوازخوانان زن را به خوانندگان مرد ترجيح میداد و از آن ميان
دلبستگی خاصی به صدای خوانندهى دوران جوانی خود ،خانم دلكش داشت .گوشش
بر روی هيچ صدا و سخنی بسته نبود؛ حتا تا همين هفتههای آخرِ زندگی .با آنكه
عارضههای جسم روز به روز توانش را بيشتر از بين میبرد و فرسودهاش مىكرد ،با
خندههای الغرش تو را به مهربانی دعوت میكرد.
از پيچيدگی های معمولِ اين روزگارِ نامُراد كامالً به دور بود و با واژههای بسيار
ساده از بزرگ علوی ،ناصر رحمانینژاد ،سيمين بهبهانی و بهرام بيضايی و ساير
دوستانِ نزديكش گرفته تا افغانی و ايرانیِ ناشناس و پناهندهى بیخانمان ...برای همه
و همه خواهری كرد.
بيست و هفت سال از سی سال تبعيد را در كنار هم بوديم .از اين بيست و
هفت سال ،بيست و دو سالِ آن به اندازهی تمامِ قدمتِ فرهنگسرای پويا در كنارِ اين
مركزِ فرهنگی دلسوزی كرد و غصه خورد و اندوهگين شد تا مبادا چراغِ اين خانه
خاموش شود .اين مركز فرهنگی با حجمی از مشكالتِ مالی بارها تا آستانهى بسته
شدن پيش رفت و خوشا به حالمان كه او مأمن و پناهِ عاطفیِ ما در اين سالهای
سخت و دشوار بود .بهترين رازدار بود و هر آينه ناغافل و ناخودآگاه خودت را لو
میدادی ،رازهايت را لو میدادی ،چه خوب لرزشِ لبهايت را میفهميد .گرفتار كه
می شدم اولين كسی كه ياور بود او بود و هرگز جوابِ نه از او نشنيدم .همان اندک
پولی را كه برای روزِ مبادای خودش و دوستانش پسانداز كرده بود از او میگرفتم و
مدتی بعد دوباره به او باز میگرداندم و اين قصه تا همين دو سال پيش ادامه داشت.
دوری از اصل و ريشهها ،و به ويژه خانواده ،برای ما رانده شده از خانه و
كاشانه ،مسئلهى كوچكی نيست و نخواهد بود ،اما همين كه اكرم كنارمان بود مايهى
آرامش بود.

10

آشنای ناآشنا

وفادارترين ايرانی به پاسداشتِ آئينهايی كه همه ساله در فرهنگسرای پويا
برگذار میشد ،جرقههای كبريت ،خرمنِ بوتههای چهارشنبهسوری را كه به آتش
میكشيدند ،لبخندهايش از هر روزِ ديگر سال پُررنگتر بود.
هم میخنديد و هم میخنداند .بیاغراق بگويم كه بيشترين خاطرا ِ
ت
شوخیهای مفرحِ اين سی سال با اكرم خانم بود .جانم كه میطلبيد ،اولين قربانیِ
ماجراهای شيطنتآميز ،او بود .بارها و بارها به خانهاش تلفن میزدم و با تقليدِ صدای
دوستانی كه آنها را میشناخت و يا به خانهاش رفت و آمد داشتند ،با او مفصل حرف
میزدم .با اينكه واقعاً تصور میكرد دارد با آن فرد صحبت میكند اما هرگز اطالعاتی
از او بروز نمیداد .گاهی حرفهای بسيار عجيب و غيرقابلِ باوری را از زبان آن شخص
بيان میكردم و او آنقدر ساده و بی غَل و غَش بود كه راحت حرفها را میپذيرفت.
زاللترين بودی و چقدر دير میفهميم كه زندگی ،يعنی همان دقايق و
ساعاتی كه با بیرحمی و شتابزدگی ،انتطارِ گذشتنشان را داشتهايم.
در اين سالهای پُر زخم ،جانمان را آبياری كردی .خانهات آباد و جانت جور
جواهر!

Très chère Aky,
Je ne suis pas sûre de trouver les mots justes pour vous rendre cet
hommage, mais vous saurez, de là où vous êtes, lire dans mon cœur et ma pensée.
Je ne saurais dire combien vous m'avez appris au cours de ces 14 années que
j'ai eu la chance de vivre auprès de vous.
Je garde en mémoire cette première fois où je vous ai rencontrée : une
belle dame, souriante, tellement accueillante et attentionnée. Votre hospitalité m'a
beaucoup touchée, comme elle touchait ceux qui passaient le pas de votre porte. Vous
irradiez de générosité envers ceux que vous aimiez, de près ou de loin, et cela ne
laissait pas indifférent (comme en témoignent les différentes marques de sympathie des
personnes qui vous ont rencontrée et qui le soulignent).
Votre vie est, pour moi, un témoignage de force, de dignité, d'amour, malgré
les épreuves qui l'ont jalonnée.
Je ne saurais énumérer toutes vos qualités, mais je ne peux m'empêcher de
citer votre beauté, votre élégance en toute occasion, votre dignité, votre générosité,
votre hospitalité, votre goût du bon et du beau (et votre savoir-faire en la
matière !), votre force et votre résistance dans l'épreuve, votre courage ... et pardessus tout votre volonté inépuisable, au prix parfois de sacrifices, à faire le bonheur
de ceux que vous aimiez. A commencer par votre cher époux Bagher, et votre fils
adoré Anouchah : les hommes de votre vie ! Et vous pouvez vraiment être fière, car
s'ils sont arrivés là où ils sont c'est en partie grâce à vous... Puis, quelques années
après sont venus vous entourer d'autres hommes : vos petits-fils Alban-Nioucha,
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اكی بسيار عزيز،
مطمئن نيستم كه بتوانم برای ادای احترام به شما واژههای درستی بيابم .شما
اما در جايى كه هستيد ،مىتوانيد فكر و قلب مرا بخوانيد.
در اين  22سالی كه بخت زيستن در كنار شما را داشتم ،قادر نيستم بگويم
چقدر به من آموختيد.
به ياد سپردهام نخستين ديدارم را با شما :بانويى زيبا ،خندان ،بسيار
خوشبرخورد و مهربان .مهماننوازی شما سخت مرا تحت تأثير قرار داد؛ همانند ساير
كسانى كه به خانهی شما قدم میگذاشتند .شما ،نزد همهی آنها كه دوستشان
داشتيد ،چه دور و چه نزديک ،از مهربانی میدرخشيديد و اين كسى را بىتفاوت
نمىگذاشت (ابراز احساسات كسانى كه با شما محشور بودند ،گواه اين امر است).
زندگی شما ،برای من گواه استحكام ،متانت و عشق است؛ به رغم همهی
ناماليماتی كه از سرگذرانديد.
نمىتوانم همهی خصائل شما را برشمارم؛ اما نمیتوانم خويشتندارى كنم و از
زيبايیتان نگويم؛ از برازندگیتان در هر موقعيتی؛ از متانتتان ،سخاوتتان،
مهماننوازیتان ،خوشسليقگى و زيباپسندىتان (و همچنين كاردانىتان در اين
زمينه!)؛ از قدرت و مقاومتتان در برابر ناماليمات ،شهامتتان ...و از همه مهمتر ،ارادهی
خللناپذيرتان كه گاه به بهاى ايثار تمام مىشد براى سعادتمند ساختن آنها كه
دوستشان مىداشتيد .از همسر عزيزتان باقر و پسر ستودنىتان انوشه شروع كنيم:
مردان زندگى شما! میتوانيد به خود بباليد .اگر آنها به جايى كه هستند ،رسيدند ،از
جمله به يُمن وجود شماست ...سپس ،چند سال بعد ،مردان ديگری از راه رسيدند و
دور شما را گرفتند :نوههایتان :البان -نيوشا ،باستيا -كيانوش ،تنگی -شايان.
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Bastian-Kyanouch et Tanneguy-Chayan que vous choyiez avec tellement d'amour. Et
moi-même leur heureuse maman. Vous m'avez accueillie les bras grands ouverts, sans
condition, alors que je n'étais peut-être pas tout à fait la belle-fille que vous
attendiez. Vous m'avez permis, entre autres, de connaître l'Iran, cette terre qui vous
tenait tant à cœur, qui faisait partie de vous et où vous vous ressourciez. Ce voyage
sur votre terre, que nous avons parcourue ensemble il y a tout juste 10 ans et qui
grâce à vous m'est désormais moins étrangère, restera gravé dans ma mémoire.
J'espère que vos petits-enfants pourront connaître à leur tour un jour ce pays d'où
vient une part d'eux-mêmes.
Votre départ laisse un vide immense.
Nous avons la tête pleine de souvenirs, de nos vacances familiale-s, de nos
rendez-vous réguliers et de tous ces bons moments passés ensemble.
Aky, Aky, Aky… Les enfants parlent de vous et expriment leur tristesse
de ne plus vous voir. Ils savent que vous les voyez de là-haut, où vous avez rejoint vos
proches qui vous ont précédée, mais l'absence est là. Notre vie est et restera pleine
de vous, par de multiples petites choses, et nos pensées vous accompagnent.
Nous devons poursuivre notre chemin, sans vous à nos côtés...
Je compte sur vous que, je le crois, le Seigneur a accueillie dans son Amour
infini et sa compassion, pour donner à Bagher, Anouchah et nous tous les forces
nécessaires pour reprendre notre route, cette route qui nous mènera un jour vers
vous. En attendant, nous essaierons de poursuivre, dignes de ce que vous avez été, de
ce que vous nous avez transmis, avec toujours une place dans notre vie et notre cœur
pour vous, notre très chère et bien aimée Aky.
Nathalie (10/03/2012)
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همانهايی كه با چنان عشقی نوازششان میكرديد .و من ،مادر خوشبختشان! شما با
آغوش باز مرا پذيرا شديد؛ بیقيد و شرط .در حالی كه شايد آن عروسی نبودم كه
انتظارش را مىكشيديد .شما ،از جمله به من اجازه داديد كه ايران را بشناسم؛
سرزمينی كه آن قدر دوستش مىداشتيد؛ سرزمينى كه پارهای از وجودتان بود و در آن
سيراب میشديد .سفر به سرزمينتان و گشت و گذارمان در آن ،درست  20سال پيش
كه به يمن وجود شما اينک كمتر برايم بيگانه است ،برای هميشه در يادم خواهد ماند.
اميدوارم نوههایتان هم بتوانند روزى ،به نوبهی خود ،اين سرزمين را كه پارهای از
وجودشان است ،بشناسند.
رفتن شما يک خالء بزرگ بر جا گذاشته است.
سرمان پُر از خاطرههاست؛ خاطرهی تعطيالت خانوادگی ،ديدارهای منظممان و
همهی لحظات خوبی كه با هم گذرانديم.
اكی ،اكی ،اكی ...بچهها از شما میگويند و از اندوهشان كه ديگر نمیتوانند شما
را ببينند .آنها میدانند كه شما از آن باال آنها را میبينيد؛ از همان جايی كه به
نزديكانِ از دسترفتهتان پيوستهايد .اما جای شما خالیست .زندگی ما با بسياری
چيزهای كوچک ،از شما سرشار است و خواهد بود؛ و فكرمان همراهتان.
ما بايد به راهمان ادامه دهيم؛ بی شما در كنارمان...
به شما كه ايمان دارم خداوندگار با عشق و رحمت بیپايانش پذيرایتان شده،
تكيه میكنم كه به باقر ،انوشه و همهی ما نيروی كافی بدهيد تا راهمان را از سر گيريم؛
راهی كه روزی ما را به شما خواهد رساند.
عجالتاً ،میكوشيم به گونهای ادامه دهيم كه شايستهی آنچه بوديد و آنچه به ما
آموختيد ،باشيم؛ با جايی همواره در زندگی و قلبمان برای شما ،اكی بسيار عزيز و
دلبندمان.
ناتالی 20 ،مارس 4024
برگردان به فارسى :مهناز متين

آينده را در بطن خويش مىپروراند
حميد فدوى
اواخر دوران خاتمی (اوايل بهار  ،)2292چند ماه قبل از رسيدنِ احمدینژاد به
قدرت و در فضای اندكى باز سياسی آن زمان برای تهيهی يک فيلم مستند در تهران
بودم .بهطوری ناباورانه ،كارها به سرعت و سهولت پيش میرفت .مالقات در پی مالقات،
با يكی دو تماس كوتاه تلفنی برقرار میشد؛ آن هم با آدمهايی كه اصال فكر نمیكردم
آنها را روزى ببينم .ولی در پشتِ اين آرامش ظاهری ،رسيدنِ توفان را در هوا حس
میكردم .خيلی از اصالحطلبان سپر انداخته بودند و از آن سو ديگران برای به كف
گرفتن قدرت خيز برداشته بودند و مقدمات را چنان برنامهريزی كرده بودند كه جای
شكی باقی نمیماند كه حديثِ ديگری در پيش است .در يكی از آن مصاحبهها،
دهنمكی میگفت :ارتشِ بچههای حزباهلل در تانکهایشان آماده انتخاباتند و دشمن
كامال در مگسکِ ما قرار دارد!
مىدانيد ايشان كه در حال حاضر فيلمشان ركورد فروش در تاريخ سينمای
ايران را در اختيار دارد ،همواره با زبانی نظامی در حوزه فرهنگ و چماق فعال بوده و
هستند .آن زمان با زبان مستقيم اشاره و تهديد ،ما را در جريان حوادث بعدی قرار
میداد .تقريبا برايم واضح بود كه شايد حداقل برای مدتی طوالنی اين آخرين باری
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باشد كه میتوانم در تهران باشم.
ظهر يكی از آن روزهاى بهار  2292با اكرم قرار داشتيم كه به يک گالری
نقاشی خانگی برويم تا شايد من چند كار با خودم به فرانسه بياورم .روزِ قبلش اكرم،
مثل خواهر بزرگ به من نصيحت میكرد كه كمی مواظب آينده خودم باشم و پولهايم
را بىجهت دور نريزم .میگفت چند تا تابلو بخر؛ هم راه دوری نمیرود ،هم كمكى
میشود به چند هنرمند .اكرم از دست روزگار دلخور بود و حق هم داشت؛ مثل همه.
يکبار به او گفتم كه ما بيشتر از باقر به او مديونيم كه در اين وانفسا شرايطی را فراهم
كرده تا باقر بتواند به كارِ خودش ادامه بدهد .برايش يک حكايت تعريف كردم تا حالش
جا بيايد و كلی هم خنديد :روزی شهردار يک شهر معروف با زنش در خيابان قدم
میزد .ناگهان زن با كارگری كه در باالی ساختمانی مشغول كار بود شروع به سالم و
احوالپرسی گرمی كرد .كمی دورتر شهردار حسودانه از زنش پرسيد اين شخص كه بود
كه اينگونه گرم با او خوش و بش ميكردی؟ زن جواب داد قبل از تو من با او دوست
بودم و حتا نزديک بود با او ازدواج كنم .شهردار با تمسخر گفت :اگر با او ازدواج كرده
بودی ،االن شوهرت يک كارگر ساختمانی بود و نه آدم مهمی مثل من! زن گفت،
اشتباه نكن! اگر من با او ازدواج كرده بودم ،االن او شهردار بود و تو باالی ديوار!
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اكرم خنديد ولی نمیدانم ته دلش هم راضی شد يا نه؟! بعد از گالری نقاشی تا
شب كه قرارِ شام داشتيم از هم خداحافظی كرديم .اكرم آن موقع آمده بود تهران تا هم
سر و سامانی به حقوقهای دريافت نكردهاش بدهد و هم تكليف خانهشان را روشن كند.
مطابق معمول اين سفرها به دوستان باقیمانده از توفانِ حوادث سر میزدم
برای ديدار و خداحافظی .يكی از اين دوستان هوشنگ قرهگزلو مجسمه ساز بود .چند
سال قبل از انقالب مسابقهای برگذار شد كه موضوع آن مادر بود و قرار بر اين كه
مجسمهى برنده در پارک ملت نصب شود .از خيلِ شركتكنندگان ،سه تا از كارهاى
هوشنگ هم برنده شدند! بوالعجب كه "هيچ" تناولی كه هميشه اول میشد در بين
برندگان نبود .شايد به اين دليل كه مادر هيچ نبود ،همه چيز بود.
مجسمهى مادر هوشنگ هنوز در پارک ملت است؛ هرچند كه آن را از كنا ِر
گذرگاه اصلی دم آب ،به گوشهی خلوتی منتقل كردهاند .به شهادت جامهاى كه بر تن
دارد ،مادریست جوان از طبقه متوسط يا فرودست جامعه كه پسر بچه بازيگوشی در
آغوش دارد .بازىگوش از اين نظر كه كودک به سمتِ عقب خم شده ،ولی مادر با
قوسی كه به خود داده ،تعادلش را حفظ كرده .مادر نه نگران است و نه دستپاچه ،نه
عصبانی .مسلط و با نگاهى پُر مهر كودكش را نگاه میكند .مادر آزادهایست كه با
معيارهای سنتی كودكش را به خود نچسبانده است .رابطهى آنها فقط يک رابطه
كالسيک آكادميک نيست .اگر بود ،بايد فرمها شبيه يک هرم میبودند؛ به مثابه
رابطهای قدسى يا علوی رو به باال ،با پايههای بزرگتر ،نسبت به قسمت باالی اثر .ولی
نه ،اينجا انگار دو مخروط را معكوس روی هم گذشتهاند .يكباره انگار هر دو رو به
آسمان ،شكفتهاند .مجسمهای سرشار از عطوفت و سبكبالی و پرواز .هر وقت به ايران
میروم ،نمیتوانم به پارک ملت نروم و آنها را نبينم و از ديدارشان كه هنوز سر پا
هستند شاد نشوم.
ولی مجسمه اول هوشنگ را كه مادری بود حامله ،البد به خاطر مسائل امنيتی-
سياسی هيچوقت در پارک نصب نكردند! زنی استوار كه با چهرهاى جدى و قدمهايی
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محكم ،روبهروی باد ايستاده بود .روسری و دامنش در باد موج میزد و او با حالتى
مصمم رو در روی باد ايستاده بود و به دور دستها نگاه میكرد .مجسمه زياد بزرگ
نبود ،چيزی حدود دو متر از برنز تيره .ولی چه بیپايان ،سپيديی كه هيچوقت تمام
نمیشد .بهرام كه تازه از سفرِ دور دنيا باز گشته بود سرِ اين مادر را درست كرده بود.
نمیدانم ،ولی چيزی در نگاه اين زن موج میزد كه آميزهاى بود از غرور ،عزت نفس،
اراده و استواری .چنان به دورها نگاه میكرد كه به قول آراگون گويى هنرمندی
وظيفهشناس داشت آنسوی افق را نظاره مىكرد؛ زنی در نگاه اين زن بود كه گويی
آيندهی انسان را در درون داشت .من هميشه چنان محو اين تنديس مىشدم كه
میتوانستم ساعتها با او سفر كنم .چهرهای داشت كه انگار او را صدها بار ديده بودم؛
ولی نمیدانستم كيست؟ هميشه حسرت میخوردم چرا او را اينجا فراموش كردهاند.
جای او بر بامِ جهان بود؛ پيش چشم جانهای آزاد.
مادرم برای شام ما را دعوت كرده بود .و برای اينكه سنگ تمام بگذارد ،در
ارتفاعات شمال تهران ،رستوران خيلی شيكى را انتخاب كرده بود كه روزى خانهى
بسيار زيبای يكى از خواهرهاى شاه بود .وياليی سخت دلپذير با استخر و حياطی بزرگ
كه به قول اين روزىها ،دور تا دور آن ميز و صندلی چيدهمان كرده بودند! (نمیدانم
چرا نمىنويسند ،چيده بودند؟) هوا بسيار نيكو بود و باد خنكی مىوزيد .تهران با
چراغهای بیشمارش زير پایمان و آسمان با ستارگانش در دوردستها میدرخشيدند.
علیرغم آلودگی تقريبا دائم هواى تهران ،آن شب ،حتا شعلهی پااليشگاه را هم میشد
به راحتی ديد .نور كمرنگ شمعها كه درآميخته با مهتاب ،حياط را روشن كرده بود،
همراه طبيعت اطرافمان ،شكوه رمزآلودی را باز مىآفريدند .شب بسيار نيكی بود؛ از آن
دست شبها كه انسان میخواهد زمان متوقف شود و سر خوشی تا ابد بپايد .از هر دری
سخنی بود و عموی مادرم كه پای ثابت اين مجالس بود با شوخیهايش زنگار و تلخی
نابسامانیها را از دلمان پاک میكرد .يكبار كه مادرم مشغول تعريف حال و روز خانواده
بود ،اكرم كه شايد میخواست ما راحتتر حرفهای خصوصیمان را بزنيم ،بلند شد و به
سمت جلوی حياط ،لبِ نردهها رفت تا منظرهى تهران را ببيند .با مادرم از هر دری
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سخنی بود ،از سارا برادر زاده بهرام كه بعد از زلزلهی بم رفته بود آنجا مدرسهای داير
كرده بود و اول چند بچه را زير پَر و بالِ خودش گرفته بود و حاال با  240كودک
معضلی شده بود برای دستاندركاران؛ چون قبول نكرده بود برود زير پوشش آموزش و
پرورش .چند تا از آن دخترها كه درسشان تمام شده بود ،برگشته بودند و در همان
مدرسه تدريس میكردند .بودجهی مدرسه را آدمهای خيّر تامين میكردند .میگفت
مثال يک خانم هنرپيشه سينما به آنها يک گاو داده تا بچهها از شيرش استفاده كنند!
آنها هم كه از پس گاو بر نمیآمدند حيوان را به يک كشاورز سپرده بودند و زير دستِ
او گاوها شده بودند چهار تا و مازاد شير گاوها كه میفروختند كمک خرجیشده بود
برای مدرسه...
يکباره سرم را بلند كردم كه ببينم اكرم كجا رفته؟ بر جايم خشک شدم .اكرم
لبِ هره ايستاده بود؛ با گردنِ افراشته داشت دور دستها را ،آن سوی افق ،بسان
هنرمندی وظيفهشناس نگاه میكرد .دامن و روسریاش در باد موج برداشته بودند .چه
بیپايان ،سپيديی كه هيچوقت تمام نمیشد .و چيزی به نامِ شعف قلب مرا فشرد .رازِ
سر به مُهری پس از سالها برایِ من گشوده شد .آن مجسمه كه در كارگاه هوشنگ
بود ،همين اكرم بود ،سارا بود ،شهال بود و ...چرا نه ،نسرين ستوده بود؛ زنهايی كه در
صدر مشروطيت با زيور آالت خود اولين سرمايه بانک ملی را فراهم كردند .تنديسهايی
كه ورای افق را میديدند و آينده را در بطن خويش مىپروراندند.

نمونهای از يک نسل
مهناز متين
اكرم خانم ،در نظر من ،از نسل زنانىست كه تحول موقعيتِ زن ايرانى را در
جامعهى پيش از انقالب ،متبلور میكنند.
اين زنان به يُمن دستاوردهای چند دهه مبارزهی اجتماعی و سياسی ،از
موقعيت بهترى برخوردار بودند .تحصيالتِ عالی برایشان امكانپذير شده بود؛ اشتغال
در حرفههای گوناگون نيز .در عين آن كه مسئوليت خانه و خانواده را بر دوش
مىكشيدند؛ در عرصههای علمی ،فرهنگی ،هنری و اجتماعی ،حضوری محسوس
داشتند .و مهمتر ،قدر آزادیهای فردى محدودشان را میدانستند.
به حضور اجتماعی اين زنان ،پيش از انقالب توجه چندانی نشد.
اين زنان كه "آرايش" میكردند؛ در فضاى عمومى سيگار مىكشيدند ،گاه
"مينیژوپ" میپوشيدند ،به مُد روز توجه داشتند ،و ...در عين شركت فعال در انقالب
بهمن  ،2257نشان دادند كه به اهميت حقوق به دست آمده ،واقفند .از همين رو،
صدای اعتراضشان را عليه آنچه ناپذيرفتنی بود ،به موقع سر دادند .واكنش زنان در
برابر اقدامات زن ستيز جمهوری اسالمی پس از انقالب بهمن ،تنها به يُمن وجود چنين
نيروی اجتماعىای امكانپذير شد.
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همين زنان ،اينک بيش از سه دهه است كه در برابر تهاجم جمهوری اسالمی
به حقوق زن ايرانى ،به اشكال گوناگون ايستادگى كردهاند و همچنان "نافرمان"
ماندهاند .جنبش زنان امروز ايران ،از وجود آنها نيرو و بهرهى زيادى گرفته است.
در خارج از كشور و در تبعيد هم اين زنان بار سنگين زندگی را بر دوش
كشيدند .به كارهای دشوار تن دادند؛ بچهها را بزرگ كردند؛ به تحصيل و آموزش خود
پرداختند؛ به مردانشان قوتقلب دادند و بخشی از مسئوليت آنها را نيز عهدهدار
شدند .اكرم خانم نمونهای از اين زنان بود.
اين زنان كه خيلیها "عروسكی" میپنداشتندشان ،پيش از انقالب مورد
سرزنش و تمسخر و تحقير بسياری از روشنفكران مطرح در جامعه بودند و پس از
انقالب ،آماج حملهی زنستيزان واپسگرا .اما آنها بسياری از كليشههای جانسخت را
به زير پرسش كشيدهاند .صرف وجودشان ،پرسشهايی را در برابر كنُشگران زن طرح
كرده است كه پيشرفت جنبش زنان ايران در گرو پاسخگويی به آنهاست .از جملهی
اين پرسشها اينكه :اقشار گوناگون زنان ايرانی ،با تعلقات طبقاتی ،سياسی ،فرهنگی،
مسلكی و مذهبی بسيار متنوع ،چگونه میتوانند در كنار هم به جنبش زنان نيرو و
پويايی بخشند و كسبِ آزادی و برابری در ايران را ممكن سازند؟
 8فوريه 4022

روز آخر
حسین دولتآبادی
روز آخر سنگ از سرما میترکید ،بوی مرگ و سایهی مرگ همه جا با ما بود،
با بوی دود در هوایِ یخزده میچرخید ،همه جا احساس میشد و من آن را حتا در نگاه
چند نفر آشنایی که در پناه دیوار سنگی قبرستان ،چشم به راه نعشکش سیاه ایستاده
بودند ،میدیدم .مرگ هر دم در هیئتی در چشم این آشناهای ماتمزده تجلی مییافت و
هرکدام به نحوی خیال مرگ را از خویشتن خویش و از نگاه دیگری پنهان میکردند و
هر کدام به شیوهایاز این احساس گنگ و ناخوشایند میگریختند .کسیچه میدانست،
شاید آنها نیز مانند من یادِ تلخِ مرگِ عزیزانی را با سماجت از خود میراندند؟ شاید...
روز آخر سنگ از سرما میترکید و من سرما زده و سر درگریبان دور خودم
میچرخیدم و نگاهم را از پیرمرد میدزدیدم .دوست دیرینه و چندین و چند سالهی
من ،آن چهار پاره استخوان ،تکیده ،در آن پالتو گشاد ،بلند و قهوهای رنگ ،با آنگردن
باریک و بدون شال گردن ،سر برهنه و موهای تنک خاکستری ،دماغ تیغ کشیده،
گونههای استخوانی سرخ از سرما و آن نگاه سراسیمه و سرگردان انگار به تازگی از
کابوسی هولناک قدم به این دنیای وارونه گذاشته بود و مبهوت ،منتظر تابوت زنی بود
که عمری را با او و در کنار او در تبعید از سرگذرانده بود .منتظر تابوت تو.
«کی این جماعت رو خبر کرده؟ مگه من نگفتم»...
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اگر چه روز خاکسپاری به همهی دوستان و آشنایان اطال ع داده نشده بود ،ولی
شماری بی خبر آمده بودند و پیرمرد زیر لب انگار با خودش گویه میکرد« :مگه من
نگفتم...؟!»
روز آخر تو در کنار پیر ما نبودی ،باد گزنده و نحسی میوزید و او حضور
نداشت .بیتوجه به باد و سرما هر بار رو به خیابان گردن میکشید و من احساس
میکردم تا چند لحظهى دیگر استخوان شقیقه و پیشانیاش از سرما میترکید .کتمان
نمیکنم ،در آن دم ،مرگ تو را از یاد برده بودم و به تنهایی او فکر میکردم .چند بار
این فکر با سماجت از سرم گذشت:
« ...مؤمنی چرا زمستانها کاله سرش نمیگذارد؟ عادت ندارد؟ چرا شالگردن
نبسته؟ در این سن و سال! در این سوز سرما! البد حواسش نیست و یا فراموش کرده؟
راستی پیرمرد در این لحظههای انتظار به چی فکر میکند و چرا مدام دست توی جیب
پالتوش میچپاند و باز» ...
روز آخر سنگ از سرما میترکید ،گیرم طبیعت در برابر پیرمرد انگار ناتوان بود
و از باد و سرما هیچ کاری ساخته نبود .پیرِ ما دور از این دنیا و دور از سرما ،در جایی
ناپیدا و جدا از غوغا و نگاههای کنجکاو آشناها ،چشم به راهِ تابوتِ زنی بود تا او را در
سرزمینی بیگانه به خاک میسپرد و به تنهایی به خانهى خالی و خاموش باز میگشت،
منتظر تابوت تو!
نعشکش در راه بود و من مچاله شده از سرما ،بر دروازهى گورستان چشم به
راه ،پا به پا میمالیدم و تکه پارههایی از گذشته را به یاد میآوردم که مانند رویا و انگار
در خوابی آشفته گذشته بود.
«من پول گور و کفنم را کنار گذاشتم ،نمیخوام که» ...
مرگ همهى عمر سایه به سایهى ما قدم بر میداشت و با این همه ما را همیشه
غافلگیر میکرد .از تو چه پنهان ،من اگر چه این بار پایانکار را به چشم و از نزدیک
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دیده بودم ،ولی هنوز باور نمیکردم و هر بار که نگاهم به پیرمرد میافتاد اندوهی
آمیخته به هراس به جانم نیش میزد .آری ،تصور تنهایی او بیشتر از مرگ تو تأثرانگیز
بود .دوست من ،تو به هنگام از این دنیای وارونه رفتی .تو در زمانی از میان ما رفتی که
دیگر چیز زیادی از این دنیا به خاطر نداشتی تا در لحظههای آخر ،با حسرت و در غم و
اندوه آن اشک میریختی .نه ،تو این دنیا و مافیها و آدمها را فراموش کرده بودی و در
سال و ماههای آخر ،ما را انگار به جا نمیآوردی؛ ما را نمیشناختی.
«نه ،نه باقر ،من نمیخوام واسهى خرید قبرم پول جمع کنن».
بارها از کسانی که تو را میشناختند شنیده بودم که اکرم حسابگر و مقتصد بود
و من اگر چه بیشتر از همه در این باره به تو پیله میکردم و سر به سرت میگذاشتم.
ولی آن همه شوخی و مسخرهبازی بود .نه ،به باور من ،و به زبان پدران و مادران ما ،تو
عقل معاش داشتی .مانند اکثر زنهای ما دوراندیش و واقع بین بودی .حتا با مرگ
صریح بودی و آن را مانند هر واقعیت دیگری به سادگی پذیرفته بودی و اگر چه اکثر
اوقات با نک و نال ،ولی بی پروا و کودکانه دربارهى آن حرف میزدی:
«اینجا خانهى آخر ماست باقر ،ما دیگه به ایران بر نمیگردیم».
خانهى آخر تو در حاشیهى شرقی پاریس بود و پنجرهاش رو به ریل زنگ زدهى
راه آهن باز می شد .قطاری باری و لکنته که هرروز از پای پنجره میگذشت ،یا که من
خیال میکردم میگذشت و سالهای آخر عمر تو را که خالی و یکنواخت بود ،انگار
شماره میکرد .تو شاید به یاد نداشته باشی ولی در سال و ماههای آخر اگر کسی همراه
تو برای خرید بیرون نمیرفت ،راه این خانه را گم میکردی .در سال و ماههای آخر
چندبار در راه برگشت به این خانه گم شدی و پیرمرد به یاری دوستی تو را روی تخت
بیمارستان پیدا کرد .در سال و ماههای آخر هیچ خاطرهای از آن آپارتمان نقلی که با
سلیقه و زیبا تزئینکرده بودی نداشتی؛ هیچکدام از اشیا زینتی و وسایلی را که با
حوصله از گوشه و کنار پاریس و یا از شهرهای اروپا خریده بودی به کار تو نمیآمد و
زیبائی ،شیکی ،هماهنگی هیچ معنایی در آن آپارتمانی که سوت و کور شده بود،
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نداشت و کتابها ،آن همه کتاب...
در سال و ماههای آخر بانوی خوشذوق و با سلیقهى پیرمرد که زمانی دست
پخت و آشپزی او زبانزد بود ،بانویی که سفرهاش را هنرمندانه مانند طبیعت بیجان با
ظرافت نقاشی میکرد و با ظرفهای ظریف و رنگهای چشمگیر میآراست ،بانوی
نقّاشی که از هر انگشتش هنری میریخت در سال و ماههای آخر هوش و حواسش را از
دست داده بود؛ دست به سیاه و سفید نمیزد؛ طراحی و نقاشی نمیکرد؛ آشپزی
نمیکرد و در یک کالم طراوت و شادابی زندگی و آن خانه واگذار شده بود .همه چیز از
رونق افتاده بود؛ همه چیز مانند قالیچهى ابریشمی بید زده از هم گسسته و پراکنده
بود .رابطهها مختل شده بود؛ مختل!
آری دوست من ،تو نمیدانستی به کجا میرفتی؛ چرا میرفتی و چرا به همه
لبخند میزدی .تو از مدتها پیش دچار فراموشی شده بودی .حیران و ناباور ،نجیبانه
خاموش شده بودی .گلها وگیاههایی که سالها با حوصله و عشق پرورش داده بودی از
دوری تو پژمرده بودند .پیرمرد که عمری به شانههای تو تکیه داده بود و به خاموشی تو
عادت نداشت ،در آن خاموشی مداوم افسرده بود .عصبی شده بود .مواظب بود که به گاز
نزدیک نمیشدی و خانه را آتش نمیزدی .مواظب بود تا در خانه گم نمیشدی .اگر بنا
به ضرورتی از خانه بیرون میزد ،در را از پشت قفل میکرد و با شتاب بر میگشت .اگر
پشتِ میز کارش مینشست ،مدام با یک چشم تو را میپایید تا خرابی به بار نمیآوردی.
گیرم تا پیرمرد غافل میشد ،در آشپرخانه تخممرغی توی ماهیتابه میپختی و از یاد
میبردی که یکدم پیش ناهار و یا شام خورده بودی  ...و چه غمانگیز بود وقتی پیرمرد
ناچار می شد تا بشقاب غذا از جلو تو بر میداشت ،زیرا تو ،دوست عزیز من ،سیری و
گرسنگی را نیز از یاد برده بودی.
شاید باور نکنی دوست من ،ولی حقیقت دارد ،در سال و ماههای آخر تو حتا
مردی را که آن همه از نیش زبانش مینالیدی نمیشناختی و فقط به او لبخند میزدی؛
لبخند و سکوت! آی ،آن سکوت تو چقدر عمیق و چقدر غمانگیر بود و آن لبخند چه
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نیشتری به قلب من میزد .کجا رفت آن اکرمی که من میشناختم؟ کجا گم شد؟ کجا؟
«اکرم ،منم ،شنیدی ،فرمهین تو رو سیل برد ،ملتفتی؟»
آری دوست من ،سیالب آخری که آمد همهى ما را با خود برد و هر کدام را به
گوشهای از این دنیا انداخت و من در این گوشهى دنیا گاهی شعر کمال شاعر را زیر لب
زمزمه میکردم:
« ...و فوج گنجشکان بیابانی
که در توقفی کوتاه،
مردگانشان را از زندگانشان کسر میکنند
و میپرند»...
این گوشهی دنیا ایستگاه آخر ما بود و آن فوج گنجشکانی که بر لبِ چشمه به
استراحت فرود آمده بودند ،هرگز از جا برنخاستند .بسیاری در میانهى راه از پا افتادند و
به پیری نرسیدند و شماری دقمرگ شدند و عدهای به مرگ طبیعی از دنیا رفتند و ما
از همان سالهای نخستِ تبعید با این راه سنگفرش و پر پیچ و خم آشنا شدیم و
گورستان میعادگاه کسانی شد که گاهی فقط به هنگام مرگ و بر لب گور به زیارت
یکدیگر نایل میآمدند .آری ،مرگ انگار تنها واقعیتی است که همه را یکسان به فکر
وامیدارد.
 دوباره بوی مرگ برخاست و همه جمع شدن!سرانجام آن نعشکش سیاه از راه رسید و من از پنجره ،تابوت تو را درون
ماشین دیدم که غرق درحلقهها و دستههای گل بود و برگشتم و از گوشهى چشم به
پیرمرد نگاه کردم .چه سرمایی! باقر از مشاهدهى تابوت رنگ باخت .چشمهایش ناگهان
غبار گرفت .گیرم اللهى گوشها و نُک بینیاش هنوز از سرما سرخ بود و نگاه سراسیمه
او کسی را میجُست که دیگر در میان ما نبود و شاید به همین خاطر هر بار به این سو
و آن سو گردن میکشید .چرا؟ پی رمرد منتظر چه کسی بود؟ شاید هنوز منتظر آن زن
بلندباال ،سیاه چرده ،زیبا و بانمکی بود که روزگار ی او را در ملک ری شناخته بود .زنی
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که نزدیک به نیم قرن با او زیسته بود و هر خاطرهای را با نام او به یاد میآورد:
«کجائی؟ تو اکرم رو ندیدی؟»
تو ،درون تابوت خفته بودى و من به دوستی میگفتم:
 انگار همین دیروز بود که ما...دوست عزیز من ،تو بهتر از من میدانی که مراسم تدفین در این دیار ،با شکوه
و با حلقههای گل برگذار میشود و من درسالهای تبعید ،بارها و بارها از آن سینهکش
تُندِ سنگفرش به دنبال تابوت عزیزی ،هم میهنی باال رفتهام و بارها به رسم فرنگیها،
یکدم به احترام برکنارهى قبر ایستادهام و شاخه گلی روی تابوت چوبی انداختهام .تا
آنجا که به یاد دارم ،ما در هر فصلی عزیزی را در این قبرستان به خاک سپردهایم .در
روز خاکسپاری دکتر غالمحسین ساعدی ،باران میبارید .پاییز بود و تندیس سنگی
باالی قبر او به اندوه اشک میریخت .ساعدی در سالهای نخست تبعید دقمرگ شد.
دکتر عبدالرحمان قاسملو و یاران و همرزمان او را در گرمای تابستان در پرالشز دفن
کردند و خرمنهای گل سفید برگورهای آنها به زودی پژمردند .بر مزار پرویز اوصیاء،
به درخواست فرزند ارشد او مردم توی گورستان کف میزدند و آن شادی مصنوعی و
تحمیلی مانند تیغهى ماهی در گلوی من گیر کرد و پائین نرفت و تا آخر حکمت آن را
نفهمیدم .دکتر صادق شرفکندی و همرزمان او ،پدر فضیلتکالم و بعد کمال رفعت
صفائی که در اوج شکوفایی پَرپَر شد .با نام و بی نام نشان ،چه بسیاری در تبعید از میان
ما رفتند؛ از یادها رفتند و در روزمرگیها تنها عشق ماند و امید ماند و خاطره ،خاطره:
« ...من کشف کردهام
که وقت مرگ
عشق همچون عقابی
از کاکلم صعود میکند و میرود»...
و بعد پوران بازرگان رفت و بعد و بعد...
روز آخر سنگ از سرما میترکید و من آن سینهکش سنگفرش را از پی تابوت
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تو آرام آرام و در سکوت باال میرفتم و به یاد میآوردم که در سرزمین ما ،در دیار ما،
مردم بر هم پیشی میگرفتند تا شانه به زیر تابوت میدادند و البد اجری دنیوی و
اخروی می بردند .به یاد میآوردم که مالئی مدام نعره می کشید «انا هلل و انا الیه
راجعون!» و کسانی که از پی تابوت قدم بر میداشتند ،تکرار میکردند« :ال اله اال اهلل!»
و من کرخت و خاموش و سر به زیر همراه جماعت میرفتم .گیرم آنروز سرد زمستانی،
هیچ صداییاز کسی در نمیآمد .انگشت شمار آشنایان تو ،خسته ،پراکنده ،سر
درگریبان ،در شهر قدیمی مردگان و از کنار مزارها و مقبرههای سنگی ،آرامگاههای
ابدی با درهای آهنی زنگار گرفته ،پوسیده ،پوشیده از خزه و دوده و غبار و مردگانی که
سالها و سالها پیش ،از یاد رفته بودند .آری ،در کوچههای سنگفرش شهر مردگان راه
میرفتند و انگار تا ابد به مقصد نمیرسیدند .تا ابد ...و چه سوز سرمایی؛ چه سرمایی!
«ننه ،کلّهى مردههام توی این والیت خاکه!»
«مادر ،آدم که با مردههاش زندگی نمیکنه؟»
چرا ،چرا بعد از سالهای سال صدای مادرم را میشنیدم؟ شاید ما نیز در این
گورستان و در این دیار غریب صاحب مردههایی شده بودیم .کلّهى عزیزان ما نیز در این
دیار خاک شده بود و شاید ،شاید به همین خاطر ،پرالشز از همه جای شهر پاریس
بیشتر به چشمم آشنا میآمد و من در آنجا هرگز احساس بیگانگی نمیکردم .هرگز...
روز آخر سنگ از سرما میترکید و ما که مغموم ،کرخت و سرمازده بودیم ،زیر
دیوار بلندی ،در آن باد و بوران ،نزدیک قبر موقت ،در کنار تابوت تو ایستاده بودیم و
مأمور سیاهپوش کفن و دفن منتظر بود تا شاید کسی بنا به رسم مسیحیان و به یاد
متوفی سخنانی ایراد میکرد .سکوت! مأمور نگاهی پُرسا به صاحبان عزا انداخت.
هیچکس لب از لب بر نداشت ،واکنشی نشان نداد .نه ،هوا ناجوانمردانه سرد و انگار ذهن
و افکار همهى ما یخ زده بود .کالمی انگار به جز «بدرود» به یاد کسی نمیآمد .همه پا
به پا میمالیدند تا هر چه زودتر از مرگ و از یاد مرگ میگریختند.
 ...آری دوست عزیز من ،روز آخر ما شتابزده با تو ودا ع کردیم ،هر کدام ما ،به
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سرعت شاخه گلی سفید در آن گوری که چندان گود نبود ،در گور موقت تو انداختیم و
دو باره به بیخ آن دیوار بلند پناه بردیم و به تماشا ایستادیم تا تو را با طناب به ته گور
فرستادند ،به خاک سپردند و در قبر را بستند .و بعد ،و بعد تو ،تو از دنیا و از میان ما
رفتی.
 ...روز آخر سنگ از سرما میترکید ،همه رفته بودند ،یکی یکی و پاکشان رفته
بودند و من دورتر از تو ،یکدم پا سُست کردم و برگشتم .هوا ابری و آسمان خاکستری
بود .گورستان خلوت شده بود .باد نحسی میوزید و تل گلهای سفید باالی گور در
هجوم باد سر خم میکردند و پیرمرد...
 2فوریه  2102پاریس

مرگ و زندگی
باقرمؤمنی

فكر میكنم به جای «مرگ و زندگی» بايد بنويسم «زندگی و مرگ» .آخر اين
مرگ است كه پس از زندگی میآيد و به آن پايان میدهد.
از اكرم حرف میزنم :پيش از ظهر است .در خيابان با هم راه میرويم .زن و
مردی دست در دست هم جلوتر از ما حركت میكنند .متوجه میشوم كه دست من
در دست اكرم نيست .دستم را برای گرفتن دستش دراز میكنم .اما دستم در هوا
میماند .متوجه میشوم كه او نيست.
حتما در خانه است.
به طرف خانه میرويم .اكرم در چند جا كه آثار شاش سگ روی زمين است
احتياط میكند كه پايش را در آنها نگذارد .حتا يکجا هم كه اثر آب در پيادهرو
است ،از كنار آن رد میشود .نزديک خانه ناودانی در ديوار كوچه است كه گاهی از آن
آب جاری میشود .حاال میبينم كه آثار آب از پای ناودان در پيادهرو باقی است.
میگويم :اكرم جان ،اين آب ناودان است ،بیخودی خودت را ناراحت نكن .و به بغل
دستم نگاه میكنم .اما او نيست.
در خانه در اتاق كارم نشستهام .ساعت حدود دوازده ظهر است .از آشپزخانه
سر و صداهايی شنيده میشود و چند لحظه بعد صدای اكرم میآيد :باقر جان ناهار
حاضر است .به آشپزخانه میروم اما او نيست .و من بايد به تنهايی چيزی برای
خوردن آماده كنم و در تنهايی و به تنهايی بخورم.
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سه چهار ساعتی از خوردن ناهار گذشته كه صدای اكرم را از راهرو میشنوم.
میگويد :باقر جان من دارم میرم حمام ،يک ربع ديگر صدات میزنم بيايی پشتم را
كيسه بكشی .يک ربع ساعت بعد اسم باقر به گوشم میخورد .داد میزنم آمدم و به
حمام میروم كه طبق معمول پشت او را كيسه بكشم .اما او نيست.
شب پس از شام ،طبق معمول چراغ سالن و تلويزيون را روشن میكنم .من به
اتاق كارم میروم و اكرم روی مبلش روبهروی تلويزيون لم میدهد و به چرت فرو
میرود .زمان میگذرد .ساعت از يازده گذشته .بلند میشوم و به سالن میروم.
تلويزيون را خاموش میكنم و میگويم :اكرم جان پاشو برو بخواب .ديگه ساعت يازده
است .جوابی نمیشنوم .به طرف مبل برمیگردم .اما او نيست.
شب است و دير وقت .ساعت نزديک دوازده است و من هنوز پشت ميز كارم
مشغولم .پتو را از روی صورتش كنار میزند و با صدای خوابآلوده میگويد :پاشو .بيا
بخواب ديگه .چقدر كار ميكنی؟ نصف شب گذشته .میگويم :آمدم .چند لحظه بعد به
طرف تختخواب میروم .اما او نيست.
در عالم خواب و بيداری صدای خورخورش را میشنوم :اكرم جان خورخور
نكن و بعد دستم را به طرف شانهاش میبرم كه تكانش بدهم و ساكتش كنم .اما به
جای شانهی او بالشش به دستم میآيد .او نيست.
انوشه تلفن میكند :ناتالی زائيد .پسر است ،اسمش هم سيرياک كامران است.
به سرعت راه میافتيم .در بيمارستان اكرم با صورتی يکسره لبخند دو دستش را دراز
میكند و سيرياک را ،زندگی تازه را ،از گهوارهاش برمیدارد و با يک دنيا مهر قربان
صدقهاش میرود .سيرياک را ،زندگی تازه را ،از گهواره بلند میكنم .او را شادمانه
میبوسم .پس از لحظهای احساس میكنم كه اكرم میخواهد او را از من بگيرد ،اما
من سيرياک را ،زندگی را بيشتر در آغوش میفشارم و يک لحظه فراموش میكنم كه
اكرم ديگر نيست.
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نامهها
من به دنبال گرفتن يک بورس شش ماههی تحصيلی از
«مؤسسهی تحقيقات و برنامهريزی علمی و آموزشی» برای گرفتن
ديپلم دكترای تاريخ در  2252/2/22به پاريس رفتم .اقامت من در
پاريس دو سال و تا  2255/2/25طول كشيد .در اين فاصله اكرم
يک بار با پسرمان انوشه در  2252/2/42به پاريس آمد و اقامت او
در كنار من تقريبا سه ماه ،يعنی تا  22شهريور همين سال طول
كشيد .اكرم يک بار ديگر هم در  2255/2/25به پاريس آمد و
چون من در اين تاريخ دكترای خودم را گرفته بودم ،پس از دو ماه
اقامت او ،در  25شهريور با يكديگر به ايران بازگشتيم.
در روزهای جدايی ما كه نوزده ماه از دو سال طول كشيد،
بيش از دويست نامه و حدود پنجاه كارت ميان ما رد و بدل شد كه
به پيوست نمونههايی از نامههای اكرم را آوردهام .اين نمونهها
نشانههای بسيار مختصری از كار و زندگی اكرم در تهران و عشق و
نگرانیها و فداكاری عاشقانه و از خودگذشتگیهای او در دوران
دوری و جدايی ماست .با ياد هميشگی او.

زمان چه دير و سخت میگذرد وقتی دو دلداده از يكديگر دورند و لحظهها و
دقيقهها چطور به حساب میآيند .به اولين جملهی اولين نامهی اكرم نگاه میكنم:
«عزيز دلم خوشگل من سالم .االن كه اين نامه را مینويسم درست چهارشنبه
[ ]52/2/22ساعت  7شب است و تقريبا  20ساعت از رفتن تو میگذرد .حالم خوبه.
انوشه هم خوبه .صبح كه پاميشه میگه مامی ،خواب بابامو ديدم با هواپيما داشت
میرفت».
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و من برای گرفتن ديپلم دكترا به پاريس رفتهام.
«خالصه عزيزم ،از روزی كه رفتی من جايی نرفتم .فكر كردم كه خونه باشم
بهتره چون هر لحظه ممكن است از تو خبری برسه».

و نامهای از پنج روز بعد:52/2/29 ،
«عشق كوچولوی من سالم .االن كه اين نامه را مینويسم  8ساعت از كارتی
كه برام فرستادی گذشته .نمیدانی چقدر خوشحال شدم .از خوشحالی نتوانستم
طاقت بياورم ،اشکهايم سرازير شد .واقعا نگران بودم .فكر میكردم كه شايد اتفاقی
برات بيفته .به هر حال آنقدر از صبح تا به حال كارت قشنگت را خواندم كه فكر
میكنم نمیتوانم بگم چند مرتبه آن را خواندم .عشق من اين نامهی دوم است كه
برايت مینويسم .باقر جان نمیدانم بوسههای منو جمع كردی يا توی خواب پس
میدی .حاال فكر میكنم از شماره در رفته .میبوسمت عشق من .اگه درست نتونستی
خط منو بخونی ،باشه خودم ميام».

و متاسفانه «كارت قشنگ» من در ميان مجموع نامهها نبود كه ببينم آن را
چه وقت نوشتهام و در آن چه نوشتهام .و اما نامهی من پس از كارت:
«عزيز دل خوشگلم سالم و بوسههای زياد .اسم بوسه را كه آوردم ،مزهی
ماچهايت را روی لبهايم حس كردم .نامهات پريشب به دستم رسيد .دو كارتی كه
برايت فرستادهام تا حاال حتما رسيده و حاال میدانی كه آدرس من كجاست .از پريروز
تا حاال میخواستم باهات تلفنی صحبت كنم .بچهها گفتند ايران را خيلی سخت و
دير میگيرند .فكر كردم شماره ی تلفنِ خانه را برايت بنويسم كه تو تلفن بزنی برای
اينكه خيلی دلم برای صدايت و برای جيغ و دادهايت تنگ شده .متاسفانه نگاههايت را
نمیشود با تلفن بفرستی برای اينكه دلم برای آنها خيلی بيشتر تنگ شده...
با هزاران بوسه .هميشه به يادت هستم .باقر تو »52/2/29

و زمان به دلدادگان چقدر ستم میكند .در يک هفتهی اول دوری ،من دو
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كارت میفرستم و او يک نامه .اما يكی از كارتها گم میشود و نامهی او هم پنج روز
پس از نوشتن به دست من میرسد.
نامهی بعدی اكرم52/2/42 ،
«سالم ،عشق عزيز و آرزو و اميد من .نامهات روز پنجشنبه  42شهريور به
دستم رسيد ،اما كارتهای تو فقط يكیاش به من رسيد و از ديگری خبری نشد.
هميشه و هميشه ،دقيقه به دقيقه به يادت و نگاههای عاشقانهی تو هستم .از آن
روزی كه تو رفتی جداً من چيزی نخريدم چون اصال بدون تو حاضر نيستم آشپزی
كنم ...با هزار بوسه عشق كه االن لبهايت را روی لبهام حس میكنم و جای آن را
برايت روی كاغذ میگذارم[ .جای لبهای سرخ] قربونت اكرم»
****
«دو سه روز است مقاومت میكنم كه برايت كاغذ ننويسم و به كارم برسم.
ولی ديگر بيش از اين نتوانستم و االن  40دقيقه به هفت روز شنبه است .نامهات
پريروز رسيد .البته نامهی دومت .تا به حال چند تا كارت و يک نامه برای تو و انوشه
فرستادهام .البد به دستت رسيده .شايد هم االن نامهای از جانب تو در راه باشد .هيچ
نمیتوانستم فكرش را هم بكنم كه اينقدر دلم برای تو تنگ شود .شبها گاهی
خيابانها را قدم میزنم و پشت ويترين مغازهها چيزهای خوب خوب میبينم و همش
به ياد تو میافتم و دلم میخواهد تو اينجا بودی ،آنها را میديدی و خريد
میكرديم ...توی خيابانها وقتی دخترها و پسرها را میبينم كه لب تو لب از همهی
دنيا بیخبر همديگر را بغل كردهاند ،ياد خودمان میافتم كه نمیتوانستم وقتی هوس
میكردم توی خيابانها ترا اينطور بغل كنم .و باز دلم میخواهد تو اينجا بودی تا به
اين بچهها میگفتم كه ما هم بلديم و دست كمی از آنها نداريم .روزها اغلب كار
میكنم ،ولی مگر تو و اون انچوچک میگذاريد من درست كار كنم .هی جلو چشمم
میآييد ...و میبوسمت قربانت باقر تو  42شهريور »52
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****
سهشنبه  27 ،52/2/42سپتامبر []2872
«عشق من سالم .نامهات و كارتی كه برای انوشه داده بودی همين امروز عصر
به دستم رسيد...
در ضمن همان روزی كه تلفنی با تو صحبت كردم آمدم منزل و ديدم كارتی
كه عكس خودت را دادی رسيد .عشق من چرا عكست آنقدر با فكر بود .كجا بودی
خوشگلم ...عزيزم من نمیخواهم كه تو مرتبا برای من نامه بنويسی ،اگر واقعا از كارت
عقب میمانی .من خودم میدانم كه تو االن در چه وضعی هستی .همانطور كه خودم
دقيقه و ساعتی نمیتوانم از فكر تو دور شوم ،تو هم اينطور هستی .بايد اين مدت را
تحمل كرد تا تو از كارت نتيجه بگيری .االن ساعت ده شب است .قربونت برم الهی،
دوستت دارم .دلم میخواد تمام نامه را بنويسم عشق من دوستت دارم .ولی چه
می شه كرد دوری خيلی بد چيزيه ـ عزيز دلم در آخر نامهای كه پاره شده بود نوشته
بودی كه اولين و آخرين [عشق] من خواهی بود .ببينم مگه فكر ديگه به كلهات زده
كه اينطور نوشتی .من شک ندارم كه عشق اول و آخرم تويی .هر كس میآيد از تو
حال و احوال كند ،اشکهايم تو چشمام پُر ميشه و خالصه كلی جلوی خودم را
میگيرم .خودم از انوشه بهانهگيرتر شدم .فكر میكنم انوشه بايد منو دلداری بده...
میبوسمت  20هزار بار اكرم»
****
«محبوبكم ،پريروز نشسته بودم كار میكردم .وسط كار ول كردم و رفتم دم
در توی جعبهی نامهها ديدم يک نامه هست .مال تو بود .البد الهام و از اين چيزها
دروغ نيست ...مگر شما پدر سوختهها میگذاريد آدم راحت و آسوده باشد .هر دقيقه
جلوی چشم آدم سبز میشويد .خوب چه میشود كرد .ما هم اينجوری عشق
میكنيم .به هر حال جگر سياه عزيزم عكسهای تو و انوشه را در قابهای آخرين
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مدل ،كه فردای همان روز ورودم خريدم ،گذاشتهام و روی پيشبخاری است و مرتب
قيافهی اخمآلود و آن يكی ديگر قيافهی متفكر انوشه و تو را نگاه میكنم .راستی خانم
خوشگله واسهی كی اينقدر لبهات را رنگ میكنی كه وقتی حتا لبهايم را روی
جای لبهايت گذاشتم رنگ شد! عزيزم هر چند وقت يکبار تلفنی بزن و خبری بده.
قبل از اين هم يک كارت ديگر برايت فرستادم .راجع به رسيدن و نرسيدن كارتها و
نامههای من حتما بنويس .بعد از تلفن هم ،معذرت میخواهم قبل از آن ،يک نامه
»52/2/48
فرستاده بودم ...قربونت ميرم باقر تو
****
52/7/2
«عشق باوفای من سالم .نامهی قشنگت ديروز ساعت ده صبح به دستم رسيد
كه همراه كارت انوشه بود .از روز جمعه مرتبا به فكر بودم حاال و يا ساعتی ديگر از تو
نامه دارم .به تاريخ  48كه روز جمعه بود ،شب يک نامهای برايت نوشتم؛ االن تا به
حال چهار نامه نوشتهام كه اين پنجمی است ...ديگه جگر عزيزم نوشته بودی لبهام
رو واسه كی آنطور كردم؟ فقط واسهی تو ،چون آن ساعت كه نامه مینوشتم ساعت
ده شب بود بلند شدم به خاطر تو لبم را قرمز كردم و روی كاغذ جا گذاشتم .عزيزكم
مگه غير عشق من هم كسی میتونه باشه .سعی میكنم هفتهای يا شايد  25يكبار با
تو تلفنی صحبت كنم ،چون وقتی صدات میشنوم كلی شارژ ميشم ...فعال از تو
خوشكلم خداحافظی میكنم و ترا غرق بوسه میكنم .به ياد تو به اميد تو ،فدای تو
كی؟ اكرم تو »52/7/4
****
«سالم اكرم خوشگله .اول ماچ .خوب حاال شد .عشق من امروز جمعه است .دو
تا نامه ی اخير تو را باز هم برای چندمين بار خواندم كه جوابی بنويسم .البته قبال
برايت سه روز پيش يک كارت فرستادم كه زياد تاخيری نكرده باشم و مفصلترش را
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گذاشتم امروز ...در داخل خانه خيلی راحتم برای اينكه تنها هستم .هم میتوانم خوب
كار كنم و هم با تو و انوشه بدون سر خر راز و نياز كنم و باهاتان حرف بزنم ...گاهی
هم شبها با خسرو میآييم بيرون ،در قهوهخانهای مینشينيم و قهوهای میخوريم.
اكرم جان ،چقدر دلم میخواست تو اينجا بودی .همهاش به در میزديم و عشقبازی
میكرديم و بیدغدغهی خاطر خوش میگذرانديم .البته اگر انوشه بگذارد .همهاش به
اميد ماه آخری هستم كه تو بيايی و دلی از عزا درآوريم .عشق من ،بارها ترا مجسم
كردهام و ماچ كُشت كردهام و لذت بردهام؛ ولی چه فايده مزهی ماچها را حس میكنم
و خودت اينجا نيستی.
خيلی دلم میخواست همين امروز و فردا كارم تمام میشد و تو میتوانستی
بيايی و با هم گشتی بزنيم .راستش همين حاال هم دلم میخواهد بگويم پاشو بيا .گور
پدر كار و تز و دكترا .قربونت میرم .میبوسمت باقر تو  52/7/5دارد يک ماه میشود!»
****
شنبه 52/7/2
«خوشگل من سالم .نه يک سالم بلكه هزار سالم .عزيز دلم كارت قشنگت را
درست  4ساعت پيش كه آمدم خانه از سر پله پيدا كردم .مثل اينكه همينطور كه
خودت نوشته بودی الهام ميشه ،برای اينكه خيلی كار داشتم انجام بدم ولی يک لحظه
گفتم برم خونه شايد از تو كارتی يا نامه داشته باشم .اتفاقا هم همينطور شد .عزيزم
كارتی كه در تاريخ  20شهريور نوشتهای و من آن يكی [را] هم االن دارم جوابش را
میدم ،به تاريخ  2مهر ماه است .نمیدانم از ساعت يک بعد از ظهر كه آمدم خونه،
پنج بار تا به حال آن را خواندم .باقر جونم دلم درست يک ذره شده و خودت بهتر
میدونی يک لحظه دلم ضعف رفت ،بدون اختيار اشکهايم سرازير شد .فكر میكنم با
اين وضعيت عيد بايد بيام ،چون بيش از اين طاقت ندارم .حاال كه اين نامه را دارم
مینويسم ،میدونی چند روز و چند شبه ترا نديدم .درست  5روز مانده به يک ماه...
خيليه نه؟ عشق من از كارت برام بنويس ...چون دو دقيقه ديگه بايد پاشم برم انوشه
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خوشگل تو را از پانسيون بيارم ،فرصتی نيست چيزی بنويسم .به اميد ديدار .عشق با
وفای تو اكی .االن لبهايم را روی لبات حس میكنم و هنوز هم برنداشتمشان !...اكرم
تو»
****
«عزيز دلكم سالم .اول يک ماچی از لبهای خوشگلت رد كن تا سر حال
بيايم ،البته ماچی كه هيچوقت تمام نشه .بعد انچوچک را هم از طرف من ببوس و بعد
بنشين يک كمی با هم حرف بزنيم .اولين كارتی كه برايت فرستاده بودم دو سه روز
پيش برگشت خورد .معلوم شد در آن موقع خيلی دستپاچه بودهام و پالک خانه يادم
رفته بوده .حيفم آمد كه به دستت نرسد .اين بود كه دوباره آن را توی همين پاكت
گذاشتم و فرستادم .اينجا هوا ظاهراً زودتر از موقع سرد شده .تا چند روز پيش كه هوا
خوب بود ،خيلی هوس میكردم تو پيشم باشی و با هم بريم عشق .ولی حاال كه هوا
بد شده ،يعنی ابر و باران و كمی سرما (البته اينجا هوايش جنی است) هيچ دلم
نمیخواد كه تو باشی و توی اتاق بچپيم .دروغ گفتم ،دلم میخواهد تو باشی .میدانم
وقتی تو باشی هوا هم خوب میشود ...خوب اكرم جان باز هم میبوسمت .قربونت
52/7/24
میرم باقر تو
راستی اكرم جان دو تا نامهات را يکجا جواب دادم .البته قبال يک كارت
برايت فرستادم .نامههای تو نسبتا زود میرسد برای اينكه نامهای كه  /7/2نوشته
بودی دو روز بعد اينجا بود».
****
«چهارشنبه شب  20مهر ماه
شوهر بینظير من سالم .حالت خوبه عزيز دلم؟ خوب حال من هم خوبه و
نونوش قشنگت هم خوبه .خوشگلم درست  4روز پيش ،يعنی درست روز  9مهر ماه
نامهات به دستم رسيد .نامهای كه به تاريخ  5مهر ماه نوشته بودی ،تقريبا خيلی زود.
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همين االن انوشه [گفت] به بابا میگم كه خودكار بابا [را] گرفتی .بزار بابام از پاريس
بياد میگم تو را با خطكش بزند .عزيزم چند وقت يک مرتبه ياد تو را میكند و با اين
بهانهها ديگه االن نگذاشت چيزی بنويسم .يادم نبود بنويسم كه يک شب انوشه پا تو
يک كفش كرد و گفت مامی بايد بريم كافه غذا بخوريم .هرچه گفتم مامی بزار بابا
بياد ،ديدم نمیشه .به هر صورت رفتيم قنادی .انوشه شامی خورد و بعد گفت حاال
ديگه پاشو بريم خونه ،شايد بابا آمده باشه ...میبوسمت از پيشانی تا نوک پايت،
قربانت میرم ،فدايت میشم ،دوستت دارم .يک لحظه چشم هم بزاری منو میبينی
كه پيشت هستم .اكرم تو .درست يک ماه شد».

و اين زمان و دوری با همين ويژگیها دو سال طول میكشد.
****
52/8/8
«سالم! چه بنويسم عزيزم .آخر اين حروف و كلمات كه نمیتوانند احساس
آدم را منعكس بكنند .شايد هم من نمیتوانم از كلمات برای اين كار استفاده كنم .چه
میشود كرد؟ خدا يک استعداد نويسندگی هم الاقل به ما نداد .اكرم جان ،مرتب
چشمهايم پُر اشک میشود و دستم كمی میلرزد و نمیتوانم به راحتی بنويسم .دارم
مینويسم ولی قلبم مالش میرود و نوشتن را قطع میكنم .نمیدانم اگر بعد از اين
مدت تو و انوشه را ببينم چه حالتی بهم دست میدهد .میترسم يكهو قلبم از كار
بيفتد كه البته اصال دلم نمیخواهد اينطور بشود و حتی روزی را مجسم میكنم كه
دو تا پيرزن و پيرمرد زهوار در رفته پيش هم نشستهاند و چيک تو چيک گُل
میگويند و گُل میشنوند ،و انوشه و عشقش و بچههايش هم هستند ،و وقتی بچهی
او از سر و كول تو باال میرود و او سرش فرياد میزند كه بپا استخوانهای مامان
بزرگ را نشكنی! خوب ،آرزو به جوانان عيب نيست ...اما راجع به كتاب و گلشائی...
البته بهتر است كه پول [كتابها] نصيب او نشود ولی اگر هم شد غصهاش را نخور،
خودم يک چيز خوب عوضش برايت سفارش میدهم .يک دختر كوچولوی قشنگ! آخ،
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عزيز دلم باز هم قلبم گرفت و چشمهايم پُر اشک شد .راستی عشق خود من ،خيلی
وقت است دلم برای يک دختر كوچولو مثل انوشه تنگ شده ـ منظورم شبيه انوشه
است .بگذريم ،راجع به اين مطالب اينجوری نبايد حرف زد ،بايد عمل كرد!
عزيزم خيلی دلم میخواهد برای تو چيزها بخرم و برای اينكه هرچه چيز
خوب می بينم ،كه همه جا پُر است از اين چيزهای خوب ،به فكر تو میافتم قيمت را
نگاه میكنم .میخواهم بخرم ولی باز میگويم بگذار خودش بيايد .تا به حال بارها و
بارها خواستهام سفر كنم برای اينكه بعضی از بچهها خيلی مهربانی میكنند و دعوت
میكنند .ولی من همهاش فكر میكنم بی تو كوفتم میشود .همه را گذاشتم برای
وقتی كه تو و انوشه اينجا بياييد .آخر عشق عزيزم ،بی تو كه صفا ندارد .میدانم اگر
بروم هر چه ببينم و به هر كجا نگاه كنم ،میگويم كاش اكی اينجا بود .پس اكی كو؟
همان كاری كه االن توی پاريس میكنم .به محض اينكه از خانه خارج میشوم ،به
منظرهی قشنگی ،به آدم جالبی ،به لباس زيبايی ،به هرچه كه زيبا و تازه و جالب
است نظر میكنم يک چيزی را كم میبينم .حس میكنم كه اكرم نيست .بگذريم
عزيزم  ...آه ،باز اين قلب بدمصب مالش رفت ...خوب مثل اينكه حضرت انوشه به
سرعت قد میكشد و ظاهرا تا دو سه ماه ديگر كه اينجا میآييد ،بايد بارانی خودم را
به او بدهم و از سال ديگر هم كهنههای او را بپوشم .به هر حال عوض من او را
ببوس ...درست  80روز است تو را نديدهام .نود هزار ،نهصد هزار ،نمیدانم چقدر تا
آخر دنيا میبوسمت .به اندازهی آسمان ،شايد يک كمی بيشتر دوستت دارم .باقر تو
»31/1/6
****
 42آذر 52
«باقر جون قشنگم سالم .نمیدونم چه جوری شروع كنم به نوشتن .ديگه
نمیتونم آن چيزی را كه حس میكنم بنويسم .چون ديگه طاقت ندارم كه بگم چقدر
دلم تنگ شده از دوريت .دائم در فكر هستم .واقعا كاش مثل تو نويسنده بودم
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میتونستم .ولی افسوس چيزی جز اينكه بگم از دوریات رنج میبرم و هيچ چيز برام
لذتبخش نيست .عزيزم ،دلم میخواست میتوانستم تمام اين كاغذ را بنويسم كه
دوستت دارم عشق من چه كنم كه بايد از هر جا گزارشی بدم تا تو هم از همه چيز
خبر داشته باشی .نمیدانم چه جوری اين وقت میگذره .البته همهاش با عصبانيت و
ناراحتی .خودم هم حيران ماندهام .من كه تمام بدقلقیهايت را قبول دارم .حاضر
نيستم لحظهای هم از تو دور باشم .يک دفعه فكر نكنی كه پاشی بيای ،اگه با دكترا
نيايی راهت نمیدم»...
52/22/7
«سالم به عشقی كه درست االن  2روز مانده به پنج ماه كه او را نديدم و اصال
نمیتوانم باور كنم كه من هستم كه آنقدر طاقت دارم .اما راستی خيلی صبر و
حوصله دارم ،نه عزيزم .اول يک ماچ بده .آخ سبيلت رفت توی دهنم .حتما هنوز به
قول خودت سبيلهای كلفت را نزدی .پس تو با من بد شدی .خواستی درست به
عكس آنچه من دوست دارم عمل كنی»...
52/2/22
«...دخی و بهروز هم شبِ سيزده منزل ما بودند ...جای تو خالی عزيزم كه
ديگه دارم ديوانه ميشم كه ببينم كی ميام پيش تو .چيزی نمانده 4 .ماه و نيم ديگه
مانده بيام و روی ماهت را ببوسم و خيلی كارهای ديگه بكنم .آخر اين هم شد
عشقبازی»...
52/2/42
خوشگل و دلبر محبوبم سالم ...يادم رفت كه بگم مادام فرمهينی نيستم .من
مادام مؤمنی هستم چون باقر مؤمنی منو مادام كرد .پس بنابراين بايد مینوشتی مادام
مؤمنی فرمهينی»...
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52/2/2
عشق خودم سالم .روز دوشنبه  42ارديبهشت [خرداد] ساعت  24/5پرواز
دارم .فكر میكنم درست پس از شش ساعت اگر جايی توقف نداشته باشند ،به پاريس
برسيم .خوب عزيز دلم فكر میكنی حاال چند وقت است كه از هم دوريم؟ االن درست
 7روز مانده كه  8ماه تمام بشه .واقعا كه برای خودم قابل قبول نيست .خالصه تا آخر
شهريور راحت هستی و يكی دو ماه بدون درد سر و سر خر میتونيم عشق كنيم»...
[ 52 /2/29اكرم و انوشه از  42خرداد تا  22شهريور در پاريس بودند]
«عزيز دلم قربونت سالم با يک بوسه .درست االن  42ساعتِ كه از تو دور
شدهام و لحظهای هم نتونستم به چيز ديگهای جز تو فكر كنم .هيچوقت فكر
نمیكردم كه بتونم خودمو كنترل كنم .از لحظهای كه از تو جدا شدم اشک مهلت
نمیده كه كار ديگری كنم .نمیدانم چه كنم .حتما بايد صبر كنم؛ جز آن چارهای
نيست .من درست ساعت يک بعد از نصف شب به وقت تهران رسيدم ...االن درست
ساعت  20و بيست دقيقه به وقت پاريس و يک ربع به يک ،به وقت تهران است كه
دارم نامه مینويسم[ »...اكرم]
52/7/22
« ...در اين مدت يک ماه كه از پيش تو آمدم ،يکبار مادر را ديدم و برادرها
همگی خوبند و تلفنی با آنها تماس دارم و مرتبا سالم میرسانند .واقعا نمیدانم اين
مرتبه چرا دلم نمیخواد جايی برم .فقط چند شب پيش تقی به اصرار آمد من و انوشه
را برد بيرون .البته من به ياد تو طبق معمول چهلستون رفتم و جای تو خالی
همهاش به ياد تو ،به ياد روزهای اول عشقمان بودم.
 52/7/49ديروز آقای سينائی تلفن كرد كه حتما من امروز برم اداره .خالصه
امروز صبح با وجود اينكه كالس داشتم نيم ساعت تفريح بچهها ،فوری رفتم اداره
خدمت آقای سينائی .بله ديدم ايشان نامهای دادند دستم كه آخرين پايه و حقوق شما
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بود كه گفتند چون قانون اجازه نمیداد بنابراين تا حد ممكن به حقوق تو اضافه شد،
يعنی مثل يک فوق ليسانس رفتار كردند يعنی روز اول فروردين حقوق تو شده
»...52000/
بين 20ـ52/9/24
«عشق نازنين و خوب خودم! نامهات كه به تاريخ  5آبان نوشته بودی 9 ،آبان
درست روز پنجشنبه رسيد .خوب عزيزم نامهات آنقدر كم و مطلبها مختصر مفيد
بود مثل اينكه ديگر خسته شدی از نامه نوشتن ...همانطور كه نوشته بودی دلتنگی
چرا ادامه ندادی؟ كاغذ پشتش جا داشت و به همان علت بود كه من در نامهی قبلی
خودم حس میكردم كه ناراحتی و اما نامهات به نظرم كمی خشک مثل نامههای
خواهر و برادری بود .البد باز ديوانه شدم و شايد هم من ديوانه و ديوانه تو هستم،
چنين فكر میكنم .چون نه سر نامهات بوی بوسه میداد و نه ته نامهات .اين اولين بار
بود كه نامهات را به اين شكل نوشتهای .خوب شايد هم انقدر فكر و ناراحتی داری كه
يادت رفته بود .به هر حال دلم میخواد كه نامهات مختصر و مفيد نباشد»...
نامهی 52/9/22
«برادر عزيزم سالم .اميدوارم كه حال شما خيلی خوب باشد .اگر از حال من و
بچهها خواسته باشی بد نيستيم و به دعاگويی شما مشغوليم .برادر جان از اينكه مرتبا
به ياد ما هستيد ،خيلی ممنون هستيم .هيچوقت محبتهای شما را فراموش نخواهيم
كرد .بيش از اين وقت عزيزتان را نمیگيرم ،چون میدانم خيلی كار داريد و فرصت
اين نامه را نداريد كه بخوانيد از شما خداحافظی میكنم .به اميد ديدار،
خواهرت!
قربان شما
عزيز دل و عشق خودم باز سالم .عزيزم همين االن كه آمدم درست ساعت 4
بعد از ظهر  22آبان نامهات را پشت در اتاق ديدم .البته چون از تاكسی پياده شده
بودم و كلی هم دعوا داشتم با تاكسی ،خيلی ناراحت بودم .نامهی تو هم بيشتر
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ناراحتم كرد .فكر میكردم كه آن نامهی قبلیات نه بوی عشق میداد و نه بوی بوسه.
ولی ديگه به واقعيت پی بردم كه ديگه عشق و همه چيز از نظر تو تمام شده .حاال من
چه كنم كه عاشقم؟ اينجا بايد يكی گذشت كنه و كنار بياد! خوب باقر جونم ديگه
نمیدانم از كجا بنويسم ،چون آنقدر كارهايم توی هم گره خورده كه به قول تو بايد
ولش كنم .زندگی را با كم و زيادش هر طور هست بايد بگذرونی .و اما زندگی من توی
اين يک سال و چند ماه شده  20سال .واقعا دارم خسته میشم .میگم اگه زندگی
اينه ،ما نخواستيم .ديگه تحملم تمام شده و االن میخوام ساعتها بنشينم اشک
بريزم .باقر جون وقتی كه فكر میكنم روزهای اول كه رفته بودی چطور برام
مینوشتی و االن چطور ،میخوام ديوانه بشم .حق دارم .چون نامههای قبلی را كه
میخوانم همهاش سرا پا شوق و زيبايی درش میبينم .ولی االن يک مشت سفارش و
دستور تقريبا خشک كه قلبم را از جا میكنه .چيز ديگری نيست ،چون نامههای تو
است كه منو محكم نگهداشته و حاال ديگه چيزی نمیتونم بنويسم .میبوسمت اگه
قبول داشته باشی .اكرم تو»
«...باقر جونم يک كمی حالم بهتر شد و منو میبخشی كه اينطور برات
نامهنگاری كردم چون چارهای نداشتم .داشتم ديوانه میشدم »...
52/9/40
«شوهر محبوب و عزيز خودم سالم [ببخش] از اينكه اشک تو را درآوردم .من
نخواستم تالفی كنم واقعا احساساتی نوشتم .آنچه ناراحتم كرده بود را به زبان آوردم و
چون فعال اشکهايم را ريختم ،ديگه حاال خوشحالم .من كشتهی جملههای قشنگ تو
هستم .وقتی كه نامههايت خشک است ،ناراحت میشم .هر چه دلت میخواهد بنويس
و دلم را هم هرگز نشكن .چون به آن قلم احتياج دارم! من هستم و زندگيم و آن قلم
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نامهی من كه اكرم را اينطور ناراحت كرده متاسفانه در مجموعهی نامهها نبود .ظاهرا آن را از بين
برده است.
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خوشگلم .حاال راضی شدی با وجود اينكه  4ماه بيش نيست كه از تو جدا شدم 4 ،بار
تلفن كردم و هر دو بار شنيدم كه پول زياد داری! پول فدای سرت يک موی تو را
نمیدم به هر چه پول و زندگی .آن شب همهاش پيش تو بودم .هميشه آنطور هست.
ولی آن شب به خصوص لحظهای هم از تو دور نمیشدم و تقريبا تا صبح بيدار
بودم»...
52/22/22
«باقر عزيز ،عشق نازنينم سالم .باز تو بیخبر از من هستی .اين پست لعنتی
دير نامههای منو میرساند .نامهی قبلی تو كه به تاريخ  4بهمن نوشته بودی درست
هفتم به دستم رسيد كه من بعد از لحظهای جواب آن را دادم ...اگر كار دنيا از سر
بريزد و در حال مرگ باشم ،نامهی تو را فراموش نمیكنم .جز تو كسی را ندارم .حاال
چه كنم كه شما كم لطف شديد فكر میكنی كه ديگه ما كهنه شديم و میخواهی
عشق تازه بگيری! اگر عشقی مثل من پيدا كردی برو دنبالش .لعنت به كسی كه
بخيل باشه .اگر من عاشق تو هستم بايد از همه چيز بگذرم و تو را با عشق جديد
ببينم .خالصه ما همين يک عشق [را] نگهداريم برای هفت پشتمان بسه .خدا يكی،
عشق يكی ،آن هم دارم ـ اما راستی شوخی كردم گفتم برو دنبال عشق ديگر .پدرت
را در ميارم به همين راحتی ولت میكنم!»...
55/2/22
«عشق نازنين و مهربان و محبوب خوب خودم بعد از سالم و ماچ و بوسههای
فراوان .يک مرتبه شانس زد 5 ،تا نامه با هم در يک روز رسيد كه نمیدانستم كدام را
بخوانم .میبينی چقدر پُست وضعش عالی است .عزيز دلم نامهی  42ارديبهشت و 49
و 20و  22و كارت [ ]55/2/7انوشه و باالخره آخرين نامهای كه امروز هم از طرف
دانشكده اقدام كردم كه برم پاسپورتم را تمديد كنم .و فكر میكنم  25تير ماه حركت
كنم .هنوز كه بليط رزرو نكردم البته میخواستم يكهو مچت را بگيرم دلم سوخت،
گفتم میگم كه چه موقع میرم .همانطور كه نوشته بودی ،اميدوارم كه كار تو هم

71

مرگ و زندگی

تمام بشه كه من بيام ديگه دغدغه خاطر نداشته باشی .میتونم حداقل  4ماه پيش تو
باشم»...
****
52/2/42
«...خوشگلم روز چهارشنبه ( )2/40گذشته مقداری از كارهايت را كه پيش
جعف ر بود رفتم گرفتم و با يک پاكت ديگه قاطی كردم .خالصه بردم پيش دكتر
دانشی [كه به پاريس میآيد] حتما االن به دستت رسيده»...
52/7/22
« ...حكم مرخصی بدون حقوق تو را امروز از اداره گرفتم .در ضمن رفتم
نامهای را كه وزارت امور خارجه مینويسد ،بگيرم ...خالصه از ساعت  24در وزارت
علوم مشغول بودم تا باالخره نامه را گرفتم .چون فردا روز عيد فطر است و ادارات
تعطيل .من روز چهارشنبه میرم وزارت امور خارجه .شخصی هم كه دكتر آدميت
معرفی كرده شايد بتواند كاری انجام دهد ـ عزيزم اين متن نامهی [مؤسسهی
تحقيقات به وزارت امور خارجه] دائر به تمديد مرخصی تو [است] كه برات فتوكپی
آن را میفرستم .در ضمن روز سوم مهر ماه برات سه هزار تومان حواله كردم .آخر برج
هم كه از اداره وام گرفتم ،يک مرتبه برای سه ماه ديگر هم پول حواله میكنم كه
خاطرت جمع باشد .عزيز دلم اگر پولی به دست آوردم بيشتر برات میفرستم .فعال
بيش از اين مقدور نيست»...
55/4/8

«...االن كه دارم نامه مینويسم يک بعد از نصف شب است .چون تقريبا تمام
كارهايم [كار مهمانی] را كردم ديگه نتونستم بخوابم .در ضمن خواستم زود جواب
نامهی تو را بدم ...خوب باقر جان االن خيلی خسته هستم و واقعا دلم میخواست يک
بيمارستان بود من آنجا بستری میشدم ،چون خيلی احساس خستگی میكنم .در
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واقع خسته هستم»...
55/4/22

« ...از صبح دنبال كار انوشهخان بودم و خالصه هر جا بردم پُر شده بود.
ماريكا كه اصال اسم نمینوشت و گفت دير آمديد .بعد متوسل به قدسی شدم ،بلكه
اسم او را در مدرسه تهران بنويسد چون آنجا هم نمینويسند .خالصه فعال قدسی
صحبت كرده و گفتند كه يک ماه و  29روز سنش كم است ...فكر كردم كه خودم به
دادگستری بنويسم و بعد يک پارتی گير بيارم كه زودتر دادگاه را جلو بيندازند .بعد به
فكرم رسيد كه به توفيق تلفن بزنم تا ببينم چه میكنند چون اگر نشه حضرت انوشه
بايد  7سال تمام بشه و برود مدرسه .تا آن موقع من و تو را درسته میبلعد .خالصه
بدجوری گير افتادم .همهاش خدا خدا میكنم كه كارت تمام بشه و زودتر بيايی .من
كه هميشه و هر لحظه دلم تنگ تو ميشه .حاال اگر [دل] تو گاهی اوقات تنگ ميشه،
باز جای شكرش باقی است كه يادت نرفته يک اكرم و يک انوشه هم داری! خوب از
اين شوخیها و يا نمیدانم جدیها [بگذريم] باقر جونم واقعا ديگه خسته شدم.
نمیدانم چه كار كنم ،چون با زمين و آسمان در افتادم و خودم هم نمیدانم چه
میخواهم و چه میگم .ديگه چيزی نمانده كه منفجر بشم .هر چند چيزی ديگر باقی
نمانده از من ،فقط يک اسكلت .وقتی خودم را توی آئينه نگاه میكنم ،از خودم بدم
میآيد .در صورتی كه قبال هميشه با خودخواهی تمام ،زيادی از خودم خوشم میآمد.
حاال نمیدانم آنقدر عوض شدم و تمام اين بالها را تو سر من آوردی .خودت قبول
داری يا نه؟ عزيزم با تمام وجودم هر طور كه بخواهی با يک دنيا بوسه ،عشق ديوانهی
تو اكرم »55/4/22
****
 42آذر  52شب يكشنبه ساعت  9بعد از ظهر
«سالم من به عشق هميشگی و دوست داشتنيم ...عشق من چه كنم كه وضع
ايجاب نمیكنه كه پاشم بيام .واال حاال صد بار آمده بودم .چيزهايی كه به وسيلهی
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خواهر اسدی فرستادی رسيد و سه جلد كتاب هنر مدرن و  4جلد ديگه به وسيلهی
حاج يوسفی كتاب  visuel disigneكه همين امروز رسيد خيلی كتاب خوبی است...
از نظر نقطه الفبای گرافيک .باقر جون اگر راجع به كارم بخواهی واقعا موفق شدم .در
دو پروژه كلی موفق بودم كه همگی واقعا از كارم و فعاليتم راضیاند و من هم از كار
كردن با بچه ها راضی هستم و قول دادند كه وضع حقوقيم را هم درست كنند .البته
خدا داند كی»...
نامه  29يا  42آذر 2252
« ...فردا بعد از ظهر دانشكده نمايشگاهی بنا كرده كه از كار بچهها است و من
خيلی فعاليت كردم و جای تو خالی كه كارهای بچههايم را ببينی چه گل كرده.
حداقل خودم از خودم راضی هستم ...هر چند كه برای كی اين كارها را كردم .چون
يک مشت احمق و نفهم آنجا هستند كه میخواهند هميشه آدم را بكوبند .ولی من
گوشم از اين حرفها پُره»...
چهارشنبه 52/4/20
«خوشگل و محبوب خودم سالم ...من بیپاسپورت هستم و همين روزها
میگيرم ...بستگی به كار دانشكده داره .اگه بتونم تا  45خرداد نمرههای بچهها را رد
كنم ،میتونم  47يا  49خرداد يا درست اولين روز تير پيش عشق خودم باشم»...
52/7/8
« ...اگر تكليفم با دانشگاه فارابی درست شد كه حقوق من قرار شد بر مبنای
 2550تومان بشه كه حداقل  2هزار تومان دستم خواهد آمد و اين برای زندگی من و
انوشه كافی است .اگر وام را هم كم كنند در حدود سه هزار تومان دستم خواهد آمد.
دوم اينكه اصال از اول مهر ماه رئيس دانشكده عوض شد و اينجا شانس من بيچاره
بود .چون من تازه خود را النسه كرده بودم كه رئيس و معاون عوض شدند .البته
خيلی حرفها شنيدم كه در حدود  40استاد كه هنوز تكليف آنها معلوم نيست .البته
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به من برنامه داده شده و مشغول كالس رفتن هستم .ايرادی [كه] دارم نمیتونم
درست برنامهنويسی كنم و چون نيستی تمام برنامههای من به آب گوزيده .چون اگر
تو بودی كلی كمک میكردی ،از نظر انشا ،از نظر ترجمه ،خالصه خيلی چيزها .اين
هم شانس من ...از پارسال كه من شروع به كار كردم رفتی .هنوز به من نگفتند شما را
نمیخواهيم ...خالصه جنگ اعصابی برايم درست شده كه هر چه فكر میكنم كه اگر
دو مرتبه روزی به من بگويند بيا برو اداره ،صاف و پوست كنده استعفاء خودم را
مینويسم .چون به هيچ وجه حاضر نيستم در اداره كار كنم .البته آنقدر خودم را
محكم حس میكنم كه همهی حرفها را میريزم دور .بايد صبر كرد ...در ضمن
صحبتی كردم كه اگر بشود به من بورسی بدهند .چون اينها از سال آينده مرتبا
استاد خواهند فرستاد به خارج .حاال اگر بتونم پارتی پيدا كنم .فعال دوندگی و كارها را
میكنم تا ببينم چقدر موفق میشوم .عزيزم اصال نمیدانم چه بايد بكنم فعال مثل
ماشين اين كارها را انجام میدهم»...
52/7/22
«عزيز و محبوب خودم سالم و بوس آبدار! سه روز است كه هر روز يک نامه
برات میفرستم .عزيزم امروز خودم شخصا رفتم وزارت امور خارجه .االن حالم بد
نيست چون تقريبا كار تو به جايی رسيده و خاطرم فعال جمع شده .از نظر كار خودم
هم فعال مشغول كالس رفتن و برنامهريزی هستم تا ببينم چه میشود»...
52/7/49
« ...خوب تو موفق هستی ،ولی بنده با اجازهی شما ديروز كلی درگيری داشتم
با آن آدمهای عوضی .میگن كسی كه كارمند اداره بود ...نمیتواند مربی استاد و يا
استاديار بشه و بياد توی كادر آموزشی .در يک صورت میتوانيد اين كار را بكنيد كه
بياييد استعفاء [بدهيد] از كار قبل و شروع به كار در دانشگاه فارابی ،آن هم قراردادی.
خالصه سنگهای مختلف جلوی پايم انداختند من هم تا آنجا [كه] جون دارم
دنبالش میرم ،تازه اگر هيئت مميزه موافقت كنند با اين مدارک شما .بله عزيزم بنده
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چون تحصيلكردهی امريكا يا فرانسه نيستم ،میخواهند دكم كنند .البته خيلی
احتياج دارند به من و من میخواهم آنها را توی موقعيتی دست تنها بزارم و برم
ببينم چه میشود .خالصه خودم گه گيجه گرفتم .نمیدونم اين پدرسوختهها چی
ميگند و از طرفی ميگن خوب ما به شما بيشتر از اين حقوق نمیديم .در صورتی كه
هم رديف من توی دانشكده حقوق آنها به  25500ريال رسيده و شايد خيلی بيشتر
و اگر موافقت نكنند من همان كارمند اداره میمانم ،ولی در اينجا درس میدم .چون
باقر جون واقعا سه سال زحمت كشيدم و تقريبا اينجا از اداره راحتترم .بيش از اين
وراجی نمیكنم تو را میبوسم با بوسههای داغ
عشق هميشگی تو خرِ خودت اكرم »52/7/49
52/9/40
« ...عزيزم راجع به كارم در نامهی قبلی نوشتم فعال راكد است و معلوم نيست
چه خواهد شد ،ولی كار دانشكدهام خيلی خوب جلو ميره .بچهها خيلی راضی
[هستند] واقعا دارم به قول معروف جون میكنم تا ببينم چه میشود و االن خيلی
سرم شلوغ است چون برای نمايشگاه دانشكده داريم كار میكنيم»...
52/20/28
« ...اين روزها سخت گرفتار كار دانشكده هستم و چون ترم داره تموم میشه
بايد برنامهی ترم دوم را بدم ،يک 4 .اينكه بعد از اين ترم با اجازهی تو میخواهند كه
 80شاگرد به دست من بدهند كه پدر در بياره .مثل اينكه از من خرتر گير نياوردند.
به هر حال فعال با آنها دارم میسازم تا ببينم چه میشود»...
اول بهمن 52
« ...ساعت  4بايد حتما دانشكده باشم چون امروز تكليف بنده هم معلوم
ميشه .پدر سوختهها گفتند كه شما نمره زياد میدهيد و به همين علت بچهها همه
میخواهند بيايند پيش شما .میبينی منو ميخوان اينجوری خراب كنن .خالصه چون
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سال اول دو گروه و يک گروه با من و يک گروه با يک آقای ديگر ،همه هجوم آوردند
كه بيايند كالس من ،خالصه كلی برای من اين دانشجوها دردسر درست كردند و
طرف منتظره كه از من آتو بگيره»...
2255/2/27
« ...خوب عزيز دلم دو روزه در دانشكده مشغول هستم .اما در واقع قبل از عيد
خيلی با آنها درگيری داشتم .واقعا قبل از عيد كار تو و كار خودم شده بود اعصاب
خورد كن برام .حداقل كارت به جايی رسيد ،ولی من بدبخت هنوز ول معطلم ،چون
تمام استادها حقوقشان باال رفت غير از من و هر چه میگم بابا اگر نمیخواهيد رها
كنيد .خالصه منطق و حرف كه سرشان نميشه .تصميم گرفتم كه برم پيش پهلبد...
كارم از همه بهتر و حقوق از همه كمتر توی دانشكده .االن ليسانس كه تازه استخدام
بشه پنجهزار تومان میگيره ،آن وقت [حقوق] من بيچاره هنوز به چهار هزار تومان
نرسيده .پس بیخود میگم بدبخت بيچارهام ،چون بايد تصميم بگيريم ...خوب
عشق تو اكرم
میبوسمت و میفشارمت به شرطی كه يک دفعه آب لمبو نشی
»55/2/7
55/2/42
« ...در حال حاضر كار دانشكده خيلی زياده چون موقع رد كردن نمره امتحان
آتليه بود كه امسال كار خودم را زياد كردم .واقعا يک هفته از صبح تا ساعت  7در
دانشكده بودم .بليط هواپيما را هم رزرو كردم .درست  25تير .چون دانشكده داشت
اطوار میريخت كه استادها بيش از يک ماه مرخصی ندارند ...من هم از سابقهی اداری
و كارمند بودنم استفاده كردم و  20روز مرخصی استحقاقی گرفتم .يعنی از  25تير تا
 25شهريور كه ديگه بدون درد سر خوش باشيم و اميدوارم كار تو هم تمام بشه بلكه
با هم برگرديم»...
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عشقی همچنان زنده
بار اولی كه نامه های اكرم را خواندم ،زنی را كشف كردم كه تمام وجودش را
در خدمت همسرش نهاده است.
وقتی من از او دور شدم ما يک بچهی سه ساله داشتيم كه اكرم مثل هر
مادری و يا شايد با احساس مسئوليتی بيش از يک مادر معمولی ،به او میرسيد .و اين
در حالی بود كه او در دانشكدهی هنرهای گرافيک درس میداد و دردسرهای اداری و
مسئوليت تدريس را كه خود زندگی مستقل پردردسری است ،تحمل میكرد .اما اگر
كسی نگاهی به نامههای او بيندازد ،متوجه میشود كه تنها مشغولياتی كه او در دو
سال دوری من دارد ،انديشيدن به همسرش و نگرانی از زندگی و تحصيل او در پاريس
و انجام كارها و گرفتاریها و خرده فرمايشهای پردردسر اوست .او در تمام دوران
چهل سال زندگی خانوادگی ،مسئوليت ادارهی تمام امور خانه و حتا امور شخصی مرا
بر عهده داشت .اما در اين دو سال دوری ،مسئوليتهای او خيلی بيش از اينها بود.
انسان تنها هنگامی میتواند رنج دوری از دلدادهاش را احساس كند كه به
واقع دلداده باشد .و دلدار دلدادهی من روز چهارشنبه  22شهريور سال  2252در
نخستين نامهاش مینويسد«:ساعت  7شب است»؛ و حساب دستش است كه من 20
ساعت است از تهران به سوی پاريس پرواز كردهام .و پنج روز بعد هم وقتی اولين
كارت من به دستش میرسد ،مینويسد« :از ديدن كارتی كه برايم فرستاده بودی...
اشکهايم سرازير شد ...و از صبح تا به حال ...نمیتوانم بگويم چند مرتبه آن را
خواندم» .و پنج روز ديگر پس از اين تاريخ از خاطرهی مدام «نگاههای عاشقانه» و
«لبخندهای قشنگ» من ياد میكند و گاهی اوقات هم «از آن بغ كردنها كه
ساعتها التماس میكردم تا يک كلمه حرف بزنی» و با «صد هزار بوسهی عشق كه
االن لبهايت را روی لبهام حس میكنم» .و اثر لبهای رنگين خودش را روی كاغذ
میگذارد كه من نيز ،از شما چه پنهان ،لبهای خودم را با حسرت به روی آثار
لبهای او میگذارم.
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اما مشكل تنها جدايی و دوری نيست .مشكل اينجاست كه من با يک بورس
شش ماهه برای گرفتن دكترا به پاريس آمدهام ،ولی در عمل اين مدت دو سال به
درازا میكشد و ادامه ی اين دوران با مشكالتی همراه است كه تمام زندگی اكرم را در
هم میريزد.
البته او در همان شش ماه اول هم با انجام خرده فرمايشهای من گرفتاری
كمی نداشت .تازه يک هفته از رفتن من به پاريس گذشته كه او دو بار برای گرفتن
كتاب های امانتی من در نزد دوستان همكارم و فرستادن به نشانی من به محل كار
من میرود و دو هفته بعد مینويسد «بقيهی كارهايت را فرستادم ،فقط كتابها مانده
كه آنها را هم سعی میكنم پُست كنم و ديگه چيزی نداری»؛ و سه هفته بعد هم
تمام كتابها را ،پس از بستهبندى كردن با پست میفرستد .و اينگونه كارها و
دردسرها تنها به هفتههای اول پس از سفر من محدود نمیشود و چنانكه از نامهی
 2252/24/47او ،يعنی شش ماه پس از عزيمت من از تهران فهميده میشود ،او
همچنان مشغول فرستادن كتابهايی است كه من از او خواستهام« :سه جلد كتاب
تمثيالت ،سياحتنامهی ابراهيم بيگ سه جلد ،دو جلد كتاب مسالکالمحسنين و دو
جلد قصه برای بزرگساالن و دو جلد هم انقالب مشروطيت و پنج جلد هم ادبيات
مشروطه ...و يازده هزار تومان پول»؛ و عالوه بر اينها تماس و سرو كله زدنها با دو
سه تا از ناشران برای انتشار كتابهای من و تسويه حساب با آنهاست كه اينها هم
وقت و نيروی فراوان میبرد و بيشتر اوقات با جنگ اعصاب نيز همراه مىشد.
اما گرفتاریهای اكرم از اينگونهها و تنها در شش ماه اول نيست ،بلكه
گرفتاری اصلی پس از پايان اين مدت و در ارتباط با مشكالت مربوط به تمديد دوران
مطالعاتی من در يک سال و نيم پس از آن است كه بايد برای حل آنها مدام به محل
كار من و تماس با دوستان و مسئوالن و حتا وزارتخانههای علوم و خارجه برود.
داستان از اين قرار است كه من پس از پايان شش ماه بورس اوليه تقاضای
يک سال مرخصی مطالعاتی میكنم و او برای حل مشكالت اين تقاضای من بايد اقدام

مرگ و زندگی

17

كند و برای اين كار نه تنها بايد به مؤسسهی تحقيقات و برنامهريزی علمی و آموزشی
برود ،بلكه بايد به وزارت علوم هم سری بزند .و چون گذرنامهی من گذرنامهی خدمتی
است و بيش از سه ماه اعتبار ندارد ،بايد هر سه ماه يک بار تجديد شود .و انجام اين
كارها نيز تنها با پارتیبازی ممكن است و اكرم عالوه بر همهی دوندگیهای اداری بايد
با دوستانی هم كه در حل اين مشكالت كمک میكنند ،مدام در تماس باشد.
و او در جريان حل اين مشكالت قسمت زيادی از روزهای خود را در
مؤسسهی تحقيقات كه محل كار من است میگذراند؛ تا آنجا كه حتا سه تا از
نامههايش را كه در زمانهای مختلف برای من میفرستد در پشت ميز كار من
مینويسد .و در بيشتر نامهها لعنت به ادارهی پُست مىفرستد كه نامهها را دير به دير
به او میرساند .و از همه بدتر ،بزرگترين اعتصاب تاريخی همه جانبه و فلج كنندهی
پُست فرانسه از آخر مهر تا  22آذر  2252است كه  24روز طول میكشد و ارتباط
نامهای ما را قطع میكند و كفر او را در میآورد.
و اينها همه غير از مشكالت كاری خود اوست كه اگرچه به طور كلی از
تدريس در دانشكدهی هنرهای گرافيک راضی است ،اما برنامهريزیهای درسی ،كه
برای او كار مشكلی است ،سر و كله زدن با دانشجويان و درگيریهای عصبی اداری با
مسئوالنی كه كارشكنی میكنند و به قول خودش «يک مشت احمق و نفهم كه
هميشه میخواهند آدم را بكوبند» او را خسته و اعصابش را خورد میكنند.
و عالوه بر اينها گرفتاریهای روزانهی انوشه و دردسرهايی است كه برای
كارهای كودكستان او دارد تا آنجا كه با همهی تحمل و صبر و حوصله كه در انجام
اين همه كارها از خود نشان میدهد و با همهی اصراری كه دارد كه من تا ديپلم
دكترايم را نگرفتهام مطلقا فكر بازگشت به ايران را نكنم ،يک بار صدايش در میآمد
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از  44اكتبر تا  4دسامبر  2872كه  75000عضو سنديكای  FO ،CGTو  CFDTدر آن اعتصاب
شركت داشتند.
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كه «عزيز دلم واقعا خسته شدهام ...خدايا كی كار تو تمام میشه كه من از اين
كالفگی درآم» .و در اين زمان هنوز هفت ماه ديگر به بازگشت من به ايران مانده
است.
حقيقت اين است كه بازخواندن نامههای اين دورهى دو ساله احساسهای
گوناگونی در من برانگيخت و در عين حال مرا متوجه كرد كه اكرم نه تنها در اين دو
سال ،بلكه در تمام طول زندگی خانوادگی ،تكيهگاه اصلی من بوده است و من گاه از
بیتوجهی به زندگانی روزانهی خودمان ،كه به قول معروف دست به سياه و سفيد
نمیزدم ،سخت شرمنده میشدم.
اما از دو سال پيش كه او استقالل خود را از دست داد ،اين شرمندگی و
ناراحتی فراموش شد؛ زيرا عدم استقالل او سبب شد كه من مدام به او فكر كنم و به
او بپردازم و از اينكه میتوانم از او سرپرستی كنم ،نهايت رضايت خاطر به من دست
میداد .وقتی در كوچه و خيابان ،برخالف گذشته ،هميشه بازو در بازوی هم راه
می رفتيم و به ويژه وقتی كه او در اثر خستگی خودش را بيشتر به من میچسباند،
احساس میكردم كه تمامی وجود او را در اندرون خودم جا دادهام .و هنگامی كه به
خريد بازار و كارهای خانه و چيدن سفره و كمک به او برای خوردن غذا و كارهای
ضروری ديگر میپرداختم ،به نحوی بیسابقه لذت میبردم و به ويژه هنگامی كه برای
رفع دلگرفتگیاش سر به سرش میگذاشتم و شوخیهای من صورت او را از لبخند
شكفته میكرد ،خود را چنان شاد و از عشق چنان مست و از خود بیخود میيافتم
كه آرزو میكردم اين وضع هيچگاه پايان نيابد .اما زندگی اين شادی و مستی را از من
بازگرفت و اينک تنها ياد او و عشق اوست كه برای من به جا مانده است.
2282/24/2

پيامهای همدردی
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اكرم فرمهينی (مؤمنی) از ميان ما رفت
• اكرم فرمهينی ،همسر ،همسفر و يار و ياور چندين و چند ساله باقر مؤمنی روز
چهارشنبه چشم بر اين دنيا فرو بست و سرانجام به آرامش ابدی رسيد ...
اخبار روزwww.akhbar-rooz.com:
آدينه  22بهمن  2 - 2280فوريه 4024

هيچكس را از مرگ گريزی نيست .اما پذيرش آن هميشه دشوار بوده است و
خبر مرگ ،به ويژه مرگ در ديار غريب و دور از وطن ،از آن دشوارتر .اكرم
فرمهينی ،همسر ،همسفر و يار و ياور چندين و چند ساله باقر مؤمنی ديروز
چشم بر اين دنيا فرو بست و سرانجام به آرامش ابدی رسيد .بعد از اين ،جای او
كه عزيز همهی ما بود دركنار باقر مؤمنی و در آن آپارتمان كوچک ،تميز و
پرگرما و صفای حاشيهی پاريس خالی است ولی ياد و خاطره او در قلب ما و با
ما زنده خواهد بود .اگر چه میدانيم كه واژه ها در برابر مرگ رنگ میبازند و در
شرايطی مشابه از كالم كار چندانی ساخته نيست .ولی اين غم ،غم مشترک ما
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است و ما ،با دلی دردمند و با مهر و دوستی ،مراتب اندوه و همدردی خود را با
باقرمؤمنی ،انوشه ،ناتالی و ساير بازماندگان ،خويشان و دوستان او ابراز میكنيم.
ابراهيم آوخ ،رسول آذرنوش ،هومن آذركاله ،يوسف آبخون ،بانو اسكندانی ،قادر
اسكندانی ،مهدی اصالنی ،رضا اكرمی ،ايراندخت انصاری ،پوران انصاری ،صبا
انصاری ،مهرداد ايمانی ،بابک امير خسروی ،يوسف اردالن ،نوروز اميديان ،فروغ
اردشيری ،ناهيد اردشيری ،مهران اعظمی ،محمد اعظمی ،مهرداد باباعلی ،ارژنگ
بامشاد ،خسرو بندری ،بهروز بيات ،ناصر پاكدامن ،نسان پاريس ،ژينوس پزشكی،
فلور پزشكی ،فريبا ثابت ،مريم تارانی ،ميهن جزنی ،ناهيد جعفرپور ،فلور جاويد،
علی جاويد ،سيروس جاويدی ،بهروز جهانزاد ،حسن جعفری ،امير جواهری
لنگرودی ،نگار حاج سيد جوادی ،ليال حاج سيد جوادی ،فرنگيس حبيبی ،شاهو
حسينی ،حسن حسام ،علی اصغر حاج سيدجوادی ،ايرج حيدری ،بهروز خليق،
نسيم خاكسار ،مهدی خانبابا تهرانی ،اسماعيل ختائی ،رضا دقتی ،حسين
دولتآبادی ،فخری زرشكه ،محمود راسخ افشار ،ناصر رحمانینژاد ،ناصر
رحيم خانی ،سهيل رسولی ،فرهمند ركنی ،ميهن روستا ،سعيد رهنما ،فريده
زبر جد ،سيامک زند ،اسماعيل زرگرانی ،مجيد زربخش ،ژينا ژيانفر ،رضا سپيد
رودی ،اكبر سوری ،نرگس سرائی ،نسرين سلمان مظفر ،اكبر سيف ،اسد سيف،
بهمن سياووشان ،محمد رضا شالگونی ،حماد شيبانی ،شهال شفيق ،علی شاهنده،
خسرو شاكری ،فرزانه ضيافتی ،جمشيد طاهری پور ،فرزانه عظيمی ،ابوالحسن
عظيمی ،نادر عصاره ،ثريا عليمحمدی ،هبت غفاری ،مهدی فتاپور ،كامبيز
فروعی ،ناصر فرداد ،علی اصغر فرداد ،احمد فرهادی ،مليحه فرهنگ ،مسعود
فتحی ،يدی قربانی ،پرويز قليچ خانی ،شهرام قنبری ،ناصر قاضیزاده ،قدسی
قاضینور ،جواد قدسی ،رئوف كعبی ،بهزاد كريمی ،علی كريمی ،اكرم كوهساری،
حجت كسرائيان ،هوشنگ كشاورز صدر ،زريون كشاورز صدر ،كيان كاتوزيان،
صادق كارگر ،مقصود كاسبی ،بهزاد الدبن ،شهاب لبيب ،روبن ماركاريان ،علی
مختاری ،مصطفی مدنی ،بنفشه مسعودی ،هايده مغيثی ،مهناز متين ،مرسده

همدردی
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محسنی ،عطا محسنی ،مليحه محمدی ،باقر مرتضوی ،جعفر مسعودی ،حسن
مكارمی ،امير ممبينی ،ذبيح موسوی ،علیاكبر مهدی ،اكبر ميرجانی ،ناصر
مهاجر ،جمشيد مهر ،ياسمين ميظر ،مسعود نقرهكار ،فرخ نگهدار ،حسن نادری،
رضا ناصحی ،شيدا نبوی ،بهروز نظری ،پرويز نويدی ،خسرو ناغونی بختياری،
حميد نوروزی ،احمد نوين ،شهال هوشيار ،مونا يحيوی ،علی يحيوی ،محسن
يلفانی ،فاطمه يورچی.
* اخبار روز درگذشت خانم اكرم فرمهينی را به باقر مؤمنی عزيز ،فرزندان و دوستان و
آشنايان ايشان تسليت میگويد.
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تسليت از ايران :به دوست گرامی باقر مؤمنی عزيز
در سوگ درگذشت همسر گرامیتان با شما صميمانه همدل هستيم .برای شما و
خانواده آرزوی سالمت و سرزندگی داريم.
علی آقابخشی ،اسماعيل ابراهيمی ،خسرو اسدی و بانو ،بيوک ايروانی ،پرويز بابايی و بانو،
بزرگ پورجعفر و بانو ،علی حاجحسينی و بانو ،حسين حسينخانی ،بهاءالدين خرمشاهی،
محمد حسين خسروپناه ،محمود دولتآبادی ،علیاشرف درويشيان ،احمد جاويدتاش و بانو،
مجيد جواديان و بانو ،محمد جواهركالم ،ابراهيم رهبر ،احمد رهنما ،ناصر زرافشان و بانو،
عزتاهلل زهادی ،دكتر شمس ،علی عطرفی ،سيروس علینژاد ،صادق طنابچی ،كامران فانی،
حامد فوالدوند ،يوسف قريب ،ژرژ كريم و بانو ،محمود معتقدی ،ابراهيم يونسی و بانو .
 25بهمن 2280
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تسليت
يكشنبه  22بهمن  05 - 2280فوريه 4024

دوست گرامی باقر مؤمنی عزيز
در سوگ درگذشت همسر گرامیتان خانم اكرم فرمهينی فراهانی ،با شما و
خانوادههای فرمهينی و مؤمنی صميمانه همدل هستيم .برای شما و خانواده آرزوی
سالمتی و سرزندگی داريم.
سيمين بهبهانی ،علی دهباشی ،علی آقابخشی ،اسماعيل ابراهيمی ،خسرواسدی و بانو ،بيوک
ايروانی ،پرويز بابايی و بانو ،بزرگ پورجعفر و بانو ،علی حاج يوسفی و بانو ،حسين حسينخانی،
بهاء الدين خرمشاهی ،محمد حسين خسروپناه ،محمود دولت آبادی ،علی اشرف درويشيان،
احمد جاويد تاش و بانو ،مجيد جواديان و بانو ،محمد جواهركالم ،ابراهيم رهبر ،احمد رهنما،
ناصر زرافشان وبانو ،عزتاهلل زهادی ،دكتر شمس ،علی عطرفی ،سيروس علینژاد ،صادق
طنابچی ،كامران فانی ،حامد فوالدوند ،يوسف قريب ،ژرژ كريم و بانو ،محمود معتقدی ،ابراهيم
يونسی و بانو .حسين حسين خانی ،ابراهيم فيوضان ،خسرو اسدی ،مجيد دانش آراسته ،فرامرز
طالبی.
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اطالعيهى كانون نويسندگان ايران
دربارهى درگذشت زندهياد اكرم فرمهينى
باخبر شديم كه خانم اكرم فرمهينی ،طراح ،گرافيست و فعال اجتماعی ،همسر آقاى
باقر مؤمنى عضو ديرين كانون نويسندگان ايران ،درگذشته است .درگذشت او را به
آقاى باقر مؤمنی ،خانوادهى آن درگذشته ،و جامعهى روشنفكران مستقل كشور
تسليت میگوييم.
كانون نويسندگان ايران
 29بهمن 2280
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اخبار روزwww.akhbar-rooz.com:
سهشنبه  45بهمن  22 - 2280فوريه 4024

تسليت به باقر مؤمنی
هم غصه با آقای باقر مؤمنی
«هيچ چيز از مرگ به زندگی نزديک تر نيست».
تنها «در» ی فاصله است كه گذشت از آن را گريزی نيست .گذشتنی كه برای ما هنوز ماندگان
« اين سوی در» بار غمی طاقت فرسا بر جای می گذارد كه جز با تقسيم كردنش كشيدنی
نيست.
آقای باقر مؤمنی ما نيز در اندوه در گذشتن ياور ،هم پيمان و همسرتان با شما شريكيم و برايتان
توان بردباری و آرامش آرزو می كنيم.
همكاران و دست اندركاران نشريهی سامان نو
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آرامگاه اكرم فرمهينی ،پرالشز ،پاريس

دل نوشتهها

در مراسم چهلمين روز خاموشى اكرم فرمهينى ،آلبومى آراسته شده بود از
عكسهاى او .عكسها ،ترتيب ويژهاى نداشتند؛ اما نمايانگر كودكى تا
سالخوردگى اكرم خانم بودند .پارهاى از عكسها او را با همسرش نشان
مىدادند ،يا با فرزندش و يا با بستگان و دوستانش .زير عكسها فضايى بود
تا كه در سوگ نشستگان بتوانند حس و حالشان را بر برگ سفيد آلبوم
بنگارند يا با اكرم خانم سخن بگويند .اينک آن سخنها:

آقا مؤمنی جان نازنینمان،
جویبار لحظهها چه غمگنانه میگذرد...
سرشکی ،باری ،از دیدهام درش چکید تا بدرقهی راه آن عزیزی شود که رفت...
با تمام دل و عشق در کنارت،
دوستدار و ارادتمند دیرینه،
 ٥١بهمن  ٥٩٣١حمید جاودان
باقر جان از صمیم قلب میبوسمت و میدانم این تصویر همیشه در قلبت
هست همانطور که آن عزیزت همیشه دوستدار و عاشقت بود.
مهرداد باباعلی
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همیشه؛ افقهای دور دست و فراسوهای نگریستن یادت همواره با ماست.
با آن چشمان زیبا و نگران انگار همیشه همه چیز را تخست به دیدهی تردید
مینگریست ،مثل پرسش بود نگاهش .وقتی صمیمی میشد ،یک دوست خوب
و یکتکیهگاه بود .در قلب من همیشه زنده است.
علی کشتگر
اکرم همین بود که بود ـ یادش گرامی باد
پریچهر و رضا ـ خسروی
از دست دادن ،سرنوشت همهی ماست و از آن گریزی نداریم.
برای باقر مؤمنی ،دانشور گرامی ،در اندوه از دست دادن همسر مهربانش اکرم
آرزوی شکیبایی دارم و امیدوارم سالهای بدون اکرم برای او قرین آرامش
باشد.
شهال شفیق
برای اکرم عزیز که زیبایی ها را دوست داشت و لبخند زیبایش را برای ما به
یادگار گذاشت.
فریبا ثابت

دل نوشتهها
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در این چهار چشم و در این دو انسان یک دنیا انسانیت و یک اقیانوس
طوفانی و البته فشردهای از عشق و دوستی وجود دارد.
 ٠١مارس  ٢١٠٢مهدی سامع
چه زیباست این عکس و چه زیبا بود زندگی اکرم عزیز .اکرم جان باور کردنی
نیست .امروز  ٠١روز از دوری تو میگذرد ،باور نمیکنیم ،همواره با یاد تو،
زندگی خواهیم کرد ،با باقر و انوشه عزیز.
ابراهیم آوخ
هرکز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
اکرم عزیز :این چهرهی خندان و پر از امید به زندگی همیشه در خاطر ما زنده
خواهد ماند.
بتول و نادر عصاره
اکرم خانم دوستی عمیق و صمیمانهای که در غربت یافتم .محبت او همیشه
زنده است و زندگیبخش برای ما.
رضا اکرمی
به یاد اکرم که شاد بود ،شاداب زندگی کرد و عطر مظاهر زندگی را در جام و تن
خانواده و دوستانش افشاند.
فخری ـ سهراب اعظمی
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تو گویی هنوز زیبائیت را بر ما و به رُخ ما میکشی که کسی در این شکی ندارد.
برای من زندهای و پایدار .هنوز هم تو را میبوسم و هرگز برایم نمردهای که
یادت زنده است.
ایرج حیدری
اکرم جان همیشه یادت با من است ،همیشه با هم در بازارهای مختلف قدم
میزدیم ،دنبال چیزی جالب و قشنگ میگشتیم و با هم گشتی میزدیم من زیاد
سر به سرت میگذاشتم و تو همش میخندیدی و باز میخندیدی و ...حتا تا
همین اواخر هر وقت میآمدی پیشم با هم کُلی میخندیدیم و از تو آن
چهرهی خندانت همیشه در ذهنم حک شد .یادت همیشه با من است.
بتول اکرمی
یادش در من،
آراستگی پوشش،
بالندگی دستافشانی،
و پرواز ابروان در نگاهش،
میماند،
همیشه.
حسن و مینا مکارمی

دل نوشتهها
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اکرم خانم عزیزم .چرا به این زودی رفتی .کجا رفتی .میخواهم مثل همیشه با
هم برویم قهوه بخوریم و شما نیستیدو جای تو در قلب همهی ماست.
دوستت دارم.
کیان حاج سیدجوادی
اکرم خانم عزیزی که من می شناختم با آن صفا و سادگی انسان را از هرگونه
قید و بند پیچیده در عادات و سلوک زمانه جایش خالی است و امیدوارم که باقر
و انوشه تحمل این دوری را داشته باشند که دیر یا زود همهی ما را در خود
خواهد یافت.
علی اصغر حاج سیدجوادی
اکرم خانم ،دوستتان داشتم .یاد دستهای قشنگتان هستم و غذاهای
خوشمزه .همیشه به یادتان خواهم ماند.
لیال حاجسیدجوادی
سیمای متبسم و مهربانت همیشه در خاطرم خواهد ماند .یادت گرامی
مریم متین دفتری
سعدیا شخص نکونام نمیرد هرگز
هدایت متیندفتری
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آشنای ناآشنا

هر بار به خانهیتان میروم منتظرم تا در را باز کنید و وارد شوید و بگویید بنفشه،
نهار برایت کوفته برنجی پختم ...همان که دوست داری...
یاد مهربانیها و خوبیهایتان
«هر کجا روم ،روانه با من است»
چشمان من هم به دنبال گمگشتهای میگردد...
بنفشه مسعودی
در بزرگداشت زنی که نه تنها چون یک انسان زندگی کرد بلکه فرصت فراهم
کرد تا همسرش فرصت پیدا کند جهان را در تالشی و عرقریزی روحش ،زیباتر
کند ،زیبا بود ،زیباتر است و چونین است که زندگی ادامه دارد .خسته نباشد.
با مهر و احترام تمام
حسن حسام

گلچين

در سالهاى  2222و  2227اكرم فرمهينى بيش از بيش به طراحى
روى آورد .شمارى از طرحهايش بر كارتهايى نقش بست كه نهادهاى
آموزشى و نشريههاى هفتگى به مناسبت شادباش نوروزى براى
كارمندان و مشتركينشان مىفرستادند .طرح روی جلد بسياری از
كتابهای پيش از انقالب باقر مؤمنی و نيز بنگاه نشر صدای معاصر ،از
اكرم است .اينک چند نمونه از آن طرحها.
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اين طرح را چهرهی آشنای نقاشی ايران ،منصور قندريز كشيده است؛ به سال 2220
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