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 به ياد نيما
 

 ای از يک نسل آرزو نمايه
 

بيست و دو سال البته عمری است . بهار امسال، بهاری که گذشت، بيست و دومين سال خاموشی فرزند پر خروش نوجوانم نيما بود
 کهنه -ان دور باد  که از همگ-بويژه که داغ فرزند . عمر زنده مانده باشيم اما به گفتۀ حافظ ايام فراق در شمار عمر نيست اگر چه بی

 .زخمی همواره باز است. شدنی نيست
 

. اما نه همين ديروز صبح بود که نيما رفت که منا را به مدرسه برساند و ديگر بازنگشت.  خورشيدی بود١٣۶۵روز اول خرداد 
هايم را  م و يادداشتنشين رسانم و بعد در همين پارک پائين خانه می روم منا را می بابا من می«: صدايش هنوز در گوشم هست

 -" گاليه نی"نزديک ايستگاه . نشستيم می" بانيوله"در . هايش را برداشته بود لباس پوشيده بود و دفتر بزرگ يادداشت» .نويسم می
ای بادگير که به علت بی مشتری  در طبقۀ هفدهم يکی از سه قلوهای برج مانند بر فراز تپه.  در کرانۀ شرقی پاريس-٣آخر خط 
های  ها، چند خانوادۀ تبعيدی ايرانی و هم خانواده و اين ما در آن ساختمان. نشان به ما آورگان با شرايط آسان اجاره داده بودندماند

. علی ميرفطروس و من/ حسن حسام/ رضا مرزبان/ غالمحسين ساعدی: تنی چند از اعضای کانون نويسندگان ايران در تبعيد بوديم
از آن پيشتر من پس از رسيدن به پاريس از راه .  در آنجا مستقر شده بودم- خورشيدی١٣۶۴ در مرداد -من ديرتر از ديگر دوستان 

ده متری نمور و بی نور در حياط " شامبر دوبن" آلمان با بهره مندی از مهمان نوازی يک ماهۀ خسرو شاکری در يک -پاکستان 
تابيد به مدت سه سال  اش به درون می يک ساعتی پرهيب آفتاب از پنجرهخلوت ساختمانی که در طول سال تنها در ماه ژوئيه ظهرها 

تو در بدترين « : گفت دوست ارجمندم هدايت متين دفتری به درستی می.  پاريس١۶در خيابان ورسای در محلۀ . کردم و نيم زندگی می
سرم رويا و فرزندانم نيما، ميترا و منا و بويژه در هايم برای پيوستن هم در اين مدت تالش» !کنی اتاقِ  بهترين محلۀ پاريس زندگی می
 تا - به همت دوستی شجاع -اگر چه نيما و ميترا و منا .  ناکام مانده بود-١٣۶١ در آذر -ام رويا پی از دست رفتن همسر نويسنده

مکرات کردستان ايران، خروج البته من با وجود آمادگی حزب د. و بازگشته بودند... نزديکی مرز ترکيه دو باری هم آمده بودند 
باری سرانجام ميترا و منا با تمهيدی ويژه، در شهريور . عراق با ايران در حال جنگ بود. فرزندانم از مرز عراق را نپذيرفته بودم

 مسکنی در رسيدند به ام که از راه می  به ترکيه رسيده بودند و من در تکاپوی يافتن سرپناهی برای بخشی از خانوادۀ بازيافته١٣۶۴
ميترا و ... به پايمردی علی ميرفطرس، برای من، مهيا شده بود " بانيوله" کيلومتری پاريس نيز رضا داده بودم که همين خانۀ ۴٠

منا در سال دوم ابتدائی و ميترا در سال اول دبيرستان ثبت نام شده بودند و نيما .  به پاريس رسيده بودند١٣۶۴منا اواخر شهريور 
 در پاريس به ما ١٣۶۵ چند ماه از همان راه ترکيه توانسته بود با مجاهدت دوستان مبارزش در روزهای نوروزی سال نيز پس از

و غافل که، هزار نقش بر آرد زمانه . ها برهد از بخت کارساز شکرگزار بودم بپيوندد و من از اينکه عاقبت نيما توانسته بود از مهلکه
و داليل . ام در بارۀ نيما ويژه بود ها تا فرزندان به پاريس برسند، آشفتگی در اين سال... تصور ماست يکی چنان که در آئينۀ / و نبود

 در تهران، همراه با ديگر دانش آموزان مدرسۀ خوارزمی حضور ١٣۶٠ تير ٣٠يکی اينکه نيما در تظاهرات فراگير . چندگانه داشت
ای نيز در پای خودش   بود تا به بيمارستان برساند و در همين حال گلولهاش را به دوش گرفته داشته بود و همکالس تيرخورده

دومين دفتر از کارنامۀ بعد از -» گلخشم« به هنگامی که مجموعه شعر ١٣۶٠ديگر اينکه دو ماهی بعد، در شهريور . نشسته بود
به چاپخانه و سپس به خانۀ ما ! ازه مسلمان به گزارش يکی از ملحدان ت-شد، پاسداران  از چاپخانۀ زر تهران خارج می-انقالب من

ريخته بودند، که سر انجام به مصادرۀ خانه و کتابخانه و هستی و نيستی ما انجاميده بود و در نبود من رويا و نيما و ميترا و منا 
 و -خردسالی تا نوباوگی او سياسی باليده بود و دنيای رنگين -ای فرهنگی  سه ديگر اينکه نيما در فضای خانواده. دربدر شده بودند

های پدر در مشهد و تهران مّشبک و سياه و سفيد شده بود و  های مالقات در زندان های اتاق  با ميله-با چندين سال تفاوت ميترا نيز
ر  تي٣٠طبيعی بود که در حال و هوای انقالب در شمار نوجوانان پر شور در آيد و در شرايط بسيار دشوار دو سه سال بعد از 

های دوری از ميهن، من خودم را بسيار مالمت کرده بودم که  از اين گذشته در اين سال. ، زيستمانی پنهانی بر او تحميل شود١٣۶٠



 از منچستر انگلستان به تهران بازگشته بود در پايان تعطيالت ١٣۵٨چرا نيما را که برای تعطيالت تابستانی مدرسه در اول تيرماه 
ماجرا اين بود که من در روز اول روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری، برای آخرين بار در . لستان نکرده بودمهمان سال روانۀ انگ

هفتۀ همبستگی ملی . بازداشت شده بودم» هفتۀ همبستگی ملی«هايم در   در پيوند با سخنرانی١٣۵٧ آبان ماه ١۵نظام سلطنتی در 
های کشور آغاز شده بود و روز اول اين هفته  ريامهر با گسترش در سطح همۀ دانشگاهدر اوايل آبانماه با پيشگامی دانشگاه صنعتی آ

 به خاطر ابالغ اينکه - از جمله غالمعلی حدادعادل -چند نفری از دانشجويان و استادان دانشگاه صنعتی . بود» روز نويسندگان«
 کميتۀ اعتصابات دانشگاه برگزيده شده ايم به خانۀ ما آمده  از سوی-غيابًا-برای روز نويسندگان منوچهر هزارخانی و بندۀ کمترين 

هائی از سخنرانی   گزارش آن جلسه همراه با تکه-بود » ضرورت تاريخی همبستگی ملی«ام  عنوان سخنرانی. بودند که پذيرفته بودم
وی شيراز همين سخنرانی را در آن های جندی شاهپور اهواز و پهل  و روزهای بعد به دعوت دانشگاه-. آمده بود» اطالعات«من در 
اين بازداشت .  به تهران بازگشته بودم و همان عصر بازداشت شده بودم١٣۵٧ آبان١۵ها ايراد کرده بودم و بعد از ظهر  دانشگاه

ان در  که تازه از زند- از کادرهای سرشناس فدائيان-بيست و چند روزی بيش نبود اما پس از آزاد شدنم دوستم محسن مديرشانه چی
فشردۀ کالم دوستان با من . شناختم ای برد که دو سه نفر از آن جمع را از زندان قصر می آمده بود به ديدنم آمد و مرا با خود به جلسه

ای شده و بزودی نبردهای مسلحانه و آشکار خيابانی ناگزير خواهد بود و امثال تو  مبارزه با نظام وارد مرحلۀ تازه: اين هشدار بود
شرايط جنگی . هائی مثل سخنرانی دستگير شوند های شناخته شده و در دسترس خشونت نظام باشند تا بابت موضوع  در آدرسنبايد

 به –ديگر شرايط مثل سال پيش نيست که در شب سخنرانی از جلو دانشگاه صنعتی نخست از سوی پليس رسمی . در پيش است
و به شدت مجروح شويد و سرانجام آخر شب به بهانۀ رساندنتان به خانه با  توقيف –همراه دوستی که در ماشين تو بوده است 
بدهند تا به قصد مرگ به جانتان بيافتند و » ها لباس شخص«ببرند و تحويل » دريان نو« های  تاکسی کشيک کالنتری شما را به بيابان

و تحليل ما اينست که نظام ميان سه تا پنجسال . ویبه تصادفی نادر جان بدر ببريد و تو با پا و پهلوی شکسته سه ماهی بستری ش
کردند که ديگر نيروهای مترقی درگير با نظام نيز با اين تحليل موافقند افزون بر اينها ما با خبر شده  مقاومت خواهد کرد و تأکيد می

 تا در زمان الزم برای تأمين امنيت  در دست بررسی دارند- به داليل متفاوت-ها را  ايم که مقامات امنيتی نظام فهرستی از شخصيت
 ١..عمومی، نابودشان کنند و تو نيز در آن فهرست هستی

 
هايم به اين جمع بندی رسيده بودم که به هر حال شرايطی ويژه با حوادثی پيش بينی نشونده در پيش  ها و دريافت من با تحليل شنيده

ام پس از  ام برسم الزم است که امنيت عاطفی داشته باشم نه اينکه خانواده است و برای اينکه بتوانم در حد خودم به وظايف اجتماعی
چنين بود که برای مرحلۀ اول رويا و نيما و منای چند ماهه، عازم ... های پيشين باز هم موضوع آسيب و گروگان گيری باشند لطمه

اما تا .  پذيرفته و مشغول تحصيل شده بود-وستانم به سرپرستی زوجی فرهيخته از د-نيما در پانسيونی در منچستر. انگليس شدند
 زودتر رسيده ١٣۵٧ بهمن ٢٢ به تهران بازگردند -نيما اندکی جا بيافتد و رويا و منا برای بردن ميترا که با من در تهران مانده بود

ای تعطيالت تابستانی در اول تيرماه و نيما که بر... شد چند سالی تاب بياورد به چند ماهی نکشيده بود  بود و سيستمی که برآورد می
و نيما از مهر ماه ! پدر، من بايد بروم يا بمانم که گفته بودم بمان:  به تهران بازگشته بود در پايان تعطيالت از من پرسيده بود١٣۵٨
 ... در مدرسۀ خوارزمی مشغول تحصيل شده بود١٣۵٨

 

 
 خورشيدی، پس از پايان محکوميت و رهايی از زندان اول، همراه با ١٣۶١عکس جمعی خانوادگی در کنار حافظ شيراز، آبان ماه 

 همسرم رويا و نيما و ميترا
 

به مترو " گاليه نی"در ايستگاه رساند   خورشيدی نيما، مدتی پس از اينکه منا را به مدرسه می١٣۶۵آن روز، روز اول خرداد 
شود و در ميدانکی نزديک همان ايستگاه روی نيمکتی در انتظار   پياده می-٣ روی همان خط -" اروپ"سوار و در ايستگاه 

آن ). نيما در راه مدرسه به منا گفته بوده که با دوستی در پاريس قرار دارد(نشيند   می-دانم که بوده است که هنوز نمی-–" دوستی"
و پليس فرانسه در جستجوی تبهکاران، چهار . روزها فضای پاريس در پی چند انفجار تروريستی متشنج و به شدت نظامی شده بود

وحيد گرجی از چنگ مأمورين . جوان عرب را در پيوند با وحيد گرجی، مترجم سفارت جمهوری اسالمی در پاريس رديابی کرده بود



رت جمهوری اسالمی پنهان شده بود و پليس امنيتی فرانسه سفارت جمهوری اسالمی را در محاصره امنيتی فرانسه گريخته و در سفا
آن چهار جوان عرب را روزی چند بار به عنوان بمب گذاران در پيگرد " چهره نگاری"و تلويزيون سراسری فرانسه تصوير . داشت

 ...ها فورًا پليس را خبر کنند  ام از آنخواست که به مجرد مشاهدۀ هر کد کرد و از مردم می قضائی پخش می
 

 
 )پرالشز(پدر در کنار آرامگاه فرزند 

 
" اروپ"نزديکی مترو  نزديک ظهر روز اول خرداد در - در پی شکايت من-نيما به گواهی پرونده تشکيل شده در دادگستری فرانسه 

نيما پيشتر اتاق محل . ( رود های ساختمان باال می شود و از پله برای رفتن به دستشوئی، به حياط خلوت ساختمان دربازی وارد می
ای در راهرو دستشوئی عمومی  دانست که هر طبقه سکونت مرا در حياط خلوت ساختمانی در خيابان شانزدهم پاريس ديده بود و می

رفته است، دو بانوی کهنسال ساکن همان ساختمان هر کدام جداگانه، چهرۀ ناشناس نيما را  ها باال می  هنگامی که نيما از پله).دارد
و يک » !يک نوجوان عرب ناشناس اينجاست«: کنند يابند و به پليس تلفن می مشابه يکی از تصويرهای پخش شده در تلويزيون می

 و احتماًال -ل با دريافت دستور تلفنی از کالنتری، با فرض برخورد با يک تروريست بمب گذار گروه پليس امنيتی در نزديکی مح
نيما در دستشوئی طبقۀ پنجم بوده است که آن طبقه : گويد گزارش پليس در پرونده می... آورند  به همان حياط خلوت يورش می-مسلح

آورد و  کند و کتش را در می نيما آب دستشوئی را باز می. شود ر قوی میهای اشک آو  آماج بمب-بوسيلۀ پليس، از يک طبقه پائين تر
کند، با اينهمه  همراه با برگ عکس دار پناهنگی موقتش و دسته کليد خانمان که شماره تلفن خانه را هم داشته به پائين پرتاب می

سه روز پس از حادثه که من !...  جان سپرده استگويد نيما از پنجرۀ کوچک دستشوئی به پائين پرتاب شده و در دم گزارش پليس می
و .  ببينم، هنوز از تراکم گاز باقی مانده تنفس در آنجا مشکل بود-خواست  که پليس نمی-همراه با وکيل موفق شدم محل واقعه را 

ق انتظار وکيل،  پس از دوسال سرگردانی در فاصلۀ راهروهای دادگستری و اتا- به عنوان قتل غير عمد-شکايت من از پليس 
بايد يادآوری کنم که در نخستين ديدار، قاضی بازپرس پرونده در دادسرای ... سرانجام تنها به گرفتگی قلب و بستری شدنم انجاميد 

اينجا دادسرا ست و زير نظر مستقيم وزير دادگستری عمل : پاريس با حضور دو وکيل مدافعم ضمن ابراز همدردی به من هشدار داد
تواند به جلوی دادگاه برود اگر چه دادخواه، خود رئيس  عليه پليس از اينجا نمی" قتل غير عمد"اين پرونده با دادخواست کند،  می

توانيد دادخواست را تعديل کنيد و به جای اتهام قتل غير عمد بنويسيد سهل انگاری شده و بابت از  شما می: و افزود! جمهور باشد
حالتی رفت که محراب : و بر من... ت کنيد، در اين صورت پرونده به سود شما به جريان خواهد افتادميان رفتن فرزندتان طلب خسار

 ...به فرياد آمد 
 

اما نه همين ديروز صبح بود که نيما رفت که منا را به مدرسه برساند و من به علت بی .  خورشيدی بود١٣۶۵روز اول خرداد 
اش خون  صحنه کشته شدن سياوش در شاهنامه را ديدم که از گردن و چهره:  شگفت ديدمخوابی. خوابی شب پيشين خوابم ربوده بود

 بخواب ديدم که با من از - پس از بيست و چهار سال از درگذشتش برای نخستين و آخرين بار-ريخت و همزمان شادروان پدرم را  می
پارک پائين خانه و اطراف را . نيما بازنگشته بود.  بودنزديک ظهر. من آشفته از خواب پريدم. يک چهرۀ سياسی به نفرت نام برد

 ...گردد ساعتی بعد ماموران امنيتی با دسته کليد خانه مان آمدند که بگويند نيما باز نمی. گشتيم بيهوده بود
 



 
 

 
 

 
 

 
 



  پرالشزبدرقۀ نيما در
 

" شعر و سوگ"هايم را سه بار سروده بودم، که از آن ميان بجز   خونگريسته- به فاصلۀ يک ماه-در روزهای پس از نابودی نيما 
چند .  گم کرده بودم-هايم   در ميان نوشته-های پريشانی  های سال و يک چکامۀ بلند را در گم گشتگی" داغ فرزند"های پيوستۀ  ترانه

... مگر خود درنگم نباشد بسی : خواستم دست نگهدارم تا آن چکامه را نيز بيابم اما انديشيدم می. را يافتم" داغ فرزند "-روزی پيش 
آورم  اين دو خونگريسته را در اينجا می. اين روزها بيستمين سالگرد فاجعۀ ملی قتل عام زندانيان سياسی در ميهن عزيز ما نيز هست

تا بيکرانگی فرامرزان، در جهانشهر غربت ما در خواب بی رويای " خاوران" ايرانی آزاد و آباد از به ياد دو نسلی که در آرزوی
 ...و حکايت همچنان باقی ست . اند مرگ غنوده

 
 

  خورشيدی ١٣٨٧ شهريور -پاريس
 
 
* 
 

 شعر و سوگ
 
 
 

 شعری رسيده سر زده از راه
 من در اطاق خاطره و خلوت
 بگونِ  سحرگاهبيدار خواب، روی بستر سيما

 کنم حس می
 بانوی شعر، ايستاده به درگاه

 بی وزن و آشنای و غريبانه مثل خواب
 .يا روح آب

 حس حضور آبی ناگاهش
 بيدار کرده است مرا از خواب
 رنگش پريده مثل سحر، لرزان

 و گيسوان نقره ئی اش،
 .بر چهره ريخته ست پريشان

 
 

 پندارم آشناست، بلی آشناست
  من شعر استهمزاد باستانی

 بانوی خوب شعر به بالينم آمده ست
 بينمش اما درست نمی

 از بس گريسته بودم در خواب
 در سوگ سرو اوفتادۀ ناباورم

 زند هنوز اش رفته بودم آه دلم می ديشب مگر به بدرقه
 جان جوان من چگونه سفر کرد از برم

 از بس گريسته بودم در خواب
 بانوی شعر، پريشان شده ست

 ام اين همدم صبور ر جاودانیاين يا
 .باری مرا به سوگ و به دلجوئی آمده ست

 
 

 شعر آمده ست بلی ناگاه
 و منتظر که پرده گشايم ز چهره اش

 می بوسدم به گرمی اما
 با من هوای ديدن کس نيست

 حتی هوای ديدن بانوی خوب شعر
 اين همدم اين يگانۀ همزادم

 گذرد از کنار من باری ملول می
 .ته راه به فريادمبغضم گرف

 



 
 باران

 بر پشت شيشه، گيسوان پريشان شعر را،
 .تصوير کرده است

 و گيسوان پريشان شعر
 آوای گنگ گريۀ پنهانی مرا

 .تعبير کرده است
 
 
 

  ١٣۶۵ تيرماه -پاريس
 
 
* 
 

 !هرگز پدری به داغ فرزند مباد
 
 
 

 رفتی پسرم که درد تابم بَبَرد
 رفتی پسرم که نيزه قلبم بدرد

 رفتی پسرم که خون بگريم تا مرگ
 رفتی پسرم که گرگ بر من بچرد

 
 يا رب چه بال بود که آمد به سرم
 من زنده و غرق خون غنوده پسرم

 بينم بيدارم و پيش چشم خود می
 شد جگرم چيزی که به خواب پاره می

 
 ای روشنی چشم پدر ديده مبند
 بنگر که مرا جدا شود بند از بند

 ترکد  من میهشدار که دارد دل
 بخشای به من برای يک لحظه بخند

 
 يک چاره به جز مرگ به يادم نرسد
 يک حرف به ذهن جز مبادم نرسد
 اين دردِ  مرا مگر کند مرگ عالج
 ای وای اگر مرگ به دادم نرسد

 
 وايا پسرم هزار وايا پسرم

 :ای وای به من از آنچه آمد به سرم
 - پس از سالی چند-چل روز بنگذشته 

 يده تو را سير، شدی از نظرمناد
 

 ای پاک ترين ای سياوش نيمای من
 :شايد که بکوبم آسمان را به زمين

 آن خصم که در وطن تو را ُجست و نيافت
 در غربتِ  غرب در رهت ساخت کمين

 
 پرتاب شدی و جان سپردی آسان
 معلوم نشد چرا چنين بود و ُچنان

 يک بار که تنها شدی از خانه برون
 پيکر تو بيرون شد جاناز خانۀ 

 
 دانم در مرگ تو سّری ست نهان می

 دانم خصمی ست که کرده قصد جان می



 با کشتن تو روح مرا هم کشتند
 دانم يک تير زدن به دو نشان می

 
 با آنکه به دل غم دو عالم دارم

 هم نيست مصيبتی که من کم دارم
 با اينهمه گر تو در کنارم بودی
 رمبا هيچ کسی نگفتمی غم دا

 
 ای کاش مرا با غم تو تابی بود
 يا آتش اين دردِ  مرا آبی بود

 آن سيل که ُبرد حاصل عمر مرا
 ای کاش روان به بسترِ  خوابی بود

 
 گفتم که سرم به سينه ات خواهم ُمرد
 جان خواهم ازين قرار آسان بسپرد
 رفتی و به سينه شعلۀ داغ تو ماند 
 داغی که زدل، مرگ بنتوانش برد

 
 ز تو مرا نه دل نه دلبند مبادبعد ا

 - بی عشق دلی به سينه هر چند مباد-
 :اينست زبان حال من تا دم مرگ
 !هرگز پدری به داغ فرزند مباد

 
 

 ی خورشيد١٣۶۵ تيرماه -پاريس
 
 

com.nemat_azarm@hotmail 
 

 "ايران امروز"از برگرفته 
 


