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  ويدا حاجبي تبريزيه به همتنوشته شد و نخست در اين يادنامه آ) ١٣١٠-١٣٧٨ ( ـ قاضي  پري حاجبياين متن  براي يادنامة

  .طرح چهرة پري اثر حسن قاضي است و برگرفته از همان يادنامه. انتشار يافت) ٢٠٠٢پاريس، ژوئن (است  گردآوري و تكثير شده

 هم هست با همة تب و تابها و پست و بلندهاو غم و سالهاي پاريسشود اما پري  آغاز مي“ آالس سنگي”اگر براي من پري با 

در دنيايي آه . انديشيديم اي ُپرخنده هم مي آمديم و به آينده اي مي همان سالها آه جواني ما بود آه هر آدام از گذشته. يششاديها

  .آرد داشت دگرگونيهاي دهة شصت ميالدي را آماده مي

ما آورد آه به آن و ياد همة . بخشي از آن سالهاي پاريس را هم با خود برد) ١٩٩٩ژوئن  ٣ / ١٣٧٨ خرداد ١٣(پري آه رفت 

سالهاي پاريس سالهاي ). ٢٠٠٢ ژوئن ٧/  ١٣٨١  خرداد١٧(رود  و اآنون شوشو است آه مي. ايم فراموشي محتوم نزديكتر شده

  .اميرشاهي.  شهرآشوب. هم بودشوشو

 اواخر يا اواسط سال. ابفروشي زوارآتباالتر از . مخبرالدولهنزديكيهاي چهارراه .  بود آه او را ديده بودمآباد شاهشايد اول بار در خيابان 
بعد پاريس بود و . و سايه و يكي دو تن از آشنايان ديگر) آرد تخلص مي“ آولي”آه آن زمان  (سياوششايد هم همراه . ١٣٣١

 بر شوشو  هم آه نه تنها مولوداز پرتو تابان شد و افزون بر اين،  از آن دوستيهايي آه در محيط خانوادگي آوچك ما بارور مي. دوستي

. آورد از آن دوستيهايي آه هيچگاه آدورتي را به همراه نمي. گرفت آه بر همة ما مادري و دوستي داشت، روشنايي و رخشاني مي

  .با آنكاش و گفت و گو. و در ميان تفاوتها. آنار و بيفاصله و از فاصله صميمي و در

طنز و . شوشو سخن بود و آالم و نوشته و شعر. ها و لبخندهدر نگراني رنگ و اضطراب وجود . پري پرسش و شگفتي تالش بود

  .نماندن از پا ننشستن و از پا , و هر دو . ها ها و پوزخنده تيزبيني و خنده

اگر امروز زنان و دختران ايران ديگر آن نيستند آه در سالهاي پاياني قرن نوزدهم بودند و اگر هم بيش از دو دهه وهن و سرآوب آور 

المي نتوانسته است ايشان را به اطاعت و انقياد آن روزگار برگرداند، به يمن آنشها، واآنشها، گزينشها، جسارتها، جمهوري اس

  و در يادمان بمانند. تا يادمان نرود. گذاريهاي پريها و شوشوهاست شكنيها و بدعت ها، سنت خشمها و خنده
  

  .پ. ن
  ٢٠٠٢ / ١٣٨١ ، تابستانپاريس
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عمارتي . اي بود از سنگي يكپارچه در برابر دِر عمارتي آه هميشه بسته بود ي، آالس نبود پلهآالس سنگ
دو يا سه طبقه با  نماي آجري؛ نه از آن آجرهاي بهمني آه در اواخر دهة بيست آم آم در ساختمانهاي 

هاي  م، در ساختن خانهبردند بلكه از آن آجرهايي آه در اوايل سالهاي جنگ جهاني دو تهران به آار مي“ شيك”
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بايست در اواخر سالهاي رضاشاهي و شايد هم در دوران  عمارت را مي. رفت محالت باالي شهر به آار مي
 باال، در زميني شمالي ـ جنوبي و دو نبش برِِِ خيابان و آنهم چهارراه پهلويجنگ ساخته باشند، آمي باالتر از 

  . خيابان پهلوي
   

رفتي  در خيابان نادري هر چه به سوي غرب پيشتر مي. شد  شروع مييابان نادريخ زمانها شمال شهر از 
چه

افتاديم، درست چسبيده به  رو به سمت چهارراه بهلوي راه مي آمديم و روي پياده ن مي
اين

گونه و با چشمان  خسر

 پشت به حياطي آه چند 
در

گذشتيم و به   اي مي رفتيم، از آوچه ، اگر بازهم به سوي شمال مي“خانة سابق آناتول فرانس”ين 
آجي

آن
 و يا در سه راه شاه آه به دست راست مي چهارراه يوسف آبادشد و در  رة شمال شهر بهتر مشخص مي

 طرف از سه راه شاه به. تر تر و خلوت پيچيديم ديگر معلوم بود آه در شمال شهر هستيم با خيابانهايي پردرخت
 از جمله از جلوي يك  اميراآرم،تا سِر چهارراه. رو دست راست، دآان و مغازة بيشتري داشت شمال هم، پياده

گذشتيم، درست نبش  حمام و يك عكاسي و يك لباسشويي  هم رد مي شديم و بعد از خيابان آه مي
فروشي بزرگ آه   و يك اغذيهفروشي اي و يك آجيل  بود و بعد هم باز عكاسخانه پاركچهارراه، آافه قنادي

آنارش دري بود آه به طبقة باال راه پله داشت و در اين طبقه، يك رستوران يوناني بود آه روزهاي احياي ماه 
و آن روز، از آن باال، خيابان پهلوي در زير ساية درختان . رمضان همان سال، به ما ناهار داد آنهم همراه شراب

  . چنار، چه دلپذير بود
ها آه پائي  پلهآز آن

شد به طول ده دوازده  بازي باز مي رسيديم آه به راهرو يا داالن سر  عمارت چند طبقه، به در آوچكي مي
بود آه من  ١٣٢٩ پائيز و زمستاندر . خورد تا پا به آف راهرو برسد از سطح خيابان يكي دو پله مي. متر

گذشتم تا آن ته، به دِر دومي برسم و پس از عبور از آن، داخل  اي سه بار، عصرها، ازين راهرو مي هفته
اي رهاشده با چند درخت در  آب در ميان و باغچه حوضي بي. حياطي بشوم نه چندان بزرگ و اآنون پائيز زده

شدم، خانه در اجارة جمعيتي يا انجمني بود براي تدريس زبان فرانسه  ه ميدر آن ايام آه من وارد اين خان. آنار
همين هم ما را به آنجا آشانده بود، به فراگيري زبان فرانسه در آالسهاي . به وسيلة معلمهاي فرانسوي

، آه چندان رونقي هم نداشت در عمارتي نه چندان بزرگ و البته “ آناتول فرانس”درس انجمن يا جمعيت 
رسيديم و به راهرويي  الي ـ جنوبي آه با باال رفتن از چند پله و شايد هم عبور از ايواني به ورودي آن ميشم

  .شدند پانزده نفري مي آالس ما ده. آه سمت چپ آن اتاقي بود آه آالس درس ما بود
خانمي جوان، الغر و ريزنقش و باريك اندام و سفيدرو و .  بودمادام طباطباييمعلم ما، 

زد آه  فقط فرانسه حرف مي.  اي بر تن و بيشتر و يا هميشه با پيرهن سبز ساده. آبي و موهاي بلند و بور
“ آناتول فرانس”چطور شده بود آه گذارش به اين آالس . چندان هم قيافة شادي نداشت. دانم فارسي نمي

دار هم آه  آمده بود و مطمئن بود آه بچه طبائي درخيابان پهلوي افتاده بود؟ مادامي آه به عقد سيدي طبا
  ازآجا معلوم؟! شايد هم سيده بود. هايش سيد طباطبائي نخواهند شد بشود بچه

شده بود و در آن غروبهاي پائيزي، در آن اتاقي آه با نور المپ بيحيايي روشن
رفت، من هم آه  و بعد هم مي. داد ه ما فرانسه درس ميداد، مادام طباطبائي ب ريخته را نشان مي خت برگ

آمدم و پس از يكساعتي گوش دادن به زبان آناتول فرانس و احيانًا باز هم اين   و ميدان توپخانه ميدارالفنوناز 
 گشتم آه خودم را به مي  بر ري و خيابان آبشارگيرم، به آوچة  پرسش از خود آه باالخره آي اين زبان را ياد مي

، آه به طرف مسجد محموديهيكبار هم مادام طباطبائي را دم سرچشمه ديدم، جلوي . اين سوي شهر برسانم
جمعيت آناتول ”مادام طباطبائي و آن . اش رفت، با همان پيرهن سبزش و سيماي گرفته  حضور مي امينراه سه

 زماني آه پاي ما به آالس چه سرنوشتي پيدا آردند؟ مثل اينكه آن اش و آالسهاي زبان فرانسه“ فرانس
  . نمانده بود“ آناتول فرانس”رو، باالي چهارراه امير اآرم، اثري از  سنگي باز شد ديگر در آن آنار پياده

  
از
آرد و يا  تخمه بو دادن خود را آنار خيابان پهن ميرسيديم آه هميشه بساط  فروشي ديگري مي ل
داد تا خنك آند و در هر حال، فضا را با بوي داغ تخمة بو داده  پر  هاي بو داده را در الكهاي بزرگي هوا مي تخمه
آافه قنادي آه شيرينيهاي معروف و . رسيديم مي“ بامداد”ازين آجيلي آه مي گذشتيم ديگر به .  آرد مي

شت، از زبان و نازك گرفته تا شيريني ناپلئوني و انواع شيرينيهاي تر يا خشك و آكهاي خوش عطر و ممتازي دا
درهمان ورودي، بساط شيريني فروشي بود و بعد هم براي آافه نشينان، . اي بود شايد سه دهنه مغازه. نرم

ه بود و گارسونهاي آافه هم صاحب بامداد از ارامن. در آن سوتر، هفت هشت تايي ميز و صندلي گذاشته بودند
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اغذيه . بود“ آندره”شديم، در نبش شمالي  اي بود و از آوچه آه رد مي نبش جنوبي آوچه“ بامداد”. همينطور
اي آه هيچ جاي ديگر نظيرش پيدا  فروشي آه هم ساندويچهاي خوبي داشت و هم بخصوص، بستني ميوه

بعد از آندره، دآاني بود آه اسباب و وسايل . ش آرده بودشد  و آوچك و بزرگ و دختر و پسر را معتاد خود نمي
شد  تقريبًا اينجا ديگر مغازه ها تمام مي. فروخت از لنت گرفته تا باطري و شمع و قالپاق و الستيك اتومبيل مي

رراه رسيديم آه تا چها مي“ آافه شهرداري”اي آه با عبور از آن به نرده هاي  و اول، ديواري آجري بود و بعد آوچه
يكي آه تابستانها بستني و فالوده و مخلوط . رو مقابل بود آه مغازه داشت حاال پياده. يافت  پهلوي ادامه مي

هاي  دوزي عالوه بر مغازه آن باالتر نزديك چهارراه هم يك چلوآبابي و يك آتابفروشي و يك پيرهن. فروخت مي
 آه از خيابان شاهرضا چهارراه پهلوي رسيده بوديم با حاال به.  بغل چلوآبابي هم يك عكاسي بود. معمولي ديگر

آرد و پهلوي و خيابانهاي ديگر را   را قطع ميخيابان آاخگذشت و  آمد و از جلوي دانشگاه مي  مي اسفند٢٤ميدان 
  . برسد آه آنجا ديگر دنياي ديگري آغاز شده بودميدان فوزيههم، تا آن دورترها به 

از همه آرامتر گوشة . را داشتري، هر گوشة اين چهارراه خصوصيت خودش شايد هم مثل هر چهارراه ديگ
جن

فروشي بود آه  رفتيم مهمتر ازهمه چيز آن روزنامه به سوي دانشگاه مي

  

هم

به وجودآمده بود و پس نه دآاني داشت و نه “ آافه شهرداري”وب شرقي بود آه از تقاطع دو ديوار يا نردة 
و از جمله يك اغذيه فروشي يا نوشابه (آن گوشة جنوب غربي هم مغازه داشت . اي آيوسكي و نه مغازه

جلوة خاص گوشة شمال شرقي آه در مجموع . و هم بساط روزنامه فروشي) ي و يك بخارشويي؟فروش
از آن دو گوشة ديگر بود نه در دآان معامالت ملكي بود و نه در سقط فروشي نسبتًا بزرگش بلكه در “ تر خلقي”

آن . زد قي ميماند و هميشه راديوي روي ديوارش موسي دآة واآسي ـ آفاشي بود آه آمتر بي مشتري مي
زد يا چهارگاه يا ابوعطا، وقتي  گاه  مي دانم سه زد سنتورزني آه داشت نمي دفعه آه آفش مرا واآس مي

سمفوني اي ضربي  آار را تمام آند  ناگهان شروع آرد به زدن يكي دو تا از آهنگهاي سوئيت ـ  خواست با قطعه

بود آه اول “ ملوديهايي”دانم  اما يكي دوتا ازهمان  نميزد  اينكه در آدام دستگاه مي! شهرزاد ريمسكي آورساآف
و “ ناگت”با آن واآس . شنيده بوديم سينما ماياك در) ؟ (ايوون دوآارلوبا “ آهنگ شهرزاد”بار در فيلم تمام رنگي 

 گوشة. ماند آرديم تا ابد پايدار مي آرد آه خيال مي آنهمه بروس و پارچه آشيدن، آفشها چنان برقي پيدا مي
يك گلفروشي، يك . هايي آه سر و وضع بهتري داشتند نمود با مغازه تر از همه مي چهارمي چهارراه غني

شد آه  فروشي، قنادي شاهرضا، يك سلماني آه صاحبش جوان خوش صورت اللي بود و بيشتر هم مي آجيل
جا هم باز يك عكاسي بود با اين. آنار يا جلوي در، يكي دوتا از دوستان آر و اللش  به گفت و گو مشغول باشند

شدة عروس و دامادها و يا مشتريان زن و يا مرد ديگر آه حتمًا عكاسباشي “ روتوش”همان عكسهاي 
. بايست آنها را خوش عكس هم تلقي آرده باشد آه عكس بزرگشان را توي جعبه آينه گذاشته باشد مي

اي سنگي؛ و عكاسي آناِر در ورودي ساختمان ها جزو ساختماني بود سه يا چهار طبقه با نم همة اين مغازه
رسيديم آه آن سويش عمارت دو  گذشتيم به حياطي مي شد آه وقتي از آن مي بود آه به راهرويي باز مي

 اجاره داده بودند و اين انجمن هم آنجا گهگاهي  انجمن فرهنگي ايران و آلمانسه طبقة ديگري بود آه همان ايام به
انداخت و رستوراني هم درست آرده بود آه  يا نمايشگاهي راه مي) فاخرة صبا آواز مثًال رسيتال(آنسرتي 

  .شد در آن ناهار و شامي خورد مي
رو  براي ما آه صبحها ازين پياده

سر راه دانشگاه بود آه آن روز . آرد ها را پهن مي امهرو، نزديك جو، بر روي تخت چوبي ناچيزي، روزن   آنار پياده
اي چاپ آرده بود در روي آن )؟( روز سه شنبه مجلة فردوسي در محكمة نظامي را آه  مصدقصبح، عكسهاي

آاري سقف و ديوار محكمه پيدا بود اما جلوتر مصدق بود با آت َبَرَآش و در  آينه. بساط روزنامه فروشي ديدم
.   سراسر خشم و حيرت و ناباوري. و من تنها نبودم آه روي آن بساط خم شده بودم. معترضحالتي مهاجم و 

آرديم آه آن همه شور و هيجان و آرزو و اميد به  باور نمي.  مرداد ختم شده بود٢٨تابستان با .  بود٣٢پائيز 
قريب همه چيز باز از سر عن: بند بازنشسته به پايان رسيده باشد  و چهار تا و نصفي ششلولخان شعبانت 

ريزي  آنيم و از ضرورت پايه اي داده بود آه يكبار ديگر  از صفر شروع مي  آه  اعالميهملكي. شود شروع مي
اي درازمدت صحبت آرده بود با واآنش منفي بسياري از هواداران خود روبرو شده بود آه در چنين  مبارزه

. آافي بود اعتصابي آنيم. نه،  همه چيز هنوز ممكن بود. ديدند اي از سازشكاري را مي موضعگيري نشانه
پس . آارگران هم خواهند بود و عشاير فارس هم آه همچنين. دانشگاه در شمال شهر و بازار هم در جنوب
در . و پيروزي نزديك است. تر تر و پس پرتوان تر، پيوسته گسترده. ديگر بايد در انتظار سي تير ديگري باشيم

گرفتيم  گذرانديم و اين اعالميه و آن روزنامة مخفي را مي ها را مي پيروزي نزديك بود آه روزها و هفتهانتظار اين 
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مانديم آه با شرآت و  داديم و گوش به زنگ هر حرآت و جنبش اعتراضي مي خوانديم و به اين و آن مي و مي
  . پيوستن خود، پيروزي را در  دسترس ببينيم

اش جلوي آالس سنگي،   با قد بلند و آشيده اقتداربود آه برادِر روزهاي پائيزي آن روز بعد از ظهر يكي از
برا

 يا از همان حوالي، مثًال از دانشگاه و يكي دو بار 
هم

و ) آالج ( البرزدبيرستان. ن دخترانه و پسرانه بودد دبيرستا

آرديم  و در پياده رو دست چپ، سي   چهارراه  پهلوي،  خيابان شاهرضا را آه رو به شميران قطع مي
چه

 آنقدرها پر رفت و آمد نبود و تازه  ازين رفت و آمد آم، سهم آمتري به 
پياد

خانه هم  ه
ديز

  .نشستند مدام هم مي

 را قرق  الله زاربه من اگر دو تا تفنگ بدهند من همة. اينها به فوتي بندند”ي من استدالل مي آرد آه 
رفتيم  م پشت بام ميداد آه با آن تيرانداز ديگر هرآدام، باالي آدا و بعد توضيح مي“ .هيچ آاري ندارد. آنم مي

با سخنان او همه چيز آسان . آه بر همه چيز مسلط بمانيم و آن شريان حياتي شهر را در دست داشته باشيم
  .آرد همين آساني، افسوس و اندوه را بيشتر مي. نمود مي

شد و  گاهي تظاهرات   يا از چهارراه پهلوي شروع مي
آه قواي انتظامي در خيابان شاهرضا دنبالمان آردند، دويديم و نرسيده به ) نهم آبان؟(يكبار .  از ميدان آاخ

مصدق ”و يا “ يا مرگ يا مصدق”دويديم و شعار   بازهم همانطور مي.خيابان صباي شماليچهارراه، پيچيديم توي 
همچنان در هوا بود  آه من برگشتم و به  پشت سرم نگاه آردم و سربازي را ديدم آه سر خيابان “ پيروز است

شاهرضا زانو به زمين زده است و تفنگش را به سوي گروه چند ده نفري دوندگاني آه ما بوديم نشانه رفته 
 شد و تير ديگري هم روي اسفالت يا ديوار صفيري آشيد اما مهارت سرباز وطن صداي تير هم بلند. است

بايست آرده باشيم  از مهلكه جستيم و فكر آرديم آه آاري را آه مي. آنقدرها نبود آه مسئله ساز شود
  .ايم و منتظر بوديم تا آي دوباره آغاز آنيم آرده

گذرگاه دانش آموزان چن,   چهارراه پهلوي
ها از دختراني با روپوش ارمك  چهاربار در روز خيابانها و آوچه. نوربخش و  انوشيروان دادگردبيرستانهاي دخترانة

حاال ديگر سالها بود آه ديگر پسرها لباس متحدالشكل خاآستري رنگ . شد شد و خالي مي خاآستري پر مي
آموزهاي پسر آت و شلوارهايي به تن داشتند با رنگهاي  ساله را آنار گذاشته بودند و پس دانشدوران بيست 
زنگ دختران را نيمساعتي زود تر . ديدي هم به تن آساني مي“ جينز”تك و توآي شلوار . بازتر و شادتر

تالش و .  پيدا نشود“شكن تماسهاي ناموس ”هاشان برسند و فرصتي براي   زدند آه قبل از پسرها به خانه مي
  .دار شدن عفت عمومي آوششي مذبوحانه براي جلوگيري از لكه

  
در

تصل رسيديم آه خيابان پهلوي را به خيابان صبا م رفتيم به آوچة نسبتًا پهني مي ل متري آه باال مي
عمارت نبش شمالي اين آوچه با خيابان پهلوي، آن عمارت ما بود آه سِر نبش، دِر ماشين رويي . آرد مي

به اين ترتيب، آن . گرفت شد و محل و معبر همة رفت و آمدهايي بود آه صورت مي داشت آه به حياط باز مي
بانك (اي   آه در آن زمان خانه را به ادارهماند خاصه اش بي استفاده مي دِر دوم با آن پلة سنگي و زنگ و درآوبه

اجاره داده بودند و پس آارمندان و مراجعانشان هم از همان دِر بزرگ رفت و آمد ) ؟ادارة امالك سلطنتي يا عمران
رو دست چپي  به اين ترتيب، آن پله مانده بود آنار خيابان، تقريبًا زيِر ساية آن دو رديف چنار بلند پياده. آردند مي
يك دواخانه : يابان پهلوي آه به خالف پياده رو مقابل، مغازه و دآاني نداشت مگر چندتايي حدود سِر چهارراه خ

شد آه ديوار  و بعد ديواري شروع مي) شايد يك خواربارفروشي؟(و يك معامالت ملكي و يكي دوتا مغازة ديگر 
 و احيانًا هم با نردة آهني آه  تا ها بود و گاهي آجري، گاهي گچي و گاهي هم سيماني و سمنتي خانه

  .يافت چهارراه تخت جمشيد ادامه مي
 آن وقتها اين قسمت خيابان پهلوي

ي در آار معمول و  هايي با آسب روي مقابل  ُپِر مغازه بود، مغازه آن پياده. رسيد رو دست چپ مي ه
شايد هم (نزديكيهاي چهارراه و بعد چند متري ديوار آجري تا يك قهوه خانه و يك جگرآي و يك نانوايي تافتوني 

شد و به محاذات ايستگاه اتوبوسها  آه اينها تقريبًا روبروي آالس سنگي واقع مي. فروشي و يك عرق) بربري؟
  .آباد ايستگاِه تك و توك اتوبوسهاي ونك يا يوسف از جادة پهلوي و آمي پائينتر از شميرانايهاي  و آرايه

آن قهو. عرق و نان تازه و سيخهاي جگر و دل و قلوه آباب:  پس براي اهل فن همه چيز آماده بود
شد و از آسبة محل گرفته تا شوفرها و شاگرد شوفرهاي  شد، قيامت مي ي داشت و ناهاربازار آه مي

و  خانه و بساط جگرگي از سر عمله بناهاي ساختمانهاي اطراف در حول وحوش قهوهاتوبوسهاي خط شميران و 
رو و آنار جوي آبي با تقريبًا  آبي  آن روزها آه هوا آفتابي بود و ماليم، جماعت توي پياده. رفتند آلة هم باال مي
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در آنجا بود آه با هم قرار . داربراي ما آه دانشجو بوديم ميعادگاهي بود براي دي“ آالس سنگي”
آمدند آه ديداري تازه  رفتيم آه ازين يا آن مدرسه يا دانشكده مي دار دوستاني ميگذاشتيم  و يا به دي مي
آني

قرار 

دوستان آنها هم بودند و بعد . گرفتند و يا به دانشگاه رسيده بودند  ديپلم مي
هم

اي به خط ريز و معموًال با  دند بر روي بند آجرهاي آنار در و حتي گاهي هم روي در، چند آلمه
مدا

حتي يكي . رسيد هانشان مي
دو 

و دوستانشان هم شرآت “ آالس سنگي”هاي  چهشد خواهران ب ت اقتدار برگزار مي

خوانده، به عنوان  آرده  و در آالج هم درس مي  يكي از آنها را آه خوب بسكتبال بازي مي
مر”

پاي اصلي . نبوديم“ آالس سنگي”ما پاي اصلي . م و گپي بزنيم و بعد هم هر آدام به سويي برويم
اقتدار هنرسرايعالي را تمام آرده بود يعني مهندس بود و در . ندآمد آنهايي بودند آه به ديدن اقتدار مي

. تر از ما آدمي بود سه چهار سالي  مسن. فيزيك و شيمي و شايد هم رياضيات: داد دبيرستان البرز درس مي
و . رفت زد و حاال بيشتر به آوهنوردي مي ورزشكار، زماني توپ مي. اي خندان و جوان خنده رو و با طبع و روحيه

و چه بسا قرار و مدارهاي . آمدند هم مي“ آالس سنگي”رفتند به  خيلي از آساني آه با او به آوهنوردي مي
خيلي ازينها شاگردان سابق اقتدار بودند و يا از . شد جور مي“ آالس سنگي”آوهنوردي روزهاي تعطيل در 

  .آمدند  مي دبيرستان شاهپور تجريشا هم ازيكي دو ت.  و يا دبيرستاني ديگر فيروزبهرامشاگردان سابق البرز و يا
با برخي از شاگردانش آه در درس خود اشكال . از ابداعات اقتدار بود“ آالس سنگي”دانم  آنقدر آه من مي

خواستند درس خصوصي بگيرند در روي اين پلة سنگي و جلوي اين در بسته   داشتند و شايد هم مي
ماشينها هم از توي . رين حل آند و درس دوره آند و به سئواالت پاسخ دهدگذاشت تا با آنها بنشيند و تم مي

مانست از زير درختان چنار، روان بود و تك و توك  گذشتند و آب هم توي آن جوي پهن آه به نهر مي خيابان مي
اين اعتنا و بي اينكه سر از آار در بياورند، به  گذشتند گاهي متعجب و گاهي هم بي عابراني هم آه مي

  . آردند نگاه مي“ زمزمة محبت”
شاگردان سابق . آمدند  منحصر به شاگردان نبود مي“ آالس سنگي”هايي  آه به   حاال ديگر شمار چهره

هم بودند آه حاال ديگر يا داشتند
د آنهايي هم بود آه ديگر نبودند به هر علتي، و از جمله به اين خاطر آه براي  در فضا، در ميان حرفها، يا

از وجود اينها، ضمن اشارات صحبت ديگران بود آه ما تازه واردها خبردار . ادامة تحصيل به خارج رفته بودند
  . شديم مي

ه از آمدن دوست ماندند و وقتي آ آمدند و مدتي در انتظار هم مي بعضي آه وعدة ديداري داشتند مي
ش نوميد مي
تا اين . نوشتند آه فالني قرار بود بيايي و جزوة فالن چيز را هم برايم بياوري يا با هم به سينما برويم د مي

 اين پيامها، گاهي هم فرمول رياضي بود يا فرمول فيزيك و يا در ميان. ساعت منتظر ماندم، نيامدي رفتم
هر آه ”نه پيامهاي عاشقانه بود و نه شعارهاي سياسي و نه شوخيهاي معمول روي ديوارها آه . شيمي

  .“خواهي مرا بشناسي سر اين خط را بگير و بيا اگر مي”و يا “ بخواند خر است
آردند و به آن مدارس  آنها آه در آن نواحي زندگي مي. دهيچ بد نبو“ آالس سنگي” سر و  وضع جماعت 

آمدند و الاقل دستشان به د هاي دست تنگ شهر نمي رفتند از خانواده هم مي
“ آالس سنگي”دانستند و گاهي با جيپ يا اتومبيل پدري به مانور دادن جلوي  ها، رانندگي مي تا از بچه

، در حول و حوش موقع تعطيلي مدارس دخترانة انوشيروان دادگر و “آالس سنگي”ه جلوي چرا آ. آمدند مي
در اين ظهرها و بعد از ظهرها . شد نوربخش، بفهمي نفهمي به صحنة دلبري و خودنمايي و دلربايي بدل مي
ادتي را ايستاد  يا پسري چنين سع بود آه گاهي دختري با پسري، به صحبتي نه چندان بلند و طوالني مي

به اين ترتيب و در برابر چشمان حسرتبار، حسود و يا شگفت زدة اين و آن، يكي از محّرمات . يافت مي
  .شد شكسته مي

در آن آوهنورديها و گردشهاي روزهاي . پسرانه بود اما از اسارت اين مّحرمات آزاد شده بود“ آالس سنگي”
تعطيل آه به زعام

آورد آه گاهي از آوه و  فضاي مختلطي را به وجود مي“ آالس سنگي”و همين خود حول و حوش . آردند مي
اي از آزادسازي  و آن روزها، دستيابي به  فضاي مختلط جلوه. رسيد صحرا به پارتي و مهماني و سينما هم مي

  . و رهايي داشت
گفتند آه  مي. چندتايي از پسرها ورزشكار بودند. سازي و رهايي، ورزش نقش خود را داشت  در اين آزاد

حتي معلم ورزش 
م انوشيروان دادگر و ه. معرفي آرده بوده آه برود و تيم مدرسه را تمرين بدهد“ انوشيروان دادگر”به “ بي

اي بودند و بسياري از قهرمانهاي دو و ميداني و پينگ پنگ و  هم نوربخش در مسابقات ورزشي دختران وزنه
به ورزش پرداختن در آن .  واليبال و بسكتبال دبيرستانهاي دخترانة پايتخت از شاگردان اين دو مدرسه بودند
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شد و حتي  ها هم چاپ مي ي عكس و تفصيالتشان در روزنامه
دو 

 
.   “آالس سنگي” 

ورز

بود يعني  ١٩٥٦هفتة دوم ژانوية . ي در اتاق آوچكش رابر روي من گشود
از ايستگاه . رسيده بودم پاريس اي آه اول صبِح ديروزش من با قطار به روز يكشنبه. ١٣٣٤ هاي ديماهنيم
آ راه

ديم آه به دوست مشترآي سري بزنيم و بعد هم 
 سرِِ

دوستيها و اعتمادها و :  آه  زبان پري بود و بيان همة عواطف و احواالت
 بي

به بيرون از روال و رفتار متداول  و متعارف بود آه قواعد و زمان، و هنوز هم  و خاصه براي دختران، گامي 
المقدور بايد لباس خاصي به تن آرد و آفش مخصوصي به پا داشت و  حتي. مراسم و مناسك خود را داشت

براي تمرين و مسابقه، ساعتهاي بيشتري را، در بيرون از منزل و چه بسا بيرون از مدرسه، با آساني جز 
داد و راه و تالشي  ورزش آن سلطة خانواده را تخفيف مي. ايها گذراند سيها وهم مدرسههمدرسان و همكال

ورزش، در مدرسه و بيرون از مدرسه، . شد براي دستيابي به آزادي بيشتر در رفتار و آردار روزمره مي
ها و  لهشناختي آه از محيطها و مح هم ديگراني را مي. آورد سرشناسي و تشخص و تمايز را به همراه مي

پس ورزش آن سالها، نه تنها . شدي شهرهاي ديگر آمده بودند و هم در چنين فضاها و محيطهايي شناخته مي
رساند بلكه عاملي بود براي دگرگوني  اي بود آه از زندگي و دنياي جديدي خبر مي پرداختن به فعاليتهاي تازه

  .رفتاري و آرداري“ سنتي”الگوهاي متعارف و 
آن آوهنورديها به آنار، برخي از دخترها . با ورزش آميخته بود“ آالس سنگي”ول و حوش  محيط مختلط ح

ورزشكارهايي بودند درست و حسابي آه گاه
م قهرماني  رفتند در دهة پنجاه و شصت ميالدي، چند سالي مقا سوئيستا از آنها آه بعدها براي تحصيل به

  . به انحصار خود در آوردند ژنوپينگ پنگ زنان را در دانشگاه و در شهر  و شايد هم در استان
آه در آن محيط مختلط نبوديم دورادور اسمهايي را مي شنيديم “ آالس سنگي” ما حاشيه نشينان 

ايه خواهر يكي از بچه: پري از آن جمله بود. آنكه صاحبان آن اسمها را بشناسيم بي
دو سه سالي . آشيده شايد بسكتبال را هم واليبال مدرسه را به دوش مي. شكاري بوده است تمام عيار

پيش از انوشيروان دادگر ديپلم گرفته بود و بعد براي تحصيل  به ژنو رفته بود و پس از يكسالي به ايران برگشته 
. نده بود و حاال به پاريس رفته بود آه تحصيالتش را ادامه دهدبود و يكسالي هم در دانشكدة ادبيات درس خوا

پري در صحبتها . شد آمد درست معلوم نمي اي؟ از آن اشاراتي آه در وسط حرفهاِي ديگران مي در چه رشته
. هم بود و هم نبود: بود“ وجود حاضر و غايب”بود و براي ما آه برادرش را و بعد هم خواهرش را شناختيم، پري 

 در آن روزهاي فرو رفته در خشم و حرمان و سياهي، پري بي آنكه خودش بداند با  بود آه“ آالس سنگي ”در
آورد يعني تنها  را به ياد مي“ آالس سنگي”و براي همين هم هست آه در ذهن من، پري . ما آشنا شد

“ آالس سنگي”ر هم بود به و اصًال در تهران هم نبود و تازه اگ! نديدم“ آالس سنگي”آسي را آه من هرگز در 
  . آمد آه من بتوانم او را ببينم نمي
  

آشناي غايب ما باالخره سِر شب
 ه

گرفتة  باشد و حاال با ساختمانهاي سياهي“ عروس شهرهاي دنيا” آه درآمدم شهري ديدم آه قرار بود هن
آرد و سياهيها را  نمي هم آه مي آمد، همه چيز را خيس مي باران نم. افزود خود بر سياهي شب مي

  .انداخت آرد و بر سنگفرش خيابانها برق مي سنگينتر مي
يكشنبه ظهر، ناهار را در رستوران دانشجويي . قتي پيدا آردن گذشته بودشنبه به دوندگي و استقرار مو

 خورده بودم و بعد همراه دوستي راه افتاده بوآوي دانشگاه
 شناختم و يكي دو ماهي زودتر از من به اينجا شب آه شد به ديدار پري و خواهرش آه من از تهران مي

 آمديم آه از همان زمان  پانتئونهاي پشت برنامه همينطور اجرا شده بود و به يكي از آوچه. آمده بود برويم
هيچ اهميتي ندارد . “لگن آهني”و يا “ ديزي آهني”شود يا  مي“ پارچ آهني”دانم آه  اسمش  به فارسي  نمي

ه بوديم ناشناسي در را باز آرده بود آه پري چرا آه حاال آه ما با آسانسور به طبقة آخر آمده بوديم و زنگ زد
  ! “وجود حاضر و غايب”آن . بود

گفتي آه هيچ وقت به فرياد خشم  صدايي آرام آه مي. موهايي خرمايي. اي باريك صورتي آشيده با چانه
انجامد و نگاهي مخملي نمي

هايش و آآنده از همان  نگاهي به ظرافت نقشها و رنگهاي پارچه. اعتماديها و رنجها و وحشتها و شاديها
  .شگفتيها و شگفت زدگيهاي آرام و مهربان

  ٢٠٠٠نوامبر ١٩ /١٣٧٩ آذر٢٩پاريس ،     


