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هفت شهر عشق: معرفی و بررسی یادها۱

حمید صاحب  جمعی
استاد پزشكی، دانشگاه سین  سیناتی

یادها را که به دست گرفتم، تا به پایان نرساندم نتوانستم زمین بگذارم. این کتاب 
که زندگی  نامۀ ویدا حاجبی است با زبانی شفاف و شیرین، واقع  بین، خودسنج 
و نقدآمیز خواننده را در سفری افسانه  ای و پُرماجرا با او همراه می  کند، سفری 
که تا آنجا که من باخبرم برای هیچ زن ایرانی دیگری تا به امروز پیش نیامده 
است. در واقع، می  توان ادعا کرد که سفر زندگی ویدا حاجبی در میان زنان 
کشورهای در حال توسعه/جهان سوم و حتی زنان غربی در گسترۀ قرن بیستم 
یگانه و یكتاست. این کتاب آمیزه  ای است از رمان  های پُرماجرای ژان لوکاره از 

1 ويدا حاجبی تبريزى، یادها )كلن: انتشارات فروغ، 138۹(. ويدا حاجبی در 13 مارس ۲017، در 81 

سالگی، در پاريس درگذشت. اين معرفی و بررسی كه چندين ماه پيش از درگذشت او نوشته شده، 
بدون هيچ تغييرى به چاپ می رسد.

Hamid Sahebjami, “The Seven Cities of Love,” Iran Namag, Volume 2, Number 3 (Fall 
2017), 173-201.
حمید صاحب  جمعی >Hamid Sahebjami <hsahebjami@fuse.net )دانش  آموختۀ فوق  تخصص 
دانشگاه  پزشكی  کالج  علمی  هیئت  به   1973 در   )1973 واشنگتن،  جورج  دانشگاه  پزشكی 
سین  سیناتی پیوست. در 19۸7 به مقام استادی رسید و در 2002 استاد ممتاز شناخته شد. بیش 
از 50 مقاله در حوزه  های پزشكی و فیزیولوژی از او به چاپ رسیده است. او همچنین در زمینه  های 
زبان، فلسفه و نقد ادبی به پژوهش پرداخته و آثاری در این حوزه  ها منتشر ساخته است که از آن 
جمله    اند وداع با تجدد: فراز و فروپاشی جهان  بینی مدرنیته؛ خانۀ هستی: زبان، اندیشه و خرد و 

عشق در گلستان: ساخت  شكنی رویكرد سعدی با مفهوم عشق.
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یک سو و رمان  های نوستالژیک و تراژیک گراهام گرین از سوی دیگر. با این 
تفاوت بزرگ که حدیث افسانه  وار و پُرماجرای این کتاب واقعی است.

ویدا حاجبی در خانواده  ای اشرافی، متجدد و پُرنفوذ – به اصطالح “هزار فامیل” 
– به دنیا می  آید. خویشان نزدیک او از دولتمردان، دیپلمات  ها و شخصیت  های 
برسابه  نخبۀ  کودکستان  به  را  او  حاکم  اند.  نظام  در  ذی  نفوذ  و  صاحب مقام 
و  والیبال  قهرمانان  از  او  دادگر،  انوشیروان  معروف  دبیرستان  در  می  فرستند. 
بسكتبال و از دختران نمونه و سرشناس دبیرستا  ن  هاست. در دهه  های 1330 
و 1340ش، او در کوچه  باغ  های شمیران دوچرخه  سواری می  کند، در تپه  های 
الهیه به ورزش تازه  وارد اسكی می  پردازد و در استخر بزرگ باغ زیبای پدربزرگش 
شنا می  کند. ویدا از دختران نادر آن زمانه است که پس از دبیرستان به پاریس 
 )Beaux-Arts( بوزار  مشهور  دانشگاه  در  معماری  عالی  مدرسۀ  در  و  می  رود 
تحصیل می  کند.  در این مدرسه او همكالس و دوست نزدیک فرح دیباست. 
مادران آنها نیز در مدرسۀ ژاندارک همكالس بودند. غرض اینكه او در فضای 
اجتماعی ویژه و پُرامتیازی می  بالد که اگر می  خواست، به او اجازه می  داد به 
راحتی زندگی بسیار موفق و درخشانی برای همۀ عمرش طرح  ریزی کند. اما او 
همۀ این امتیازها را نادیده می  گیرد و قدم در راهی می  گذارد پُرماجرا و پُرخطر، 
در جستجوی آرمان  هایی واال و افسوس دست  نایافتنی و فریبنده که سرانجام به 
فروپاشی زندگی شخصی و خانوادگی او می  انجامد. به  رغم این سرانجام، داوری 
و سنجش اعتبار زندگی او باید معطوف به “سفر” او باشد، نه به “مقصد” او. در 
حالی که شماها و ماها در حاشیۀ همهمه  های بی  امان تاریخ بی  اعتنا و بی  کنش 
“اندر خم یک کوچه” به تماشا ایستاده بوده  ایم، او در جستجوی آرمان  هایی 
و  را درمی  نوردد  تحقق  ناپذیر، “هفت   شهر عشق”2  ارجمند، هرچند  و  انسانی 
ناکامی  ها و ناامیدی  ها و سختی  های جانفرسا را با پایداری بی  مانندی به جان 
به عشق عقیدتی/ اشاره  استعاره، “عشق”  این  در   دید که  می  خرد. خواهیم 

ایدئولوژیكی است و نه الزاماً عشق انسانی. هرچند خوانندۀ فرضی با هدف  ها و 
غایت  های سفر زندگی ویدا حاجبی مخالف باشد، پیگیری و تالش حماسی او 
در ادامۀ این سفر آمیزه  ای از احساس شگفتی و ستایش و همدردی در خواننده 
گویی  می  گیری،  دست  به  که  را  یادها  کتاب  مخالف،  یا  موافق  برمی  انگیزد. 

انسانی است که لمس می  کنی.

2 سعدى: هفت شهر عشق را عطار گشت / ما هنوز اندر خم يک كوچه ايم.
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حزن  آلود،  لحن  گذاشت،  جا  به  من  در  یادها  خواندن  که  تأثیری  نخستین 
نومیدوار و پُرندامت ویداست که از پاراگراف آغازین تا جملۀ آخر از البه  الی 
واژه  ها و عبارت  ها جاری است: حسرت آرمان  های تحقق  نیافته، امیدهای پوچ، 
آنچه می  بایست بوده باشد اما هرگز نبوده و نیست. هنگامی که ویدا خبر مرگ 
مادر عزیزش را در زندان اوین می  شنود، نثر نوستالژیک یادها در زبانی بس 
صمیمی و عاطفی و زیبا به اوج می  رسد و خوانندۀ حساس را منقلب می  کند. 
خواندن یادها همان حال و هوایی را در روان من برانگیخت که گوش دادن به 
بار در من پدید  سمفونی ششم چایكوسكی )symphonie pathetique(  هر 
می  آورد: آغازی آرام و بی  تپش، سپس عروجی پُر نشیب و فراز به اوجی از هم 
اندوهبار  سكوتی  قلمرو  در  تدریجی  فرودی  سرانجام،  و  پُرشتاب  و  گسیخته 
را همچنان در چنگال  از خاتمۀ موسیقی شنونده  که لحظه  های درازی پس 

احساسی از ابهام و افسردگی و ناباوری می  فشارد.

سفر بیست  وپنج سالۀ ویدا حاجبی، به عبارتی گشت و گذار او در “هفت شهر 
عشق،” را من به اختصار منزل به منزل دنبال می  کنم.

منزل اول

در زمستان 1335ش/1956م، ویدا به قصد تحصیل به پاریس می  رود. پیش 
بزرگ  اشاره کنم که خواهر  باید  این سفر،  رویدادهای سرنوشت  ساز  از شرح 
ویدا، پری، از دوران دانش  آموزی در دبیرستان انوشیروان دادگر از اعضای فعال 
سازمان جوانان حزب توده است و سیاست  های آن حزب را تبلیغ می  کند و 

نشریه  های حزبی را در اختیار او می  گذارد. 

اما من هیچ  گاه به حزب توده تمایل پیدا نكردم. حتی تبلیغات سیاسی 
آن حزب برایم ناخوشایند بود. شاید به این خاطر که دوستان پری 
نادرست می  دانستند. می  گفتند  را  خواندن کتاب  های صادق هدایت 
یأس  آور است! در حالی که از فیلم لوس و خنكی که در خانۀ فرهنگی 
تعریف می  کردند،  با حرارت  بودیم  ُوکس، دیده  به  شوروی، معروف 

چون ساخت شوروی بود.3

3 حاجبی، یادها، 3۴. همۀ نقل قول هاى مستقيم با رسم الخط متن اصلی آمده اند.
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به سبب فرار برخی از سران حزب توده به شوروی و از اینكه برخی از آنان در 
عین حال دیگران را به ابراز ندامت تشویق می  کردند، ویدا سخت آزرده  خاطر 
است: “هم از حزب توده و رهبرانش به کلی زده شدم و هم از رژیم سرکوبگر 

شاه.”4 با این همه، او گاهی در تظاهرات خیابانی دانشجویان شرکت می  کند.

پس از تحمل دشواری  های بسیار در اتاق زیر شیروانی پری در پاریس، سرانجام 
او در مدرسۀ عالی معماری به تحصیل می  پردازد. در آن دوران پُر تب و تاب 
مبارزات استقالل  طلبانۀ الجزایر، وقتی ویدا درمی  یابد که حتی حزب کمونیست 
می  کند،  حمایت  الجزایر  بر  فرانسه  استعماری  حاکمیت  ادامۀ  از  هم  فرانسه 
انزجارش از کمونیست  ها بیشتر می  شود. “نمونۀ کمونیست پیشرو بودن برای 

من، خواهرم پری بود که جز آزاداندیشی و انسان  دوستی از او ندیده بودم.”5

با  جمله  از  التین،  امریكای  مبارز  و  چپ  دانشجویان  با  پری  طریق  از  ویدا 
اسوالدو بارتو )Osvaldo Barreto(، که بعدها او را به همسری برمی  گزیند، آشنا 
می  شود. ضمن تعطیالت تابستانی در سال 1956م، همراه پری که در کارگاه 
سرامیک  سازی پیكاسو کارآموز است، به شهر والوریس )Vallauris( می  رود و با 
پیكاسو آشنا می  شود، به  طوری که او ده نسخۀ چاپی امضاشدۀ اعالن نمایشگاه 
خود را به ویدا هدیه می  کند. وقتی ویدا این اعالن  ها را از روی سادگی و نادانی 

به چند جوان فرانسوی می  دهد، با خشم و حیرت پری روبه  رو می  شود.6

در آن دوران غربت و زندگی سخت دانشجویی در پاریس، فرح دیبا از دوستان 
صمیمی و نزدیک ویداست. جز یک دختر ارمنی که چند سال پیش از آنها 
در فرانسه درس معماری خوانده بود، او و فرح تنها دختران ایرانی بودند که 
پاریس  به  وقت  هر  فرح  مادر  می  کردند.  تحصیل  رشته  این  در  زمان  ان  تا 
زمان،  آن  “در  می  کند.  محبت  ویدا  به  و  می  پزد  ایرانی  لذیذ  غذاهای  می  آید 
من و فرح . . . هیچ  کدام فعالیت سیاسی نمی  کردیم، اما مخالف بی  عدالتی  ها و 
نابرابری  های موجود بودیم.”7 گاهی همراه با فرح، پری و دوستان کمونیست 
او را در کافه  های کارتیه التن می  بینند. اما ویدا به هیچ وجه قصد جلب فرح 

4حاجبی، یادها، 37.

5حاجبی، یادها، ۴5.

6حاجبی، یادها، 51.

7حاجبی، یادها، 5۴.

یادها
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به محافل کمونیستی را ندارد، زیرا اصوالً در آن دوران به هیچ گروه سیاسی 
وابسته نبود.

پس از بازگشت به ایران در اواخر سال 133۸ش/1959م، یک سالی پس از 
ازدواج با اسوالدو و در دوران حاملگی، به دعوت فرح که نامزد شاه شده است، 
در خانۀ دایی  اش، قطبی، به دیدن او می  رود. پس از بوسیدن ویدا، فرح کنار او 
می  نشیند و “با صمیمیت همیشگی پچ  پچ  کنان ماجرای آشنایی  اش را با شاه” 
برایش تعریف می  کند.۸ هنگام خداحافظی، ویدا او را محكم در آغوش می  گیرد 
و می  بوسد، زیرا می  داند که دیگر او را نخواهد دید. بیست  وپنج سال پس از آن 
دیدار، هنگامی که ویدا با اتومبیل کوچک پسرش سرگرم توزیع نشریۀ آغازی 
نو در کیوسک  های پاریس است، کسی نامش را از دور فریاد می  زند. پشت چراغ 
قرمز، زنی از پنجرۀ عقب اتومبیل بزرگ سیاهرنگی می  گوید: “ویدا، من فرح 
هستم.” چندین سال از انقالبی که فرح را از ایران رانده بود می  گذشت. پس از 
آخرین دیدارشان در خانۀ دایی  اش، ویدا هفت سال زندانی رژیمی بود که فرح 

به آن وابسته بود.

شگفت  زده پرسیدم: “اینجا چه می  کنی؟”
خندید و گفت: “حالت چطور است؟”

بی  اختیار گفتم: “خیلی خوب، در انتظار انقالب بعدی!”
جمله  ای که چون پتک بر سرش فرود آمد. خطوط صورتش کشیده 

شد . . . با دست به راننده دستور داد راه بیفتد.9

ویدا که پس از مرگ خواهر مهربانش، پری، در سال 1377ش/199۸م گرفتار 
تناقض  ها و بحران  های روحی شدیدی است، از مرگ دختر فرح باخبر می  شود 
و نمی  تواند سكوت اختیار کند. سرانجام از طریق یكی از دوستان برای فرح 
می  نویسد: “فرح، می  دانم روزهای سختی را از سر می  گذرانی. به یادت هستم.”10 
پاسخ فرح تلفنی است به ویدا که بیش از نیم ساعت به درازا می  کشد و یادمانی 
اینكه ساواک  از  فرح  بی  خبری  است.  قدیم  از گذشته  ها و سرنوشت دوستان 
زمینۀ کسب قدرت روحانیان و تغییر رژیم را فراهم آورد و اینكه ویدا خود از 

۸حاجبی، یادها، 56.

9حاجبی، یادها، 58-57.

10حاجبی، یادها، 5۹.
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نزدیک شاهد برخی از زمینه  سازی  ها در دوران حبس در زندان اوین بوده است 
انتظاری  موجب حیرت اوست. “هرچه بود، صحبت ما بدون کم  ترین توقع و 

پایان یافت. انگار کوششی بود در حفظ حرمت همان لحظه.”11

در جریان سال  های تحصیلی در پاریس، ویدا و پری در تابستان 1957م برای 
برلین شرقی به مسكو می  روند.  از طریق  شرکت در جشنوارۀ جهانی جوانان 
قطاری شبیه به ماشین دودی شاه  عبدالعظیم که در آن “مردها نه تنها در قطار، 
بلكه هنگام پیاده شدن هم پیژامه تنشان است” آنها را به مسكو می  رساندو  در 
قیاس با چهرۀ غمگین و خاکستری  رنگ برلین شرقی با “ساختمان  های بتونی 
و یُقر” و مجسمه  های “زشت و زمخت کارگری،” عظمت و ابهت و زیبایی مسكو 
به ویژه اجرای  افتتاح جشنواره و  باشكوه  لنینگراد )سن  پترزبورگ(، مراسم  و 
سرود انترناسیونال به ده  ها زبان تأثیراتی رویایی در ویدا به جا می  گذارند. “حال 
و هوای عجیبی بود، حسی شبیه به نیایش در مراسم مذهبی. آرزو و رویایی 
پنداری  است.”12  پیوسته  حقیقت  به  زمین  در  گویی  که  آسمانی  و  دلنشین 
اسمش  از  که  سن  پترزبورگ،  و  مسكو  شهر  عظمت  که  نمی  اورد  یاد  به  ویدا 
 )!( نظام مردمی  نه  تزارهاست،  امپراتوری خودکامۀ  بازماندۀ میراث  پیداست، 
خودکامۀ اتحاد جماهیر شوروی. اما “تفاوت میان دو برلین شرق و غرب آنقدر 
نادیده  را  آن  نمی  توانستند  هم  دوآتشه  توده  ای  های  حتی  که  بود  چشمگیر 
 )wisdom of hindsight( بگیرند]![”13 ویدا که اینک از چشم  انداز خرد پس  نگر
کتاب یادها را می  نویسد، نومیدی و فریب  خوردگی و وهم  زدایی از تجربۀ این 

سفر را این  گونه شرح می  دهد:

آیا فضای خوشایند و همبستگی غرورآفرین این جشنواره باعث شده بود 
که سالها آنچه از فجایع در شوروی و اردوگاه سوسیالیسم می  شنیدم و 
می  خواندم باور نكنم؟ و به  رغم ناسازگاری با “احزاب کمونیست سنتی،” 
همچون آنان همه  چیز را به توطئۀ “سیا” نسبت دهم؟ حتی “گزارش 
“سیا”  توطئۀ  استالین  کشتارهای  دربارۀ  را  خروشچف  محرمانۀ” 

بپندارم؟14 

11حاجبی، یادها، 5۹.

12حاجبی، یادها، 66.

13حاجبی، یادها، 67.

14حاجبی، یادها، 68.
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منزل دوم

در سال 133۸ش/1959م، به سبب شهرت دانشكدۀ معماری کاراکاس و البته 
عشق به اسوالدو، ویدا به  رغم مخالفت  ها و نگرانی  های خویشان و دوستان و با 
استقبالی  با  اسوالدو  و خانوادۀ  ونزوئال می  رود  به  بسیار  و زحمت  رنج  تحمل 
صمیمی و پُرشور او را در جمع خود می  پذیرند. دو سه هفته پس از ورود به 
کاراکاس و آغاز تحصیل، همراه با اسوالدو و هیئتی از حزب کمونیست به قصد 
دامنۀ  )Merida( در  استان مریدا  انتخاباتی در دهات و شهرک  های  تبلیغات 
سلسله  جبال آند سفر دور و درازی را در پیش می  گیرد. اسوالدو اهل مریدا، 
عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست و یكی از مسئوالن تبلیغات انتخاباتی در 
آن مناطق است. ویدا می  نویسد: “نخستین باری بود که به اهمیت انتخابات آزاد 
و امكان شرکت در آن پی می  بردم.”15 او چنان مجذوب و مسحور طبیعت آن 
سرزمین است که گویی در عالم رویا و به  جهانی پر از عجایب پا گذاشته است: 
طبیعتی رنگین، صخره  ها و جنگل  های عظیم، رودخانه  ها و آبشارها، درختان 
از  به فلک کشیده، میوه  هایی که مزۀ بستنی می  دهند و خربزه  هایی که  سر 

شاخه  های درختان آویزان  اند.

زمین و زمان رنگین بود. رنگ  های تند قرمز و زرد و سفید خانه  ها، 
رنگ سبز و زرد و قهوه  ای درخت  ها، قرمز و بنفش و نارنجی گل  ها و 
لباس  های رنگین و گل و  میوه  ها، پرنده  ها و طوطی  های هفت  رنگ، 
بته  وار رهگذران و آبی شفاف آسمان در نور آفتابی درخشان در هم 
تنیده بود. صدای آهنگ  های ضربی و ترانه  های عاشقانه از در و پنجرۀ 

خانه  ها شنیده می  شد. فضایی رنگین، خوش و سبكبال.16

گرچه ویدا هنوز خود را کمونیست نمی  داند، اما وعدۀ برقراری عدالت اجتماعی 
و بهبود وضع زندگی برای همگان که اسوالدو در سخنرانی  های تبلیغاتی بر آنها 
تأکید می  کند برای او جذاب است. افسوس که به  رغم همۀ تبلیغ  ها و فعالیت  ها، 
یكی از حزب  های دست راستی در انتخابات برنده می  شود. ضمن سفر دوم ویدا 
به ونزوئال، پسرش رامین در سال 1339ش/1960م به دنیا می  آید. پس از یک 
سال ترک تحصیل، او دوباره دانشجویی در دانشكدۀ معماری را از سر می  گیرد. 

15حاجبی، یادها، 78.

16حاجبی، یادها، 80.
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 )FALN( ”چندی بعد، به تشویق دوستان دانشگاهی به “ارتش آزادی  بخش ملی
که به یاری سازمان حزب کمونیست شكل گرفته است می  پیوندد به این امید 
که تحقق  یابی انقالب در ونزوئال بسیار نزدیک و در دسترس است و “به همۀ 
تبعیض  های بشریت]![” پایان خواهد داد. بدین قرار، ویدا برای نخستین  بار به 
یک جمع سیاسی مارکسیست-لنینیست می  پیوندد. او عضو گروه چندنفره  ای 
است که نقل و انتقال اسلحه به دانشگاه را به عهده دارد. او و همرزمانش بر 
را در  از طریق فعالیت  های سیاسی-چریكی می  توانند مردم  این گمان  اند که 
سراسر کشور بسیج کنند و به انقالب وادارند. “اما نه حرکتی شد و نه قیامی رخ 
داد.”17 تجربۀ ونزوئال را ویدا “نخستین شكست زندگی سیاسی” خود به شمار 
می  آورد. برخی از دانشگاهیان دستگیر و برخی دیگر کشته می  شوند. از سوی 
دیگر، شدت ناسازگاری  های او با اسوالدو که به  رغم عشق دوجانبه همیشه وجود 
داشته اوج می  گیرد. چند ماه پس از خاموشی ماجراهای سیاسی، ویدا همراه 
با پسرش ونزوئال را برای همیشه ترک می  کند. سفر بازگشت او به خاطر صالح 
فرزند دلبندش و “سرنوشتی که برایش رقم زده است،” بازگشت به ریشه  ها و 

“به مهر و پشتوانۀ خانوادگی” را ملزم می  سازد. 

دو  ونزوئال،  در  ویدا حاجبی  تجربه  های سرنوشت  ساز  در  تأمل  اندکی  از  پس 
پرسش بنیادین به ذهن خطور می  کند که ظاهراً در بحبوحۀ تاب و تب  های 
انقالبی و وسوسۀ “فلک را سقف بشكافیم و طرحی نو دراندازیم،”1۸ نه فقط 
برای او مطرح نبوده  اند که بر اساس نتیجه  گیری او از این تجربه  ها، با پاسخ  های 
تعریف،  برحسب  اینكه  اول  ناسازگارند.  کلی  به  پرسش  دو  این  به  منطقی 
به معنی مشروعیت و حقانیت  او،  تأکید خود  به  ونزوئال،”  آزاد  “انتخابات  آیا 
آیا هرگونه  است، پس  همین  طور  قطعاً  و چون  نیست؟  اکثریت  خواست  های 
نباید  را  آزاد  انتخابات  نتایج  به قصد بطالن  یا آشكار  مبارزۀ مسلحانۀ مخفی 
به معنی نقض و نفی خواست اکثریت و از این رو ضدمردمی به شمار آورد؟ 
دوم اینكه آیا تحمیل ایدئولوژی  های شمار اندکی به اصطالح نخبه )elite( بر 
برقراری  و  ترویج  معنی  به  اسلحه،  و  پروپاگاندا  زور  به  توده  های یک جامعه، 
یادها  در  تكرار  به  ویدا  که  همان  گونه  و  نیست   )totalitarianism( تام  گرایی 
نخواهد  بار  به  توده  ها  بند کشیدن  به  و  پیامدی جز سرکوبی  می  کند،  اشاره 

17حاجبی، یادها، 85.

1۸حافظ: بيا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازيم / فلک را سقف بشكافيم و طرحی نو دراندازيم.

یادها



1۸1ایران نامگ، سال 2، شمارۀ 3، پاییز 2017/1396

آورد؟ از چه خاستگاه و بر اساس کدام مسئولیت و حقانیت یک مشت روشنفكر 
متن  های  در  که  قایل  اند  خود  برای  را  حق  این  خودگماشته  و  خودبرگزیده 
تاریخی نامساعد، نابالیده و نارس تمایالت عقیدتی خود را بر دیگران تحمیل 
کنند؟ به جای بازنگری تجربه  ها از دیدگاه نگرش تحلیلی به تاریخ، درس عبرت 
ویدا حاجبی از “نخستین شكست زندگی سیاسی”  اش در این بیانیۀ باورنكردنی 

خالصه شده است:

اندوه و ناامیدی هم دیری نپایید. رفته  رفته امید و باور به امكان تغییر 
جهان و ایده  آلی که در سر داشتم بر تلخی شكست چیره شد. دیگر 
خودم را به “جنبش نوین” چپی متعلق می  دانستم که در مخالفت با 
“احزاب کمونیست سنتی” . . . شكل گرفته بود و با اتكا به الگوی کوبا، 
در سه قارۀ جهان در تكاپو بود تا آرزوی عدالت و سعادت بشریت را 
به تحقق برساند]![ زمانه زمانۀ آرزوهای بزرگ بود، پروازهای بلند به 
تأمل و  برای  تردید. یقین  هایی که جایی  از  سوی بی  کرانی و خالی 

پرسش باقی نمی  گذاشت.19

به  ایدئولوژیک،  مطلق  اندیشی  و  جزم  گرایی  مغاک  در  هبوط  است  چنین  و 
و پرسش.” گفته  اند  “تأمل  وازنش هرگونه  و  “یقین  ها”  مالكیت  توهم  عبارتی 
آنها که از درس تاریخ عبرت نمی  گیرند، محكوم به تكرار آن  اند. زندگی  نامۀ ویدا 

حاجبی بازنمود راستین تكرار درس تاریخ است.

منزل سوم

او،  عموی  می  روند.  ایران  به  پسرش  و  ویدا  1341ش/1962م،  سال  اواسط 
محمود حاجبی، که به شاه و دربار نزدیک است، چند بار اشاره می  کند که فرح 
خواهان دیدار اوست. اما ویدا زیر بار نمی  رود، در حالی که راه  ها برای یافتن 
در  او  باشد. تالش  های  کارگشا  می  تواند  فرح  و  است  بسته  او  بر  ثابت  شغلی 
جستجوی کار به جایی نمی  رسند و ناچار پسر را به دست پدر و مادر می  سپارد 
و اواسط سال 1343ش/1964م به قصد ادامۀ تحصیالت به پاریس برمی  گردد.

در نتیجۀ پذیرش استقالل الجزایر از جانب ژنرال دوگل، فضای سیاسی پاریس به 

19حاجبی، یادها، 87-86.
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کلی دگرگون شده است. به گفتۀ ویدا، مدارای سیاسی و شیوه  های دموکراتیک 
جایگزین بگیر و ببندهای خیابانی و خشونت  هاس سیاسی شده  اند. “در آن فضای 
دلنشین،” او سرگرم تحصیل در مدرسۀ شهرسازی است که اسوالدو سر راه سفر 
به الجزایر به پاریس می  آید و برای دیدار پسرش، ویدا و رامین را به الجزایر دعوت 
می  کند. “چند روزی با خودم کلنجار رفتم و سرانجام تصمیم گرفتم با پسرم به 
الجزایر بروم. تصمیمی که بار دیگر زندگی آتی من و پسرم را در مسیری به کلی 

متفاوت سوق داد.”20

منزل چهارم

همراه  رامین  می  روند.  الجزایر  به  پسرش  و  ویدا  1343ش/1964م،  سال  در 
با دو فرزند سفیر کوبا در یک مهدکودک فرانسوی نام  نویسی می  کند. در آن 
و  انقالبی و مبارزات ضداستعماری  از کوبا دومین کانون  الجزایر پس  سال  ها 
ضدامپریالیستی است. احمد بن بال، اولین رئیس جمهور الجزایر که سوسیالیست 
است، به کمک چه  گوارا و سفارت کوبا سرگرم تجهیز گروه  های مسلح، به  ویژه 

در امریكای التین، است. سفر اسوالدو هم از همین روست.

اوضاع سیاسی و حكومتی الجزایر مستقل، و به طور کلی رویكرد کمونیست  ها 
به  واپس  گرایی  و  تبعیض  و  فقر  ویداست.  انتظار  برخالف  جهانی،  مسایل  با 
و سنت  او، سایه  های شوم مذهب  به گفتۀ  به چشم می  خورد.  فراگیر  نحوی 
مبارزات  در  بی  حجاب  که  زنانی  است. حتی  گسترده  چیز  همه  بر  و  همه  جا 
ویدا حیرت  آور  برای  باحجاب شده  اند.  ناچار  به  بودند،  استقالل شرکت کرده 
تبعیض  های جنسی  تلخ فرهنگی و سیاسی،  واقعیت  های  است که گناه همۀ 
و مذهبی و نابسامانی  های دیگر را به گردن استعمارگران فرانسوی می  اندازند، 
بدون اینكه در جستجوی کشف ریشه  های نابسامانی  ها گامی بردارند یا کسانی 
را مسئول بدانند. شیوۀ رایج تحلیل مسایل مصلحت و مالحظه  کاری است. “من 
نیز، به تدریج، با هر تناقض یا تبعیض ناخوشایند اجتماعی که روبرو می  شدم، 
او  ذهن  بر  تازه  ای”  “نسیم  آنچه  می  تراشیدم.”21  برایش  توجیهی  خودبه  خود 
می  دمد، دیدار چه  گوارا و سخنرانی معروف او در کنفرانس آسیا-افریقا در فوریه 
1965م/1343ش است. “نخستین باری بود که وزیر یک کشور سوسیالیستی 

20حاجبی، یادها، ۹۴.

21حاجبی، یادها، 101.
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بدون هیچ مالحظۀ سیاسی با نگاهی واقع بینانه نظرات انتقادی  اش را از شوروی، 
چین و مناسبات درون ‘اردوگاه سوسیالیسم’ بی  پروا و آشكارا به زبان می  آورد.”22 
پس از این کنفرانس است که چه  گوارا از مقام وزارت در کوبا کناره می  گیرد 
و به قصد ادامۀ مبارزات مسلحانه به کوهستان  های بولیوی می  رود و در اکتبر 
1967م به قتل می  رسد. چند ماه پس از آن کنفرانس، در ژوئن 1965م، بن 
بال در نتیجۀ کودتای هواری بومدین، طلبۀ سابق و وزیر دفاع، برکنار می  شود. 
بومدین به یاری ارتش و با حمایت دولت فرانسه “سلطۀ استبدادی خود را بر 
الجزیره اعمال می  کند.” در گسترۀ یكی دو سال، سوکارنو در اندونزی، نكرومه 
در غنا و رؤسای جمهور بیشتر کشورهایی که در آن کنفرانس شرکت کرده 
بودند یا با کودتا سرنگون یا همچون لومومبا کشته می  شوند. “سرانجام در دهۀ 
و کشورهای سرمایه  داری غرب  میان کشورهای جهان سوم  میالدی،   1970
مناسباتی جدید شكل گرفت و دوران معروف به ‘استعمار نو’ آغاز شد.”23 ویدا 
که شاهد این شكست  های مكرر عقیدتی و سیاسی است، این بار حرفی برای 
گفتن ندارد. گویی ذهنیت او آن  چنان در چنگال یقین  ها و جزم  ها درگیر است 

که هشدارهای مكرر تاریخ را نادیده می  انگارد و وامی  زند. 

در اواخر بهار 1344ش/1965م، چندی پیش از سقوط بن بال، ویدا و پسرش 
به پاریس برمی  گردند. اما او از نظر مالی سخت در فشار است و فرصت کافی 
برای پرداختن به نیازهای پسرش را ندارد. ناچار او را دوباره به تهران و نزد 
پدر و مادر می  فرستد تا بتواند تحصیالت دانشگاهی را به پایان برساند، غافل 
از اینكه نه حال و حوصلۀ ادامۀ تحصیل و نه توانمندی اشتغال به کار را در 
خود سراغ می  یابد. پس از قریب به دوسال زیست پُرماجرا در الجزایر، زندگی 
سخِت بی  برنامه و هدف در پاریس و اینک تحمل جدایی از یگانه فرزند، ویدا با 
بحران روحی و عاطفی فرساینده  ای روبه  روست. گفتۀ معصومانه، اما پُرمعنای 
پسرش در شب بازگشت به ایران چنین است: “دارم فكر می  کنم وقتی بزرگ 
شدم درس تنها نذاشتن رو بخونم!”24 و این نمونه  ای است از لحن حزن  آلود 
و پُرندامتی که در ابتدای این نوشته به آن اشاره رفت: شاهد بودن نه تنها بر 
فروپاشی آرمان  های عقیدتی، بلكه بر پیوندهای عاطفی و انسانی، اندوهی ژرف 

22حاجبی، یادها، 10۲.

23حاجبی، یادها، 10۴.

24حاجبی، یادها، 108.
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و  گریزناپذیر  و جمله  ها می  چكد، سرنوشتی  واژه  ها  البه  الی  از  قطره  قطره  که 
گویی مقدر که او را بی  امان به سوی آینده  ای پیش  بینی  ناپذیر به پیش می  راند.

منزل پنجم

در اواخر تابستان 1344ش/1965م، اسوالدو از طرف حزب کمونیست ونزوئال 
به پراگ اعزام می  شود که به قصد سازمان  دهی کنفرانس سه قاره در کوبا به 
برای  اشتیاق ویدا  از  او که  برکه، کمک کند.  شخصیت معروف مراکشی، بن 
دیداری  از طریق  تا  می  کند  دعوت  پراگ  به  را  او  است،  آگاه  کوبا  به  سفری 
فراهم شود.  برایش  ناظر  مقام  در  آن کنفرانس  امكان شرکت در  برکه  بن  با 
“چندین بار بود که در مسیر زندگی  ام بر سر دوراهی انتخاب و تصمیمی دشوار 
قرار می  گرفتم.” از یک سو عشق به فرزند و نیاز به بازگشت به یار و دیار و از 
سوی دیگر، بلندپروازی  ها و کنجكاوی  ها او را به سوی ناشناخته  ها می  کشانند. 

“سرانجام نتوانستم از فرصت پُرارزش دیدار از کوبای انقالبی درگذرم.”25

در پراگ، ویدا از فروتنی و در عین حال عمق اطالعات سیاسی بن برکه سخت 
در شگفت است. کنفرانس سه قاره را بن برکه بهترین زمینه برای همبستگی 
مابین کشورهای جهان سوم و یگانه راه برای کسب استقالل و رهایی از زنجیر 
استعمار می  داند. اما پیش از شروع این کنفرانس، در اکتبر 1965م/1344ش، 
بن برکه نیز مانند بسیاری از شخصیت  های دیگر جهان سوم ضمن سفری به 

پاریس سر به نیست می  شود.

پیش از سفر به کوبا، ویدا چند ماهی سرگرم رفت و آمد به پراگ است. برای 
او پراگ صرفاً گذرگاهی است در راه رسیدن به کوبا. به  رغم بناهای باشكوه و 
برج  های زیبا، او پراگ را فضایی خاکستری و سرد و متروک می  یابد، پر از مأموران 
خاکستری  پوش با عینک  های تیره  رنگ و آلوده به دستگاه  های شنودی که همه  جا، 
حتی در اتوبوس  ها، نصب شده  اند. در انجاست که او با اصطالح “پرتاب از پنجره!” 
آشنا می  شود. در پراگ، ویدا با یكی از دوستان نزدیک اسوالدو با نام روکه دالتون 
)Roque Dalton( آشنا می  شود که از شاعران معروف السالوادور است و از طریق 
او در یک گردهمایی در خانۀ اسوالدو با شاعر مشهور فرانسوی، لویی آراگون، 
به صحبت می  نشیند. سال  ها بعد که ویدا آرزوی دیدار دوبارۀ دالتون را در سر 

25حاجبی، یادها، 111.
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می  پروراند، خبر می  رسد که در سال 1975م/1354ش، رفقای چریكی دالتون 
او را به سبب مخالفت با مبارزۀ مسلحانه محاکمه و اعدام کرده بودند. “زمانی 
که روکه دالتون . . . اعدام شد، من در زندان قصر بودم و هنوز نسبت به مبارزۀ 
چریكی به تردید نیفتاده بودم. اما دو سالی از انقالب 57 نگذشته بود که همكاری 
و همدستی ‘رفقای سابقم’ را با جمهوری اسالمی تجربه کردم و تلخی زهرآگین 
روزگار را ملموس  تر دریافتم.” ویدا محلی را که در آن نسخۀ دستنویس شعرهای 
روکه دالتون را از وحشت یورش پاسداران و کمیته  ها در باغ خانۀ دوستی چال 
کرده بود، در جستجوهای بعدی دیگر پیدا نمی  کند و یادگار آن دوست عزیز را 

هم از دست می  دهد: “ای گورهای گمشده!”26

بیست  وپنج سال گذشت تا سرانجام از حذف  های فیزیكی یا به اصطالح 
روزگاری  فدایی خلق که  تصفیه  های درونی در سازمان چریک  های 
خود را به آن متعلق می  دانستم باخبر شدم. با همان فرومایگی و شیوۀ 
سبعانه  ای که روکه دالتون به دست رفقایش اعدام شد. دلم سخت 

گرفته است/ در این میهمانخانۀ میهمان  ُکِش روزش تاریک / . . .27

حاصل تجربۀ ویدا از اقامت در چكسلواکی باعث می  شود که 

نه دیگر به آن سوسیالیسمی که دیده بودم عالقه  ای داشته باشم، نه 
دلیل قانع  کننده  ای برای دفاع از آن بیابم. در آن سوی مرزهای شرق اروپا 
از همه  چیز بدم می  آمد، از رنگ خاکستری که بر همه  جا سایه انداخته 
بود، از اعضای پُرهیبت و خاکستری  پوش پلیس امنیتی و ک  گ  ب که از 
فاصله  های دور قابل شناخت بودند، از مقامات چاق و چله و بی  حال حزب 

کمونیست که از نخوت و تكبرشان می  شد آنان را بازشناخت!2۸

منزل ششم

در ژانویه 1966م/1354ش، ویدا به قصد شرکت در کنفرانس سه قاره از طریق 
پراگ به کوبا می  رود. در قیاس با پراگ و برلین شرقی، او هاوانا را شهری رنگین 
و سرسبز و میهمان  نواز با مردمی شاد و سرزنده توصیف می  کند. شرح کامل 

26حاجبی، یادها، 116.

27حاجبی، یادها، 116.

2۸حاجبی، یادها، 118.
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تجربۀ اقامت دوسالۀ ویدا در کوبا و شناخت شخصیت  هایی که او نام می  برد 
نیازمند بازبُرد به کتاب یادها است. دو نمایندۀ رسمی هم از جانب ایران در این 
ایران “موجب  کنفرانس شرکت دارند. او هرچه تالش می  کند با شرح اوضاع 
انزوا یا خروج نمایندگان رژیم ایران” شود، بی  فایده است. وقتی به کوبایی  ها 
متوسل می  شود، می  گویند  اگر او بتواند شوروی و چین را قانع کند آنها حرفی 
ندارند.29 در آن دوران، ستیز و ناسازگاری مابین چین و شوروی شدت گرفته 
بود. در بحبوحۀ دودستگی  ها در اردوگاه سوسیالیستی، کشورهای جهان سوم 

ناچار به برگزینی جایگاه و خط مشی سیاسی جدیدی برای خود بودند.

ویدا  از  دیدار  قصد  به  کاسترو سحرگاهی  فیدل  کنفرانس،  آن  از  چندی پس 
و  ویدا خواب  آلود  وقتی  آنها می  رود.  اقامت  به هتل محل  بی  مقدمه  اسوالدو  و 
بی  خبر در را باز می  کند، بی  اختیار فریاد می  زند: “اسوالدو بلند شو، فیدل آمده!”30 
شرح مالقات و گفت  وشنودهای آنها در آن دیدار و در دیدار بعدی در آپارتمان 
دواتاقۀ کاسترو به دعوت شام، از جالب  ترین بخش  های کتاب است که باید خواند. 
“هیچگاه با چنین آدم پُرانرژی و پُرابهتی روبرو نشده بودم، مجذوب  کننده بود و 
اعتمادبرانگیز.”31 کاسترو توضیح می  دهد که شوروی از جمله آخرین و امریكا از 
جمله اولین کشورهایی بودند که انقالب کوبا را به رسمیت شناختند. او همچنین 
اموال  مصادرۀ  از  پس  نبودند.  سوسیالیست  انقالب  آغاز  در  آنها  که  می  گوید 
شرکت  های امریكایی و زیر فشار تحریم  ها بود که به سوسیالیسم پناه می  آورند. 

در میان سران انقالب فقط چه  گوارا کمونیست بود.

و  امنیتی  مسئول  و  کشور  وزیر  معاون  کنفرانس،  پایان  از  پس  کوتاه  مدتی 
ملقب   ،)Manuel Pinero( پی  نرو  نام  با  کوبا  در  چریكی  گروه  های  آموزش 
و  از سالح  های مختلف  استفاده  آموزش  به “سرخ  ریش،” یک دورۀ خصوصی 
روش  های ضدتعقیب برای ویدا ترتیب می  دهد. ضمن رفت  وآمدها مابین کوبا 
و اروپا، خواهر ویدا و شوهرش واسطه می  شوند که او امكان سفر آنها همراه با 
شماری از اعضای “سازمان انقالبی حزب توده” را به قصد آموزش در کوبا فراهم 
آورد. سرخ  ریش بر اساس اعتمادی که به ویدا دارد و به شرطی که ویدا کار 
ترجمه را بر عهده بگیرد موافقت می  کند. از شرح رفتار و گفتار و اندیشه  های 

29حاجبی، یادها، 1۲۴.

30حاجبی، یادها، 1۲7.

31حاجبی، یادها، 1۲7.
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همین  قدر  می  گذرم.  کوبا  به  آنها  سفر  ترتیب  از  ویدا  پشیمانی  و  گروه  این 
باید گفت که خواهر ویدا و همسرش در همان اوایل دوران آموزش به سبب 
خشک  اندیشی  ها و مناسبات ستیزه  جویانه از سازمان انقالبی فاصله می  گیرند و 
در عین حال از مبارزۀ مسلحانه نیز سرخورده و روگردان می  شوند. “خشونت، 
اراده  گرایی و دیسیپلین خشک نهفته در مبارزۀ مسلحانه و مخفی با روح و جان 
پُرکنایه و ریشخندآمیز و در عین حال  نداشت.”32 لحن  پری هیچ سازگاری 
فریب  خوردۀ ویدا در گزارۀ زیر ناشی از خرد معطوف به تجربه  های گذشته است:

به  که  بودم  کوبا  انقالب  مجذوب  چنان  من  کوبا،  به  سفرها  آن  در 
نبود تحزب، آزادی سیاسی، آزادی بیان و تشكل  های مدنی کمترین 
اهمیتی نمی  دادم. نه به پیامدهای آرمان  گرایی و اراده  گرایی چه  گوارا 
دست  در  قدرت  تمرکز  و  پراگماتیسم  نتایج  به  نه  و  می  اندیشیدم 
کاسترو. همه  چیز را با تكیه بر “ضرورت انقالب” توجیه  پذیر می  دانستم. 
حتی اعدام نوجوان روستایی شانزده  ساله  ای را توسط چه  گوارا، فقط به 
خاطر عبرت و “ضرورت حفظ دیسیپلین چریكی!” فقط به این دلیل 
که آن نوجوان هنگام مبارزه در کوه  های سییرامائسترا، در آن شرایط 
سخت کمبود غذایی نتوانسته بود از دزدیدن تكه  ای پنیر خودداری 
کند. هنوز این مسئلۀ بنیادین برایم مطرح نبود که ریختن خون یک 
“ضرورت  یا  مبارزه”  “ضرورت  و  دیسیپلین”  “حفظ  بهانۀ  به  انسان 
انقالب” می  تواند سرانجام به حكومتی توتالیتر بیانجامد. همچنان که 

سرنوشت انقالب کوبا نشان داد.33

و چنین است شرح سوزندگی آتش عشق – در خصوص ویدا حاجبی، عشق 
به آرمان  های انقالبی فریبنده و توهم  زا – که سودای آن بر عقل و خرد سخت 

چیره است. به قول سعدی در بوستان: 

بسا عقل زورآور چیردست
که سودای عشقش کند زیردست

چو سودا خرد را بمالید گوش
نیارد دگر سر برآورد هوش

32حاجبی، یادها، 133.

33حاجبی، یادها، 13۴.



هفت شهر عشق: معرفی و بررسی 1۸۸

به  چندساعته  اش  از سخنرانی  های  یكی  پایان  در  کاسترو  که  می  نویسد  ویدا 
مردم کوبا قول داد که در چهل سالگی، پیش از ابتال به زوال عقل پیری، از 
قدرت کناره خواهد گرفت. “و من همراه جمعیتی میلیونی با چه شادمانی و 
پایكوبی از آن قول استقبال کردیم! اما او برخالف قولش تا هشتاد سالگی بر 

سر قدرت باقی ماند و عاقبت هم برادرش را وارث خود کرد.”34

سیاست  کاسترو  1967م/1346ش،  اکتبر  در  چه  گوارا  شدن  کشته  از  پس 
و  مسلح  گروه  های  آموزش  و  حمایت  از  و  برمی  گزیند  را  شوروی  با  نزدیكی 
الگوی  از  پیروی  به  همچنین  او  می  کشد.  دست  کشورها  سایر  در  غیرمسلح 
و  دبیرکلی حزب  مقام  و  به وجود می  آورد  واحدی  شوروی حزب کمونیست 
ریاست جمهوری را به عهده می  گیرد. به تدریج، تشكیل کانون  ها و جمعیت  های 
غیردولتی ممنوع می  شود و بدین ترتیب، امكان هرگونه انتخابات آزاد از میان 
شخصیت  های  از  برخی  سرکوبی  روندی  چنین  اجتناب  ناپذیر  پیامد  می  رود. 
سرشناس و محبوب دوران انقالب است. نام و مقام این شخصیت  ها در یادها 
آمده  اند. آنها یا به زندان می  افتند، سر به نیست می  شوند یا محكوم به اعدام. 
از جملۀ آنان، پی  نرو یا سرخ  ریش، مسئول امنیتی گروه  های چریكی و دوست 
به  ترتیب،  بدین  می  شود.  کشته  مشكوک  تصادفی  در  که  ویداست  مربی  و 
گفتۀ ماله دوپَن )Jacques Mallet du Pan(، روزنامه  نگار و سلطنت  طلب دوران 

انقالب فرانسه، “انقالب فرزندان خود را می  بلعد.”

منزل هفتم

ترک  همیشه  برای  اقامت  سال  دو  از  پس  را  کوبا  ویدا  196۸م،  می  ماه  در 
می  کند و در فضای پر جوش و خروش آن ماه به پاریس می  رود: زمان جنبش 
و  جنگ  و  کارگری  اعتصاب  های  ویتنام،  ضدجنگ  تظاهرات  فمینیستی، 
پا  ریاست جمهوری  مقام  در  هنوز  دوگل  ژنرال  پلیس.  با  خیابانی  ستیزهای 
به جنبش  وابسته  ثانوی”  “مسایل  این  از  فراتر  را  ویدا خود  البته  بر جاست. 
نظام  با کل  اجتماعی و ستیز  برقراری عدالت  چپ  گرایی می  داند که هدفش 
سرمایه  داری است. گرچه مسایل سیاسی مطرح در آن دوران در فرانسه ربطی 
با جنبش چپی مورد نظر ویدا ندارد، اما به مصداق این بیت سعدی که “هر گلی 

34حاجبی، یادها، 1۲8.
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نو که در جهان آید / ما به عشقش هزاردستانیم،” او نیز به جمع دانشجویان 
بناپارت در  فیلم روی دیوار کوچۀ  نمایش  ابتكار  زیبا می  پیوندد که  هنرهای 
کارتیه التن و تهیه و پخش اعالمیه  ها و شعارهای انقالبی را بر عهده گرفته  اند. 
پس از انحالل پارلمان، ژنرال دوگل با توسل به زد و بندهای مختلف، از جمله با 
حزب کمونیست، جنبش می 6۸ را سرکوب می  کند. اما سرانجام در 27 آوریل 

1969 ناچار به کناره  گیری می  شود.

فرهنگی  و  اجتماعی  تاریخ  در  مهمی  رویداد  می  ماه  جنبش  ویدا،  گفتۀ  به 
اتوریتۀ  و  سلطه  سنتی،  فرهنگ  در  توانست  که  انقالبی  “رخدادی  بود،  اروپا 
دولتمردان و مدیران، قید و بندهای تبعیض آمیز و مردساالر دگرگونی پایداری 
اقتصادی این جنبش، به نظر ویدا، نه  ایجاد کند.”35 دستاوردهای سیاسی و 
فقط در فرانسه، بلكه در ایتالیا و آلمان و چكسلواکی هنوز پا بر جا مانده  اند.36 
جامعه،  و  سیاست  صحنۀ  در  زنان  جایگاه  مانند  دستاوردها،  این  از  بسیاری 
افزایش حداقل  قانونی شدن چهل ساعت کار در هفته، بهسازی قوانین کار، 
نهادینه  فرانسوی  جامعۀ  در  دانشجویی  سندیكاهای  تشكیل  حق  و  دستمزد 

شده  اند.

آگاه یا ناآگاه، گویی ویدا حاجبی نپذیرفته است، نمی  داند یا نمی  خواهد به زبان 
بیاورد که تنها پیروزی حاصل از تالش  ها ومبارزه  های بیست  وپنج سالۀ او صرفاً 
و منحصراً محدود به همان است که در فرانسه و کشورهای اروپایی دیگر، یعنی 
در بطن نظام  های دموکراتیک لیبرال سرمایه  داری، به دست آمد و بس. تحت 
نظام  های انقالبی-چپی آرمانی او، ژنرال دوگل سال  های سال پس از آن تالش  ها 
یا دیكتاتور دیگری، معموالً  بر جا می  بود  پا  و مبارزه  ها هنوز در مقام رهبری 
خشن  تر و وحشی  تر، جای او را می  گرفت. همۀ ستیزها و تالش  های انقالبی و 
چریكی و عقیدتی ویدا برای تحقق  پذیری آرمان  هایش نه فقط به نحوی قاطع 
از  درجه  هشتاد  و  آنها صد  از  بسیاری  اجتناب  ناپذیر  پیامد  بلكه  فروپاشیدند، 
 )irony( غایت  ها و هدف  های آرمانی او انحراف پیدا کردند. در واقع، طنز تلِخ
زندگی سیاسی ویدا حاجبی در این است که یگانه پیروزی قابل ذکر آن در قالب 

نظامی عقیدتی   تحقق پذیرفت که او همۀ عمر کمر به سرکوب آن بسته بود.

35حاجبی، یادها، 1۴۲.

36اشارة ويدا حاجبی به چكسلواكی بايد معطوف به پس از آزادى از يوغ شوروى باشد، نه چكسلواكی 

در سال هاى دهۀ 1۹60 ميالدى.
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فهم سبب  های زیربنای این  گونه پیامدهای ناگوار و ناخجسته نیز چندان دشوار 
نیست. واقعیت امر این است که کشورهای جهان سومی/در حال توسعه، یعنی 
توده  هایی که آماج تكان انقالبی  اند، از تجربه  های تاریخی و ضروری رنسانس، 
انقالب صنعتی، روشنگری و مدرنیته – به عبارتی چهار قرن آمادگی فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و مهم  تر از همه، فردی در غرب – هرگز بهره  مند نبوده  اند. از 
این رو، آمادگی پذیرش هرگونه تحول دموکراتیک در این توده  ها اگر ناممكن 
این  زندۀ  گواه  گذشته  سال  صدوپنجاه  تاریخ  بود.  خواهد  نادر  بسیار  نباشد، 
در  آن  چنان  توده  ها  اکثریت  جوامع  این  گونه  در  گذشته،  اینها  از  ادعاست. 
چنبرۀ تعصبات و توهمات دینی و سنتی اسیرند که امید کسب فردیت، همان 
عنصر بنیادین شناخت و تحقق  پذیری فرایندهای دموکراتیک، در آنها سخت 
نامیسر است. پس چون زمینه  های اجتماعی و فرهنگی برای تشكیل و پاگیری 
نظام  های دموکراتیک وجود ندارد، اکثریت توده  ها در این  گونه جوامع مجذوب 
و مسحور رهبرانی  اند عوام  فریب و خوش  ظاهر که از طریق برانگیختن احساسات 
ناسیونالیستی و ایدئولوژیكی به نحوی تام  گرا بر آنها فرمانروایی می  کنند، بدون 
اینكه سازوکار یا راه چاره  ای برای رهایی از سلطۀ این  گونه نظام  های خودکامه 
فرادست باشد. تالش گروه اندک روشنفكران انقالبی نیز در اکثر موارد بیهوده 
است و اگر هم موفقیت  آمیز باشد، پیامد کار در واقع فرقی نمی  کند، زیرا این 
بار رهبر انقالبی عوام  فریب و خوش  ظاهر است که نقش دیكتاتور سرکوبگر را 
بازی خواهد کرد. نگاه گذرایی به تاریخ خاورمیانه در صد سال گذشته در تأیید 

آنچه گفته شد کافی است.

زندگی  نامۀ ویدا حاجبی که از چشم  انداز خرد پس  نگر نوشته شده نیز شاهد 
زنده و گویای سناریویی است که یاد شد. اما وقتی او درگیر و دار جوشش  های 
به  منزل  انفاس خوش”37  با  فریادرسی  و  انقالبی در جستجوی “مسیحانفس 
نمی  کند  به ذهنش خطور  البته  آنچه  را درمی  نوردد،  منزل هفت شهر عشق 
این  گونه مالحظات است، غافل از اینكه خدای  گونه  های کاذبی که به آنها امید 
بسته است، همه سرانجام موجب ناامیدی خواهند بود. سفر حماسی ویدا در 
جستجوی ناجی با سفر روحانی اهل ایمان در پی منزلگه مقصود در واقع تفاوت 
چندانی ندارد: هر دو ناشی از زدودگی دریچه  های بینش است که توانمندی 

37حافظ: مژده اى دل كه مسيحانفسی می آيد / كه ز انفاس خوشش بوى كسی می آيد.
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درک بی  نهایت را از انسان سلب می  کند.3۸

آنچه مایۀ سرخوردگی خوانندۀ یادها می  شود، درک این واقعیت است که به  رغم 
به  نه  ویدا حاجبی  عقیدتی،  و  آرمان  های سیاسی  پی  جویی  در  عمر خود  ایثار 
نتیجۀ منطقی یا هدفمندی دست می  یابد و نه راه حل عملی و کارایی پیشنهاد 
می  کند. گویی حكایت زندگانی استثنایی او حامل پیام روشنفكرانۀ دیگری جز 
هیچ  گرایی )nihilism( برای خود و خواننده  اش نیست. او خواننده را در خأل ذهنی 
رهایی  ناپذیری، همراه با احساس نومیدی و اندوه و ندامت،  معلق نگاه می  دارد. آیا به 
نظر او، ما ساکنان طلسم  شدۀ جهان سومی جاودانه به تكرار دور باطلی محكومیم که 
سده  هاست در آن چرخیده  ایم: دیكتاتوری ← بیدادگری ← انقالب/جنگ/کودتا 
← دیكتاتوری ← بیدادگری ← انقالب/جنگ/ کودتا . . .؟ یا باید به امید ظهور 
خدای  گونه  هایی راستین باشیم که عاقبت با توسل به سازوکارهایی قدسی طلسم 

دور باطل سرنوشت ما را بشكنند؟! 

بازگشت

ایران  به  می  گیرد  تصمیم  حاجبی  ویدا  134۸ش/1969م،  سال  اوایل  در 
خواهرش  فرانسه،  و  آلمان  مرز  در  شهرکی  در  دیدار  آخرین  در  بازگردد. 
به  بازگشت  از  که  می  دهد  هشدار  او  به  و  است  نگران  و  آشفته  پری سخت 
سر  از  ساواک دست  زیرا  بردارد،  ماجراجویی دست  از  و  منصرف شود  ایران 
او برنخواهد داشت، به ویژه به سبب تجربۀ کوبا و کمک به آموزش گروه  های 
به  دیار  و  خانواده  و  پسر  از  دور  نمی  تواند  دیگر  سو  یک  از  ویدا  اما  انقالبی. 
راه حل  از سوی دیگر، جز شرکت در مبارزۀ مسلحانه  و  ادامه دهد   زندگی 
برای  او که  دیدار،  این  از  نمی  آید. چند هفته پیش  نظرش  به  جدی دیگری 
بود، زد  ایرانی در فرانكفورت شرکت کرده  نخستین  بار در کنگرۀ دانشجویان 
از  بی  ربط  الگوبرداری  های  و  اتهام  ها  کلیشه  ای،  شعارهای  سیاسی،  بندهای  و 
چین و شوروی و ویتنام و فلسطین و کوبا را از نزدیک تجربه کرده بود. “اما 
الگوی  به  را  مسلحانه  مبارزۀ  فقط  بود.  رفته  سر  همه حرف  آن  از  حوصله  ام 
کوبا قبول داشتم.”39  گویی ویدا یا در واقع آگاه نیست یا ناآگاه این واقعیت 

می ديد،  كه هست  همان گونه  را  همه چيز  انسان  می زدودند،  را  بينش  دريچه هاى  اگر  بليک:  3۸ويليام 

بی نهايت.
39حاجبی، یادها، 150.
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را نادیده می  گیرد که بهانۀ “نزدیكی به پسر و خانواده و دیار” با قصد “مبارزۀ 
با آن در  واقع  نیست، که در  نه فقط هرگز سازگار  الگوی کوبا”  به  مسلحانه 
پیامدهای  و  مسلحانۀ چریكی  مبارزات  در  درگیری  راسخ  عزم  است.  تناقض 
احتمالی زندان و شكنجه و چه بسا مرگ را چگونه می  توان با آرزوی زندگی در 
کانون خانواده توجیه کرد؟ احتمال تحمیل درد و رنج  های روانی جانفرسا بر 
یاران و عزیزان و فروپاشی روند شیوۀ زیست خوگرفتۀ آنان را بر اساس کدام 
موازین انسانی و اخالقی می  توان حق و مشروع به شمار آورد؟ آیا سرسپردگی 
بی چون و چرا به آرمان  های انقالبی ناآزموده و مشكوک قربانی کردن همه  کس 
و همه  چیز را موجه می  سازد؟ انگار ذهنیت ویدا نسبت به این  گونه مالحظات 
هرچه  را  او  خواهرش  نگرانی  های  و  هشدارها  حال،  هر  به  است.  تأثیرناپذیر 
بیشتر به بازگشت مصمم می  کند و به پری دلداری می  دهد که “نگران نباش، 

از چند سیلی و چند ماه زندان که باالتر نیست!”40

بر اساس آنچه تا این مقطع از زندگی سیاسی ویدا حاجبی آموخته  ایم، او از 
نزدیک و به تكرار شاهد بوده است که فرضیه  های آرمان  گرایانۀ او در چارچوب 
کارکردی جنبش  های انقالبی-چریكی چپ  گرا همه به نحوی قاطع به یكی از 
دو صورت دگردیسی پیدا کرده  اند: صورت اول برقراری نظام  های خودکامه و 
تام  گرای ضدتاریخی و ضدانسانی مانند شوروی و چین و کوبا و مانند اینها که 
سرانجام در قالب نظام  های کاپیتالیست  نمای )pseudocapitalistic( آشفته و 
سرهم  بندی  شده تحول پیدا می  کنند. و صورت دوم، سرکوبی و وازنش این  گونه 
مانند  و  بولیوی  و  الجزایر  و  ونزوئال  مانند  سومی  جهان  جوامع  در  جنبش  ها 
اینها. به عبارت دیگر، فرضیه  ها و طرح تجربی انتخابی ویدا حاجبی به قصد 
اثبات اعتبار آرمان  های عقیدتی-سیاسی او تا این مقطع از زندگی  اش نابسنده 
و نادرست بوده  اند. در نتیجه، سنجه  ها و شاخص  های منطقی و علمی – البته 
یا طرح  فرضیه  یا  که  می  دهند  – حكم  آشنایند  اصول  این  با  که  آنان  برای 
تجربی آزمون آن و یا هر دو ناکارا، ناشدنی و ناروایند و باید با دقت و درایت 
بازنگری و بازاندیشی شوند؛ تكرار آنها خردستیز خواهد بود، زیرا نتایج مشابهی 
اسطوره  ای  سیزیف  همچون  حاجبی  ویدا  همه،  این  با  آورد.  خواهد  بار  به 
)Sisyphus( که به نحوی جاودانه سنگ گران  باری را بر دوش به باالی کوه 
می  کشد، با این آگاهی که باز فرو خواهد افتاد، به  رغم همۀ شواهد و بی  اعتنا به 

40حاجبی، یادها، 151.
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درس تاریخ می  خواهد تجربۀ ناموفق و ناکام عمر سیاسی خود را حداقل یک 
بار دیگر تكرار کند؛ با این چشمداشت نامعقول که این بار حاصل کار متفاوت 
خواهد بود. شگفتا که ما ناظران حاشیه  نشین از دور و از پیش نتایج مصیبت  بار 

آخرین تجربۀ ویدا را می  توانیم پیش  بینی کنیم.

تعقیب و تهدید و به اصطالح سین  جیم ساواک از لحظۀ ورود ویدا به فرودگاه 
و  مطالعات  مؤسسۀ  در  سرانجام  تالش،  مدت  ها  از  پس  می  شود.  آغاز  تهران 
تحقیقات اجتماعی، در بخش روستایی و عشایری، استخدام می  شود. سفرهای 
ساواک،  “چهارچشمی”  نظر  زیر  البته  عشایرنشین  ها،  و  روستاها  به  پژوهشی 
برای ویدا بسیار آموزنده و جذاب است. شرح دقیق آنها را باید در یادها خواند. 
در دوم مرداد 1351ش/1971، هنگام برگشت به خانه از سر کار، اتومبیلی از 
پشت به اتومبیل کوچک او می  زند و سپس در نتیجۀ ضربۀ شدیدی به گردن 
از هوش می  رود. وقتی چشم باز می  کند و به هوش می  آید، در بازداشتگاه زندان 
اوین است. شرح هفت سال زندانی شدن در زندان  های اوین و قصر، آزادی از 
زندان به دنبال انقالب اسالمی، زندگی پنهانی و پُرمخاطرۀ او پس از آزادی و 
سرانجام فرار از ایران و پناهندگی به فرانسه در صفحات 163 تا 233 یادها 
دوران  این  در  ویدا  زندگی  نامۀ  به  فهرست  وار  اشاره  های  حتی  شده  اند.  بازگو 
نه فقط بیرون از محدودیت  های این نوشته که در واقع به منزلۀ بی  انصافی و 
ناچیزانگاری است. همین  قدر باید گفت که نقش او در مقام یک رهبر، مشاور، 
رازدار و تسلی  بخش همراه با شهرت او در کسوت یک زندانی نمونه، شكیبا، 
پُرطاقت و به طور کلی بزرگ  منشی و بلندپایگی او در جمع هم  بندان جوان  تر 
در “نخستین زندان زنان سیاسی” ایران شخصیتی افسانه  وار از او می  آفریند که 
در کتاب دوجلدی دیگر او، داد بی  داد: نخستین زندان زنان سیاسی، 1350-

1357، از زبان آنها به تفصیل بازگو شده است.41 حتی خود ویدا از این مسئله 
در شگفتی است: 

زمانی که در خرداد 53 برای نخستین  بار مرا از اوین به زندان قصر 
منتقل کردند، از چهرۀ غلوآمیزی که از من ساخته   بودند در شگفت 
ماندم. با اینكه همواره از قهرمان  پرستی و اسطوره  سازی بیزار بودم، 

 Umverteilen )كلن:  زنان سیاسی، 1357-1350  زندان  نخستین  بیداد:  داد  تبريزى،  41ويدا حاجبی 

.)1383-1381 ،Stiftung fur einer Solidarischen
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مجذوب مقاومت و ایثار همبندان جوانم شدم. خواسته یا ناخواسته، 
به تدریج در قالب آن چهره  ای فرو رفتم که از من ساخته شده بود. 
فراتر از این، دیری نگذشت که در تناقض میان همرنگ شدن با جمع 
و کسب هویت جمعی از یک سو و حفظ فردیت و استقالل اندیشه و 

عمل از سوی دیگر سرگردان ماندم.42

در این بررسی صرفاً به ذکر چند نكته از میان خاطرات دوران زندان ویدا حاجبی 
بسنده می  کنم. در روزهای اول زندان شدت شكنجه به اندازه  ای است که او 
چند بار بیهوش می  شود و با بدنی ورم  کرده، پاهای سیاه  شده تا زانو با پوست 
ترکیده و خونریزی شدید به هوش می  آید. “در آن وضعیت اسفبار، پزشک چاق 
و چلۀ زندان با لُپ  های گل  انداخته و دست  های گوشت  آلود مرتب فشار خونم 
را می  گرفت و با لحنی مؤدب به عضدی ]یكی از رؤسای زندان اوین[ می  گفت: 
‘فشار خون هر دو شما یک اندازه است، می  توانید ادامه بدهید!’”43 سرانجام با 
تشخیص عفونت خون بیش از دو ماه در درمانگاه اوین بستری می  شود. پس از 
بهبودی، قریب به هفت ماه در یک اتاق انفرادی و بدون اجازۀ مالقات زندانی 
است. “برخالف چهره  ای که از من ساخته بودند، از بازجویی و شكنجه سخت 
می  ترسیدم و از دلهره و نگرانی لحظه  ای آرام نداشتم،”44 به ویژه وقتی او را 
این  با  گرفت.  از سر خواهند  را  پسرش شكنجه  برابر  در  که  تهدید می  کنند 
همه او نه هرگز اعتراف می  کند، نه نام یا مخفیگاه کسی از همرزمانش را فاش 

می  کند و نه ندامت  نامه  ای می  نویسد یا می  خواند.

پس از ماه  ها به ویدا اجازۀ مالقات می  دهند و چشمش به دیدار پسر و پدر و مادر 
روشن می  شود، بدون اینكه اجازۀ نزدیک شدن به او یا حرفی جز احوال  پرسی 
داشته باشند. مادرش تقاضا می  کند که قرآن کوچكی را که بیست  وچهار ساعت 

روی ضریح حضرت رضا گذاشته بوده به ویدا بدهند.

عضدی انگار از قرآن ترسیده باشد، سرش را عقب کشید و به رسولی 
گفت: “من پاک نیستم تو بگیر!” رسولی همین جمله را به حسینی 
]رئیس زندان[ تحویل داد و حسینی به سرنگهبان “دولت.” اما دولت 

42حاجبی، یادها، 180.

43حاجبی، یادها، 16۹.

44حاجبی، یادها، 171.
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هم جرئت نكرد به قرآن دست بزند. سرانجام سربازی را صدا کردند و 
او قرآن را بی  آنكه ورق بزند دودستی جلو من گرفت.45

ویدا می  نویسد که پس از اعالم فتوای روحانیان در خصوص نجس بودن 
هم  بندان  و  دوستان  که  مذهبی  زندانیان  مجاهدین،  و  کمونیست  ها 
چندین سالۀ زندانیان چپ  گرا بودند آنها را تحریم می  کنند، به این 

بهانه که “ساواکی  ها را بر شما ترجیح می  دهیم، چون مسلمان  اند!”46

انفرادی زندانی  در سال 1355ش/1976م، در حالی که ویدا هنوز در سلول 
او نمی  داند که در  از تهدیدها و فشارهای معمول دیگر خبری نیست.  است، 
نتیجۀ فعالیت  های خواهر و شوهرخواهرش، از طریق کنفدراسیون دانشجویان 
ایرانی، برخی از روشنفكران و شخصیت  های جهانی به حمایت از او برخاسته 
زندانی  به عنوان  از جانب صلیب سرخ جهانی  اینكه در همان سال  و  بودند. 
سال انتخاب شده بود. به هر حال، در یک روز پاییزی در سال 1355ش، او 
به دفتر رئیس زندان احضار می  شود و در سالن بزرگی پسرش رامین و یكی از 
دوستان دیرینه  اش را می  بیند که روی یک مبل و پشت میزی با ظرف  هایی پر 
از شیرینی و میوه نشسته  اند. ضمن آن دیدار غیرمنتظره در آن روز، به گفتۀ 
او، پاییزی غم  انگیز است که از مرگ مادر باخبر می  شود. به  رغم یادآوری  های 
مكرر رئیس زندان که “هنوز وقت مالقات تمام نشده،” او از جا بلند می  شود و 
می  رود. “تاب ماندن در آن وضعیت را نداشتم. می  خواستم دور از نگاه مأموران، 
در تنهایی و خلوت سلول بگریم.”47 او با زبانی بس اندوهبار، صمیمی و زیبا 
احساسات خود را در سوگ مادرش در دو پاراگراف در صفحۀ 179 یادها بیان 
می  کند. نثر این دو پاراگراف که نه فقط نمایندۀ اوج زبان در کتاب یادها، بلكه 

اوج تراژدی زندگی  نامۀ ویدا حاجبی است، خواننده را سخت منقلب می  کند.

است،  پیوسته  خلق  فدایی  چریک  های  به  زندان  دوران  اوایل  از  که  ویدا 
کلی  طور  به  و  زیبایی  شناختی  و  هنری  تحریم  های  زیستی،  سخت  گیری  های 
روندهایی  می  داند،  نامعقول  و  افراطی  را  خود  بر  آنها  تحمیلی  زندگی  شیوۀ 
غربی  کمونیست  های  جمع  در  نه  و  کوبایی  و  ونزوئالیی  مبارزان  میان  نه  که 

45حاجبی، یادها، 175.

46حاجبی، یادها، 175.

47حاجبی، یادها، 17۹.
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با  نه  است،  سرمایه  داری  بیدادگر  نظام  با  ستیز  ویدا  مبارزۀ  است.  بوده  شاهد 
دستاوردهای سرمایه  داری. اما او ان  چنان مجذوب و مرعوب ایثار، روحیۀ مقاوم 
و ازخودگذشتگی  های هم  بندان است که “حتی اگر در نهان مدافع پاره  ای از آن 
ابراز  تحریم  ها و ضدیت  ها نبودم، اما مخالفتم را نیز به صراحت در برابر جمع 

نمی  کردم.”4۸ 

رویكرد ویدا در این زمینه نمایندۀ نوعی تناقض  گویی ناشی از نبود اندیشۀ تحلیلی 
و استداللی است. او یا نمی  داند یا نادیده می  گیرد که فرآورده  ها )products( را از 
فرایندهایی )processes( که به وجود آورندۀ آنهایند نمی  توان جدا انگاشت، مگر 
از طریق نفی و وازنش رابطۀ علت و معلولی. اینكه فرضاً ماشین  ها و هواپیماها 
و هزاران فرآوردۀ دیگر رژیم  های سرمایه  داری از ماشین  ها و هواپیما  های قراضۀ 
روسی و هزاران فرآوردۀ دیگر رژیم  های سوسیالیستی-کمونیستی از همه جهت 
دو  این  در  انسان  ها  بهروزی  و  بهزیستی  جنبه  های  قیاس  از   – برترند  و  بهتر 
گونه شیوۀ زیست فعاًل می  گذریم – پدیده  هایی تجریدی که در خأل روی داده 
باشند نیست، بلكه ناشی از فرایند علیت )causality( است. نفی این فرایند را 
مشكل می  توان توجیه کرد. تحریم  ها و ضدیت  های مبارزان چپ  گرا نیز ناشی 
از ورشكستگی و درماندگی ذهنی است که به صورت سازوکار دفاعی تحریم و 
وازنش شكل می  گیرد. آنها چون نمی  توانند سروری آشكار و انكارناپذیر شیوۀ 
را  همانند کبكی که سرش  منكر شوند،  را  در کشورهای سرمایه  داری  زیست 
زیر برف پنهان می  کند، در توهم گریز از واقعیت  ها و در چنگال خویش  انكاری 

)self-denial( اسیرند. 

ویدا می  نویسد که در تمام دوران زندان، فدائیان و مجاهدین تعیین مقررات 
و اعمال تحریم  ها را، بدون اعتنا به نظر اقلیت، حق مسلم خود می  دانستند و 
هرگونه مصالحۀ سیاسی، استقالل اندیشه و ابراز فردیت را امری نكوهیده به 
شمار می  آوردند. “من نیز که همواره خودم را جزیی از جمع فدائیان می  دانستم 
در عمل با آنان هم  رای و هم  صدا بودم.”49 از دیدگاه خرد پس  نگر، او می  افزاید: 
مدنی،  حقوق  و  اندیشه  استقالل  پلورالیسم،  یا  کثرتگرا  ایده  های  فقدان  “در 
سر  بر  را  خود  چتر  مردساالر  و  سنتی-مذهبی،  انحصارگرا،  فرهنگ  ناگزیر 

4۸حاجبی، یادها، 18۹.

49حاجبی، یادها، 1۹0.
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گروه  های چپ گسترانده بود.”50 حذف  های فیزیكی چند عضو از فدائیان – که 
سال  ها بعد از آن آگاه می  شود – نیز به نظرش نشانۀ انحصارطلبی سبعانه در 

شكل  گیری  های فرقه  ای بود.

اگر پیش از دستگیری، فردیت و شخصیت  ام را کم و بیش حفظ کرده 
بودم، با ناپسند دانستن فردیت و “تک  روی” از زندان آزاد شدم. لذت 
بردن از هنر، موسیقی، زیبایی  ها، توجه به خورد و خوراک و پوشش 
در ذهنم به امری ناشایست تبدیل شد و زهدگرایی و تهیدستی و فقر 
به فضیلت. سرانجام نسبت به دستاوردهای پُرارزش فرهنگی، علمی، 
حقوق مدنی، و مهم  تر از همه حق برگزیدن و عزل در انتخاباتی آزاد 

در جوامع سرمایه  داری به شک و تردید افتادم.51

در این پاراگراف شگفت  آور و باورنكردنی، انسان یگانه و ممتازی که بیست  وپنج 
سال از بارورترین دوران زندگانی را با جان و دل در خدمت مبارزات انقالبی به 
سر آورده است، حاصل تجربه  ها و دست  یافت    های روشنفكرانۀ خود را با زبانی 
روشن و پُریقین و فشرده بیان می  کند. معتبرتر و موثق  تر از ویدا حاجبی از 
شخص دیگری در تاریخ معاصر ایران نمی  توان نام برد که روی سخنش بتوان 

این  گونه به جد درنگ کرد.

پس از آزادی زندانیان به دنبال انقالب 1357، ویدا نیز آزاد می  شود و خانۀ 
پدری را ساکت و غمگین و پدرش را پیر و تنها بازمی  یابد. چهرۀ شهر غریبه 
و شوقی  “شور  موج می  زند.  فضا  در  نگرانی  با  آمیخته  ناآشناست. هیجانی  و 
به  نمی  دهد  اجازه  و  است  گرفته  او  از  قرار  و  آرام  دلهره”  و  تردید  با  همراه 
اندیشه  های متناقضی که ذهنش را آشفته کرده  اند  سر و سامان بدهد، اینكه 
مقصد نهایی کجاست و چه آینده  ای در انتظار اوست. روز 26 دی 1357، تاریخ 
پایان سلطنت شاه، بشارت  دهندۀ لحظه  های کوتاه و شادی  آفرین حس شادمانۀ 
آزادی است، زمان دست کشیدن از تردیدها و تناقض  ها و غوطه  وری در بهار 

آزادی؛ افسوس، بس کوتاه و گذرا.

نیز  پدرش  و  می  کند  خودکشی  ویدا  بزرگ  عموی  انقالب،  از  پس  ماه  چند 

50حاجبی، یادها، 1۹1.

51حاجبی، یادها، 1۹3.
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چندی بعد جان می  سپارد. اهالی محل که هنگام آزادی از زندان از او استقبال 
کرده بودند، اینک هر شب روی دیوار باغ آنها می  نویسند: “گمشو کمونیست!” 
اوج  جهت  در  بدآهنگ  و  ناموزون  اصوات  پیگیر،  اما  به تدریج،  که  می  بینیم 
دوران  و  می  شوند  هم  صدا  او  زندگانی  سمفونی  سرسام  آور  و  درهم  گسیخته 
شرح  می  دهند.  هشدار  اوست  کمین  در  که  را  پُرمخاطره  ای  و  سخت  بسیار 
از  مداوم  وحشت  مخفیگاه،  آن  به  مخفیگاه  این  از  او  دربدری  های  افسانه  وار 
سرانجام  و  اسالمی  حكومت  عناصر  دست  به  اعدام  و  شكنجه  و  دستگیری 
فرار از ایران در سال 1361ش/19۸2م را باید در یادها به تفصیل خواند. به 
و  برف  در  پیاده  پای  کردستان،  دموکرات  هوادار حزب  قاچاقچی  یک  کمک 
یخ، پس از قریب به یک  ونیم ماه پیاده  روی در کوهستان  ها، سرانجام او خود را 
به مرز ترکیه می  رساند و با تالش  های پسرش – که ویدا توانسته بود با تقبل 
خطرات فراوان او را به فرانسه بفرستد – ویزای پناهندگی سیاسی از فرانسه 
به دست می  آورد و خود را به پاریس می  رساند. او که بدون هیچ  گونه پشتوانۀ 
مالی در تنگدستی شدید قرار دارد، به هر تدبیر از طریق پیشخدمتی در یک 
رستوران، شیرینی  پزی و رفت  وروب امرار معاش می  کند. مرگ خواهر عزیزش، 
جوان  ترش،  برادر  دادن  دست  از  و  بود  رنج  در  بیماری  از  سال  ها  که  پری، 
کامران، ضربه  های جبران  ناپذیری  اند که ناچار به تحمل آنهاست. در عین حال، 
درگیری  های ذهنی وسواسی او به بازنگری تجربه  های گذشته و بیان واقعیت  ها 
او را آرام نمی  گذارند. تدوین دو جلد کتاب داد بی  داد و نگارش یادها حاصل 

تالش او برای رویارویی با این درگیری  های ذهنی است.

پی  گفتار

راستی می  توان  به  یادها،  ویدا حاجبی در  و مكرر  اساس گفته  های صریح  بر 
نظر داد که او بیش از هر چیز یک اومانیست/انسانیت  گرا )humanist( است 
که عمر خود را وقف پی  جویی آرمان  های اومانیستی در  محدودۀ جنبش  های 
اما بی  اعتنا  از این واقعیت، یا آگاه  انقالبی-چریكی چپ  گرا کرده است، غافل 
معیوبی  دایرۀ  پیرامون  اجتناب  ناپذیر  نحوی  به  این  گونه جنبش  ها  که  آن،  به 
می  چرخند که در نقطۀ کانونی آن رهبری پُرجاذبه و بی  تردید خودشیفته و 
عوام  فریب و قدرت  طلب و سنگدل )لنین، استالین، مائو، کاسترو و . . .( همراه با 
گروه اندکی پیروان خشک  اندیش متعهد قرار دارند که به خاطر الزام نگاهداشت 
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و گسترش قدرت، به عبارتی ضرورت ایمنی حضور در نقطۀ کانونی و جلوگیری 
به قصد سرکوب هرگونه  به دیكتاتوری  از فروپاشی دایرۀ معیوب، جر توسل 
آزادی اندیشه و عمل در توده  های جامعه سازوکار دیگری در اختیار ندارند. از 
جمله پیامدهای زیانبار این  گونه نظام  های حكومتی جلوگیری از تحقق  پذیری 
مفهوم فردیت – همان جوهر و جزءمایۀ بنیادین تجربۀ تجدد و دموکراسی – 
در انسان  هاست. یادها شاهد زنده و گویا و در واقع رویدادنامه  ای است از آنچه 
گفته شد. بدین قرار، نظام  های عقیدتی-حكومتی این  چنانی نه فقط ضدتاریخی 

که ضد انسانی  اند.

از  اثری  فقط  نه  دهه  هاست  و  سال  ها  که  آشكار  دلیل  این  به  ضدتاریخی 
جنبش  های انقالبی-چریكی چپ  گرا در هیچ گوشه  ای از عالم نمی  توان یافت. 
قدرت  های نمونه و پشتوانۀ آنها، مانند شوروی و چین، و کشورهای کوچک  تر 
پیرو این ایدئولوژی  ها، مانند کوبا و ویتنام، از فرط ناچاری به هر حیله و ترفند، 
هرچند به نحوی شلخته و ولنگار، سرگرم فرایند سازگاری و هماهنگی با اصول 
آزادی  که  توهم  این  با  هنوز  دموکراتیک-سرمایه  داری  اند،  نظام  های  بر  حاکم 
اندیشه و عمل را می  توان همچنان سرکوب کرد و در عین حال از برکات این 
نظام  ها بهره  مند شد. سرانجام این  گونه رژیم  های روان  پاره )schizophrenic( به 
یكی از دو صورت خواهد بود: پذیرش کامل مبانی دموکراسی-سرمایه  داری از 
طریق انتخابات آزاد و حق رأی برای همۀ شهروندان یا سیر پس  گرا در جهت 

دیكتاتوری و به عبارتی سرگردانی دوباره در حلقۀ معیوب.

ضدانسانی بودن نظام  های یادشده نیز به سبب تحمیل بی چون و چرای شیوۀ 
زیست انسان  ها، از گهواره تا گور، به حكم گروه اندکی خودگمارده است که 
در  را  عمل  و  اندیشه  آزادی  جوانه  های  ورشكسته  ایدئولوژی  هایی  اساس  بر 
آدمی می  خشكانند. شگفت آنكه هواداران و پیروان این  گونه روندهای پس  گرا 
همۀ  تكامل  فرایند  بی  امان  و  شتابنده  که سیر  می  گیرند  نادیده  یا  نمی  دانند 
جنبه  های هستی و حیات آدمی، از جمله متن تاریخی آن، را در بر می  گیرد 
و به پیش می  راند. آنكه و آنچه هم  زمان و همگام با سیر تكامل پیش نراند، به 
عبارتی با آن ناسازگار باشد، ناچار به حاشیه رانده خواهد شد و سرانجام فرو 
نظام  های  بودن  آرمانی  و  منزلۀ کمال  به  نباید  را  اشاره  ها  این  پاشید.  خواهد 
دموکراسی-سرمایه  داری به شمار آورد، هرگز! همین  قدر می  توان ادعا کرد که 
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سیاسی  نظام  های  میان  در  که  است  آموخته  ما  به  گذشته  سدۀ  چند  تاریخ 
گفتۀ  به  زیرا  است،  بهترین  نسبی  نحوی  به  دموکراسی  لیبرال  حكومتی،  و 
نهرو، این  گونه نظام بازنمود و تجسم طبیعت آدمی است، بدین معنی که همۀ 
نیروهای  که  نیست  شک  دارد.  بازتاب  آن  در  آدمی  طبیعت  بدهای  و  نیک 
پیش  رونده و اجتناب  ناپذیر تكامل حكم می  کند که اصول و موازین دموکراسی-
سرمایه  داری نیز بر اساس نیازها و ضرورت  های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی 
و تاریخی تحول پیدا کنند، وگرنه در حاشیۀ تاریخ فرسوده و ناکارا از اعتبار 

ساقط خواهند شد.

حاجبی  ویدا  دست  نایافتنی  و  رمانتیک  افسوس  واال،  اومانیستی  آرمان  های 
بی  کرانی”  سوی  به  بلند  “پروازهای  بشریت،”  سعادت  و  عدالت  )“آرزوی 
به  بخشیدن  تحقق  برای  ضروری  کارکردی  سازوکارهای  با  اینها(  مانند  و 
مائوئیسم(  لنینیسم،  )مارکسیسم،  او  عالقۀ  مورد  نظام  های  تجویزی  الگوهای 
هرگز سازگار نبودند که در واقع، این “ایسم  ها” را ضدنظریه  هایی بر آرمان  های 
اومانیستی باید به شمار آورد. آزمایشگاه و آزمون تاریخ ثابت کرده  اند که تجربۀ 
این تئوری  ها سرانجامی جز نكبت، پس  گرایی، رنج، ستم، و  از  عملی حاصل 
مهم  تر از همه سرکوبی آزادی اندیشه و عمل برای انسان  ها به بار نخواهد آورد. 
ویدا  آرمان  گرایانی چون  اساسی  مشكل  اصوالً  که  برد  یاد  از  نباید  همچنین، 
است که در   )utopia( آرمانشهری  به  رمانتیک دستیابی  توهم  حاجبی شاید 
ذهنیت آنها رخنه کرده است، آرمانشهری که تا امروز در جهان هستی وجود 
نداشته و هرگز نخواهد داشت، به این دلیل علمی و منطقی ساده که آرمانشهر 
انسان  وجود  به  امید  و  کنند  بنا  می  توانند  آرمانی  انسان  های  را صرفاً  فرضی 
آرمانی آرزوی عرفانی شاعرانه  ای بیش نیست: “گفتند یافت می  نشود جسته  ایم 
ما / گفت   آنچه یافت می  نشود آنم آرزوست.” دلیل علمی پشتوانۀ این ادعا این 
خودپسندی،  چون  است  خلقیاتی  شامل  آدمی  ذهن/روان  محتوی  که  است 
از  خشم، حسادت، طمع، شهوت و بسیاری دیگر که وجود و تظاهر هر یک 
آنها با مفهوم “آرمانی” ناسازگار خواهد بود. دلیل منطقی اینكه مفاهیمی چون 
آرمانی، غایی، مطلق و مانند اینها نه فقط تعریف دقیق و فراگیری ندارند، در 
کلی  به  است  ممكن  آنها  تعریف  از  آدم  ها  تفسیر  گوناگون  فرهنگ  های  متن 
با  دیندار  فرد  برای یک  “آرمانی”  تعریف  و  نمونه، معنی  برای  باشد.  متفاوت 

ایمان با معنی همین مفهوم نزد شخصی بی  دین متفاوت خواهد بود.

یادها
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گفته  اند تمدن از کودکستان آغاز می  شود. معنی تلویحی این گفته این است 
که آزاداندیشی و فردیت و تجدد و تمدن را نمی  توان از باال یا از بیرون تجویز و 
تحمیل کرد، فضای مناسب برای بالندگی این فضیلت  ها باید از دوران کودکی 
فراهم باشد؛ آنچه از برکات تجربه  های روشنگری و مدرنیته در غرب فراهم بوده 
است و رشد و بالندگی دموکراسی  های لیبرال را موجب شده است. پس تكلیف 
ما ساکنان جهان سومی چیست که سده  ها زیر سلطۀ دیكتاتوری و بیدادگری 

از این تجربه  ها محروم بوده  ایم؟

ما امروز در دوران باورنكردنی و حیرت  آور انفجار اطالعات از طریق سیستم  های 
و  ملت  ها  مابین  مرزهای مصنوعی  فروپاشی  دوران  می  کنیم،  زیست  رایانه  ای 
فرهنگ  ها. تكان  ها و شوک  های ضدتاریخی و ضدانسانی موجود در گوشه و کنار 
جهان امروز نیز سرنوشتی جز ورشكستگی و فروپاشی در پیش ندارند. سرکوب 
آزادی اندیشه و عمل در عصر دیجیتال توهمی بیش نیست. نوعی خوش  بینی 
محتاطانه این امید را در انسان به وجود می  آورد که کودکان و جوانان آسیایی 
افریقایی و خاورمیانه  ای امروز از طریق سیستم  های رایانه  ای شاید آنچه را  و 
که نسل  های گذشته هرگز تجربه نكردند بیاموزند و تجربه کنند و جوانه  های 

فردیت و آزاداندیشی در آنها بشكفد. در آرزوی چنین روزی

ما همچنان
دوره می  کنیم

شب را و روز را
هنوز را.52

52برگرفته از شعرى سرودة احمد شاملو )الف. بامداد(.


