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برای اولین بار منتشر مرضیه احمدی اسکویی در جریان این تحقیق به دست آمده و تمام اسناد و عکسهای  :دقت
 )نویسنده(.شودمی

 
 

  (1مرجان... ) یدر جستجو
 زاده زنوزیسودابه تقی

 (1353اردیبهشت  6 – 1324فروردین 5) «ییاسکو یاحمد هیمرض» ادی به
 

از اوست که تاکنون منتشر  افتهینو یبه همراه اسناد «ییاسکو یاحمد هیمرض» یاز زندگ ییهابرگ دیخوانیم آنچه
اول  یهاو سال ۴۰آخر دهه  یهاخود در سال یاسیس یهاتیبه خاطر فعال شتریکه او را ب ینشده است. شخص

 .میشناسیم شدیم دهینام« خلق ییفدا یهاکیچر»در قالب آنچه که  ۵۰دهه 
از توابع « اسکو»شهر  ۱۵۲۷در کوچه اوجوزلو، خانه پالک  ۱٣۲۴ماه سال  نیفرورد ۵که در  «ییاسکو یاحمد هیمرض»

 «مرجان»و بعدها « جان هیمرض»بود که دوستانش او را « صادق»و  «هیحسن»دختر از سه دختر  نیآمد، دوم ایبه دن زیتبر
 .دندینام

از کتاب  یو بخش کوچک یچهره فراموش نشدن نیا شتریدر شناخت هرچه ب میهاگام نیتنها شرح نخست ریز متن
ها با در عشق مرجان را نه با خواندن که تن دهیچیپ تیچاپش را دارم. اگرچه شناخت شخص دیاست که ام« مرجان»

 آموخت. توانیاو م ستنیحس کردن و ز
اسناد و مصاحبه  یجستجو با مطالعه آثار، بررس نیا در

 یریارائه تصو یدر پ «هیمرض» انیبا دوستان و آشنا
به دست  جهیاز او شدم. آنچه به عنوان نت انهیواقعگرا

 «هیمرض»آمد من را که پانزده سال بعد از جان باختن 
که بند بند  ی«مرجان»م با اچشم به جهان گشوده

 (۱خورده بود آشناتر کرد. ) رهگ« عشق»وجودش با 
 اریبس یمیهمراهان صم« مرجان» یجستجو در

سابق  انیاز دانشجو یهمراهان ژهیداشتم؛ بو
که از  «نیسپاه دانش مامازن ورام یعال یدانشسرا»

بودند و او را عاشقانه دوست « مرجان»دوستان 
دوست نبود،  کی ییو راهنما یداشتند. اما اگر همراه

 کرد؛یمن دایادامه پ اشیراه حداقل به شکل کنون نیا
کار، به وقت  نیآغاز یکه از همان روزها یدوست
آگاهانه و به وقت  یپدرانه، به وقت سخت یدلتنگ

 (۲ام کرد. ) یصبورانه همراه یآشفتگ
 

*** 
 

که از قلبم شروع شده بود به  یزیدر وجودم شروع به جوانه زدن کرد. چ یبه آرام یزیبود که چ ۱٣۹۷ماه سال  مرداد
 دکیخود بدانم در حال به  آنکهینگذشت که احساس کردم ب یادیوجودم پمپاژ شد. مدت ز یاعضا یسرعت به همه

 او! یگریخودم و د یکیوجود دو نفر هستم؛ کالم  کیو در  قلب، مغز، چشم دنیکش
 انیدر م یبار تفاوت کوچک نیتجربه کرده بودم، اما ا زیحس را قبال ن نینبود. ا یبیحس عج میاعتراف کنم که برا دیبا

 یو حت اشیدیهرگز ند سته،یز شیکه سالها پ یشما تاکنون دلبسته شخص ایبدهم: آ حیتوض نطوریا دیبود. بگذار
آنچه رخ داد  میبگو دیسوال است که چطور؟! با تانی. اما اگر براام! من شدهد؟یاهاز او وجود ندارد شد یرد و نشان چیه
سال  ۴۵به  بیگذشت قر. ۱٣۹۷و چه در مرداد ماه سال  ۱٣۵٣ماه سال  بهشتیعشق بود. چه در ارد هیشب یزیچ

 نیبود، اما در ا دهیدر آن سالها به اوج خود رس شیهابود که زبانه یخاکستر شدن آتش یبرا یاگرچه فرصت مناسب
 . شدیدراز م شیبه سو مانهیشد که صادقانه و صم ییهاگرمابخش دست زیسالها ن

 یهاابانیها و خ! از گشتن در کوچه پس کوچهیابود به هر واسطه خیکار، غرق شدن در تار نیبه او، اول دنیرس یبرا
جستجو و برگشتن به آن روزها آن هم بعد از  نیا شانیکه برا یافراد افتنیتا  «دیسف یهاکتاب»و ورق زدن  یمیقد

وار بود. اما دردناک و کابوس ک،ینشسته، اگرچه نوستالژ دبر تک تک خاطرات افرا یهمه سال که گرد فراموش نیا
شوند تازه  کیرا با تو شر شانیهاکه کابوس یکرد و اگر قانعشان کن شانیدایپ توانیها واسطه مکه گاه با ده یافراد

قدم  یبراو تو  ست؟یچ اتزهیکه انگ نیو ا ؟یلیکه چرا؟ به چه دل یو پاسخ بده یثابت کن شانیخودت را برا دیبا
جستجو  نیدر درونم ا یزیچ: »یشدن با آنها و صداقت ندار الهیپجز هم یاهچار خیتار یبرهه نیترگذاشتن به صادقانه

نبود. آنها حق داشتند که نخواهند در باره او و آن روزها حرف  نیاز ا ریغ یلیدل چیو واقعا ه« را طلب کرد و راه افتادم!
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 یسک یبلند برا ییبار با صدا نیبار مرور شده بود و حاال تکرار کردن آن، ا ونهایلیم شانیبرا عابزنند، چرا که آن روزها قط
 نبود.  ندیجوان است خوشا یلیدرک آن روزها خ یاخودشان بر که به گفته

خاک خورده و  یهاحضورش را پشت کتاب شدیبود که م ییجا نیو دست دوم قطعا اول یمیقد یهایکتابفروش
 نکهیا یآن به جا یهاکه کتاب یخاک یهابا قفسه یاحساس کرد. اگرچه ظاهر آراسته و منظم او چندان تناسب یکاه

 .نداشتاند هم تلنبار شده یداده شده باشند رو هیتک گریبا نظم به همد
 یآشنا یبو رومیرا که باالتر م یا. هر پلهرومیساختمان فرسوده دو طبقه را باال م کی کیبار یهابازار کتاب، پله در

یآخر که م پله. پا بر گردمیبه عقب باز م یده سال یابا هر پله یی. تو گوشودیاحساس م شتریب یمیقد یهاکتاب
را به اتاق بگذارم، او با آن کت و  میکه پا نیهم کنمیباز است. گمان م ول. در اتاق اچمیپیراهرو را به چپ م گذارم

کتاب و پشت به در دارد با دقت  یهاقفسه یسر خورده، روبرو اشنهیس یبافته که از دو طرف رو یهاسیدامن و گ
. فکر حضورش در رودیم یو به سراغ کتاب بعد گذاردیم شانیسرجا زند،یورق م دارد،یبرم یکی یکیکتابها را 
 اگرچه نه وست،یپ قتیکه به حق یاست. فکر ندیمرداد ماه خوشآ یفرساطاقت یدر گرما یمیمثل نس یکتابفروش
 در واقع!

 یشت است. مرددر ییهاو چشم یپروفسور یشیمتوسط، ر یکلیساله، با ه ۶۰ بایتقر یکتابفروش مرد یآقا
ه ب شتریکه ب ییهااز آن لبخند ست،ین دنیکه از باب خند ییهابر لب دارد. از آن لبخند شهیکه هم یمحجوب با لبخند

که او به  ییهاآن لبخند هی. شبشودیمزده  دنیبه وقت خجالت کش ای یزیچ ،یقتیحق ،یکردن حس یخاطر مخف
 .زدیشدن م یوقت عصب

به  یاکه مثل گلوله یاو دوستانش. با هر کلمه زنمی. در مورد او حرف مکنمیمقدمه شروع به حرف زدن م بدون
. با زندیم یبه سرخ شتریاش بو رنگ چهره دوزدیم نیبه زم شتریرا ب شیهاچشم پردیم رونیسرعت از دهانم ب

که  نیطور منقلب شود. بدون ا نیندارد که ا یلیدل رنهو گ زنمیبه هدف م کیکه حداقل دارم نزد فهممیم یرییهر تغ
به  نکهیا یو به جا کندیجدا م یکف کتابفروش یهاکیسرش را از موزائ ی. به سختدهمینفس تازه کنم ادامه م

 مانمیو منتظر م شومی. ساکت مماندیو م کندیم ریگ میهاگلو و لب نیب ییجا شیهانگاه کند چشم میهاچشم
نشسته بر  یهاشدن و عرق دیآن همه سرخ و سف تا جواب

ر د شیکه برا ییهاکیبه موزائ یطوالن یهاو زل زدن یشانیپ
که  رمیرا بگ کردهیم یباز نمایس یآن لحظه قطعا نقش پرده

 «ندارم! یزیمتاسفانه چ: »دیگویم
چهره و حال منقلب او فکر  راتییکه مغرور و سرخوش از تغ من

ظاهرا در آستانه  شومیم کیهدف نزددارم به  کردمیم
یم دیبه او بودم، اما نبا دنیدر راه رس یناکام نیاول تجربه

ام بگذارد. با چهره یرو یریحالت مثل او تاث نیکه ا گذاشتم
شدن  دیهمه زحمت و سرخ و سف نیبا ا: »میگویخودم م
نبود.  «نیفقط هم»است که  نیا تیاما واقع!« ن؟یفقط هم

 یپروفسور شیر یآقا یکه من آن روز در کتابفروش یحس
 است یحس نیترام خالصتاکنون که کنارش نشسته افتمی

به  یابه بهانه عیسر افتمییاز او م یرد و نشان ای شدمیام. بعدها هر وقت دلتنگش ممدت تجربه کرده نیکه در ا
 ی. من آن روز و در آن کتابفروشکردیبودن درکنارش آرامم م م،یبگو یزیبخواهم چ نکهیو بدون ا رفتمیم اشیکتابفروش
 داشتم. اجیبود که در آن لحظه به آن احت یزیآن چ همه مانیکردم و ا دایپ مانیاو ا افتنیبود که به 

 یی. جارومیم «یکارگر جنوب»در  یبه سمت پاساژ میآیم رونیمطمئن ب یاما قلب ،یخال یکه با دست یکتابفروش از
یپاساژ م نیرزمیکنم. وارد ز دایاو پ یدر باره یزیآن چ نیرزمیز یهایاز کتابفروش یکیبتوانم در  دیگفته بودند شاکه 

اش رنگ دست چپ ییطال حلقه زیاز هر چ شیکه پ ابمییرا م یقد کوتاه بایراهرو مرد الغر اندام و تقر ی. در انتهاشوم
 . کندیم ییاند خودنماشده دهیچ یکتابفروش نیتریدر و یکه با دقت خاص ییهاو کاست

 توانمیندارم، اما م یزیچ: »دیگویو م کندیمکث م یاز او هستم. کم یکه دنبال نشان میگویآرام م یبار با لحن نیا
از او  یکه به دنبال نشان ییهر جا بایکه تقر ی. سوالگردمیکه چرا دنبال او م پرسدیو بالفاصله م« کنم دایپ تیبرا

از !« ستین یشخص از عالقه شیب یزیچ نیها عالقه دارم و او آن آدم زهابه آن رو: »میگویبودم با آن مواجه شدم. م
 ییها. کتابگرددیکتاب در دست برم نیکه چند کشدینم ی. طولرودیها مقفسه یو به انتها شودیبلند م شیجا

 !دهدیم انوریباروت و طعم س یکه بو ییهااز آن روزها، کتاب
با  ستیزیم شتریب یاگر چند سال کنمیکاست که گمان م نیو چند دارمیخودش برم هیاز کتابها را به توص یکی

که هرگز  یباشم. کار خواستمیکه از او م ییهاکتاب ریگیتا پ دهدیاش را م. شماره تلفندادیعشق به آنها گوش م
 ییها. به کاستمیآیم رونیب یکنم از مغازه دست خال دایاز او پ یزیکه چ نی! باز هم بدون اشودیختم نم جهیبه نت

 کار تالیجید یایکردنش آن هم در عصر دن دایکه پ یزیکنم. چ دایپ یخورضبط کاست دی. باکنمیام نگاه مکه گرفته
 .ستین یآسان
 توانمیکه نم شومیروبرو م ییمتعجب و سوالها ییهابا نگاه باز هم روم،یضبط به بازار م دیخر یآن روز که برا یفردا

 کننیخانم، االن همه با فلش کار م: »پرسدیم یادار با لحن طلبکارانهمغازه نیکنم. اول دایآنها پ یبرا یقیپاسخ دق
 !«؟یگردیدنبال ضبط م یتو تازه دار
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کار گشتن در سوراخ  نیاول گردمیکه دنبال او م یمن یعصر کاست گذشته است، اما برا گریبا آنهاست. د حق
آن روزهاست. بعد از  ریناپذیی. چه برسد به کاست که جز جدایاست، به هر عکس و صدا و سند خیتار یهاسمبه

 یهاها. بار اول با گوشبه گوش دادن کاست کنمیو شروع م خرمیم ی. ضبطشومیگشتن باالخره موفق م یکل
پر « جنگل ستاره داره، جان، جان، هی» یخانه از صدا یفضا خواهدیبار که م نیاو. سوم یهاگوشخودم، بار دوم با 
لب  ریآرام دارد ز اشنیدلنش یبا صدا کند،یصاف م شیهازانو یکه دامنش را رو یدرحال کنمیشود، احساس م

 یکمتر کس گرید اشیمخف یکه اگر چه بعد از شروع زندگ ییصدا« ستاره داره، جان، جان گلجن هی: »کندیزمزمه م
اوقات  شتریکه به گواه دوستانش ب ییماند. صدا دانیدر گوش دوستانش جاو شهیهم یتوانست بشنود، اما برا

 .کردیرا تکرار م «هیمرض»همنامش  یهاآهنگ
 :دیگویم شیاز دوستانش درباره صدا یکی
یبازهم م دمی. از او پرسدمیرا شروع کرد د اشیمخف یکه زندگ نیر بعد از ابا کیداشت.  ینیدلنش یمرجان صدا»

 دیها شناز بچه یکیکه  کردمیروز داشتم زمزمه م کیگفت:  دمیرا پرس اشلیدل ی. وقتخوانمینم گریگفت د خواند،
ما  یبرا کندیم یاسفناک زندگ تیکه خلق در وضع طیشرا نیو بعد گفت آواز خواندن در ا ؟یخونیم ازآو یو گفت: دار

 (٣«. )به بعد نخواندم خیاز آن تار گریو د دمیخجالت کش یلی. خستین زیجا
برداشته شود هر آنچه را  انیاز م دی. باییصدا من و او نباشد، ولو به بهانه نیب یافاصله چیه خواهدیمن، دلم م اما

 ستمیکنار او با ییاکنون در جا خواستمیس را کور و من اگر ماحسا یهاچهیو در کندیکه درک آن روزها را مشکل م
 ده،یاو شن یهاگوش یکه زمان دادمیاز دست م دیرا نبا یاحساس چیو ه یطعم چیه ،ییصدا چیه ،ییبو چیه

 و قلبش احساس کرده است. دهیچش شیهالب
اگرچه  شود،یور مشعله شتریبا او بودن روز به روز در درونم ب هوس

 یاهاشار یهاجز انگشت گشتمیاز او م یاهر جا که به دنبال نشانه
. افتمیینم یزیچ ندینشیها م! بر لبسیه یبه نشانه عیکه سر

که  ییهاسی. هیکیاالا  رم،یبپذ توانستمیکه همه را م ییهاسیه
با آن مواجه شدم.  گشتمیاز او م یدنبال نشان «کواس»در  یوقت

در باره  یاکلمه شودیاوست، حاضر نم ونیرا مد شیبروکه آ یشهر
که به  یو درحال گذارمیاش مشانه ی. دست بر رودیاو سخن بگو

مردم شهرت : »میگویم رم،یرا بگ میهااشک یجلو توانمیم یسخت
 «مرجان! کنندیانکارت م

را که  ییهاو جا هایکتابفروش همه وقفهیسه هفته ب ن،یا رغمیعل
. قدم کنمیجستجو م ابمیاز او ب یرد و نشان توانمیم کردمیگمان م

به  دنمیرس یهر آنچه که من را در آن روزها نگه دارد برا انیزدن در م
بر  یولو به ذکر نام گردم،یاو کمک خواهد کرد. باز هم به دنبالش م

به  شودیم لیتبد میو در آن لحظه آن کاغذ پاره برا ؛یاهپار کاغذ یرو
ها و به دست آوردنش هفته یکه حاضرم برا ایدن زیچ نیترباارزش

تا  هانیرزمیها تالش کنم. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، از زماه
یم یمیدست دوم و قد یهاکه کتاب ییهاطبقات مغازه نیآخر

. هر وقت که با گردمیخسته شوم م نکهیرا بدون ا فروشند
انبار را  دیبا»، «تمام شده» ،«میندار» ،«ستین»مثل  ییهاجمله
 یبه جا شومیمواجه م «یکنینم شیدایدنبالش نگرد، پ»، «بگردم

 زیهمچون چ یکه دست رو نیتر و من از اباارزش ترابیکه هر چه نا دانمی. مرمیگیدوباره م یخسته شدن، جان
 شیر یباز به آقا هایلی. خزنمیسر م هایاز او بارها و بارها به همان کتابفروش ینشان افتنی دیام به امگذاشته یابینا

آمده  رونیپر از آن ب لیدرو کرده و با بار و بند مانیاش خوشه خوشه اکه از مغازه ی. مرددهندیارجاعم م یپروفسور
 بودم.

 اشیزندگ یهاروز نیترو در پر التهاب ۱٣۵۲سال  زییکه در پا آورمیرا به دست م یبعد از سه هفته کتاب باالخره
در  اشیریدستگ نیهمانطور که خودش نوشته، بعد از اول شیهاها و شعرنوشته شترینوشته شده است. اگرچه ب

معدود  شیاما رفقا رود،یم غمایبه « دانش تهران هسپا یعال یدانشسرا»در  ۱٣۴۹سال  ییاعتصابات دانشجو انیجر
یو به چاپ م ی، گردآور۱٣۵۴دوم سال  مهیبار در ن نیاول یبرا افت،یکه خود فرصت چاپش را نرا  شیهادست نوشته

 !«قیرف کیخاطرات »تحت عنوان  یشعر! کتاب ۱۶خاطره و  ۱۲مقدمه،  کیشامل  ی. کتابرسانند
 شیر یآقا یو خوشحال به کتابفروش دارمیآن را با عجله برم کنم،یم دایکه تنها کتاب موجود از او را پ نیهم

بروز بدهد، اما  خواهدی. اگرچه نمزندیبرق م شیهاچشم دهم،ینشانش م جانی. کتاب را با هرومیم یپروفسور
 «خدا را شکر!: »دیگویلب م ریکه آرام ز شنومی. مدینمایخوشحالتر از من م

ت. اس دهیکتاب و به نام او به چاپ رس کیاست که از او در قالب  یزیاما تنها چ ست،یاو ن یادگاریکتاب اگرچه تنها  نیا
صبا »داشته که دوستش  زین« حماسه»تحت عنوان  یاثر چاپ شده، داستان نیکه در ا یمرجان عالوه بر خاطرات

وده که ب یاپسر بچه یمربوط به زندگ»داستان،  نی. اکندیر میو تکث پیآن را تا «یدیفاطمه سع»در خانه  «زادهژنیب
عالوه .« شودیپدرش که سوپور بوده است کشته م لهیناخواسته به وس یول شود،یم کیچر شودیبزرگ م یوقت
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، کتاب توپاماروها را «معاضد نیریش»بوده، به همراه « خانه شترداران»که ساکن  یزمان ۱٣۵۲بر آن، مرجان در سال 
که راجع  یا. نوشتهنوشتیم« شدم؟ کیچرا چر»به نام را  یشبها مطلب نی. مرجان همچنکندیم یکپیو پل پیتا

 منتشر نشده است.  یخود او بوده و تاکنون هرگز به صورت عموم یقبل یبه زندگ
 ییکه در بازجو یاو بوده. طور تیشخص ریناپذییجزء جدا یو الفت با قلم از کودک یسندگینو داستیکه پ همانطور
با  کندیم یکه سع ییسپاه دانش در مورد بازجو یعال یدانشسرا ییاش به خاطر اعتصابات دانشجوسه روزه

 یچهارده سالگ نیعاشقانه در سن یهاقصه نیاز ا کهبودند  خبریآنها ب: »دیگویذهن او را آشفته کند م یداستانپرداز
 «.امفراوان نوشته یو آن حوال

بوده است. اشرف  زین «یاشرف دهقان» اشقیشف قیرفاثر « حماسه مقاومت»کتاب  راستاریدو، او و نیعالوه بر ا اما
 :سدینویامر م نیا دییکتابش، در تا یدر مقدمه

 تیدر تهران فعال یگاهیکتاب را به عهده گرفته بود. او که در آن موقع در پا یراستاریو ییاسکو یاحمد هیمرض قیرف»
که مثالً فالن موضوع  فرستادیم غامیبه من که در مشهد بودم، پ «یجعفر دونیاکبر فر یعل» قیرف قیاز طر کرد،یم

 نیمن در چن یهاادداشتی. کردیرا مطرح م یگریمربوطه د مسائل ایو  یسیبنو شتریب دیو با یاهداد حیرا کم توض
او، خود من نوشته بودم،  هیکه به توص یمتن یاز رو هیمرض قیرا رف یوگرافیبه صورت کتاب درآمد }...{ ب یاپروسه

 ییاسکو یاحمد هیمعاضد و مرض نیریاشرف، ش دیرفقا حم یکتاب هم تماماً با همکار یهایکرده است. پاورق میتنظ
 «اندنوشته شده

 یگرید ییالزم است که او را جا اشافتنی یکه برا رسمیم جهینت نیاز خواندن خاطراتش است که تازه به ا بعد
 .شیرفقا یدر زندگ ییخلق. جا یجار یدر بطن زندگ ییدوست داشت آنجا باشد. جا شهیکه هم ییجستجو کنم. جا

که فقط و فقط در مورد خودش باشد  یزیچ چیه«! خلق» ست،ین شیب زیچ کی ابمییمشترک هر آنچه که م فصل
 یبه آن تعلق داشت. چرا که انتها برا -رمیدر نظر بگ شیبرا ییاگر بتوانم انتها -که از ابتدا تا انتها  یی. جاابمیینم

 چرخدیخودشان م یبر رو شانیزندگ تیکه مرکز ستییآدمها
یگذاشته م یانیپا ینقطه ستدیبا تیمرکز نیکه قلب ا نیو هم
که تاکنون بوده، هرچقدر بزرگ، هرچقدر  یزیآن چ بر همه شود
را به  شانیکه به مانند او زندگ مانندیزنده م ی. آدمها وقتعیوس
شان گره بزنند، چه برسد به او که مرگش را به خلق یزندگ
 خلق گره زد. یزندگ

محترم است که انگ مال  یتا هنگام زیهمه چ»از تفکر  مرجان
که هرگز زبان به وصف  یبود، تا حد زاریب« من بر آن خورده باشد

آن از مادران و پدران  یهم نگشود و به جا «یآباج»و « داداش»
مادر  یرا به جا شیهامعدود نوشته نیگفت و همخلق سخن 

که سالح  یکرد. مادر« آنا» یعنیمادر،  قیبه رف میخود، تقد
او را پر کرد و  یبرداشت، سنگر خال نیفرزندش را از زم نیخون

 یکه مرجان برا یانقالب حاضر کرد. مادر یرا برا گرشیفرزندان د
خود را در کنار او و فرزندانش  یاسیس یجد تیبار فعال نیاول

در مورد آن گفته  لیکه بعدها به تفص «گانیگروه شا»تحت عنوان 
 سدینویاو م یکه برا یاو در نامه کندیشروع م شدخواهد 

ها توده یاگر در راه آزاد داندیخودش را سزاوار زنده ماندن نم
 نجنگد...

 یه تعدادک شومیمطلع م یدوست قیمرجان، از طر یجستجو در
سپاه دانش هنوز هستند.  یاو در دانشسرا یهایاز همکالس

که سکوت را بر گفتن و فرار را  گرید یهایلیکه مانند خ یدرحال
به حرف زدنشان درباره او ندارم، اما  یدیدادند، ام حیبر قرار ترج

سکوت هم  نی. در همتسکوت هم ارزشمند اس نیمن هم یبرا
 اش!اش و عشقخشم اش،یترک یاش، ته لهجه بافته یهامو ش،یها. لبخندزندیحضور مرجان موج م یصدا

 زند؛یکه هنوز زنده است؛ حرف م یو مرجان ابمییباز م یآغوش رومیشخص که م نیخالف تصورم به سراغ اول بر
 نجایتا به اام کرده یط یطوالن یریبه دنبال او مس شنودیکه م نی. همکشدیو نفس م رودیراه م خندد؛یم

اش هست، به دوستش تلفن یدر گوش یاهارلرزان دنبال شم ییهاکه با دست یو درحال کندی. بغض مامدهیرس
 ترکد. یو بغضش م «گردهیبه سراغم آمده و داره...داره... داره دنبال مرجان م یکس ق،یرف: »زندیزنگ م
 یدر پرکردن جا یکه هرکدام سع شومیروبرو م یابا چنان جمع عاشقانه رومیم زیبه تبر دنشانید یکه برا بعدها

که مشتاقانه خواهان حرف  نمیبیرا م ییهازنها و مرد کردمی. برعکس آنچه فکر مشودیاو دارند که هرگز پر نم یخال
به اندازه  یه حتک یکه با او دوست بودند، کسان یکسان د،کردن یکه با او زندگ یزدن در باره او هستند. کسان

که باالتر از  یاند و کسانبه وقت استراحت در محوطه دانشسرا حضورش را تجربه کرده ییاستکان چا کی دنینوش
به نظر  شتریکه ب یزیبودند! همه و همه، عاشقانه خواهان حرف زدن در باره او و آن روزها هستند. چ قشیهمه رف
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 یو در کنارش بودند، ول شمردهیم تیغنم دیکه با ییهاروز یوجدان ناآرامشان هست، برا بخشیرسد تسلیم
 گذاشتند! شیتنها

 :دیگویحرفش را شروع کند م نکهیاز ا شیپ شیاز رفقا یکی
 خواهمیکه م ییحرفها دیاما باور کن م،یعادت به اغراق کردن دار م،یزنیحرف م یدرمورد همچون اشخاص یوقت ماها»

 :ردیگیطور م نیو دنباله حرفش را ا «ستیدر باره مرجان بزنم اغراق ن
داشته  ادیبه  دیبا میدر مورد مرجان حرف بزن میخواهیم یهم زن ماند. وقت شهیزن به تمام معنا بود و هم کی مرجان»

 نیترنیانقالب و خون انیبه جر وستنیبا پ خواهدیکه م ینه زن میزنیحرف م یزن واقع کیدر مورد  میکه دار میباش
که  ییهااز خانم یلیزن بود و برعکس خ کی. نه! مرجان اوردیمردها را درب یمبارزه مسلحانه ادا یعنیشکل مبارزه 

بود. تو هرگز مرجان را نامرتب  نیمردانه داشتند، نبود. شکوه مرجان هم در هم یاهیو روح شدندیانقالب م انیوارد جر
که به  یدرحال کردیرا زمزمه م ییهالب آهنگ ریز بایز اریبس ییبا صدا د؛یپوشیمرتب لباس م شهی. همیدیدینم

از  شتریب یلیکه خ یزن بود، زن کیراه بدهد. مرجان  نیجانش را در ا خواستیمبارزه مسلحانه اعتقاد داشت و م
و راهش صادق بود. مرجان  شینسبت به آرمانها گریافراد د

داشت. هرچند  یفیلط اریزن بود، شاعر بود و احساسات بس
 اشنیخشمگ حرو انیطغ شتریب اشیشعرش در اواخر زندگ

حقوق زن و مرد حرف  یکه مدام از برابر یبود، اما زن بود، زن
که  یداشت. زن یدغدغه عدالت و برابر شهیو هم زدیم

 تواندینم یمرد چیحرف زور را نداشت. ه دنیهرگز تحمل شن
جنبش مردان  تواندیزن م کی یکند، ول یجنبش زنان را رهبر

انجام بدهد. مرجان  ستکه مرجان توان یکند. کار تیرا هدا
داشت.  یاحال به همه نگاه مادرانه و مسئوالنه نیدر ع

رفتارها و  نیبود. کوچکتر زیاش به همه چحواس شهیهم
نظر داشت و مدام رفتار اشتباه  ریآدم را ز یهاواکنش

عشق  نیجود ا. مرجان با وکردیدوستانش را اصالح م
. شناختیبه نام ترس نم یزیکه در وجودش بود، چ یقیعم
یرا م یو عمل کردیکه عمل م گفتیرا م یزیچ شهیهم
 «.که گفته بود کرد
که سر صحبت  نی. همرومیم گرشیسراغ دوست د به

یخود در م بیاش را از جتلفن یشود گوش یمرجان باز م
نخوانده  یا. چند کلمهدهدیرا نشانم م یو متن کوتاه آورد

متن کامل و نسخه  میگوی. مشودیدر دلم به پا م یآشوب
یمتعجب نگاه م یها. با چشمخواهمیاش را منامه یاصل
نامه مرجان است؟! به  یدی: از کجا فهمپرسدیمو  کند

انگار خودم آن  نکهیا یبرا: »میگویم زنمیزل م شیهاچشم
 «ام!را نوشته

از  یو گرفتن شماره تلفن و قول مساعد همکار دنیاز د بعد
بودند به  زیتبر یعنیدوستان مرجان که مهمان شهر مرجان 

مجدد و  دنید ینگذشته برا ی. چند روزگردمیتهران باز م
 .کنمیم میرا با دوستانش تنظ دارمید یهامفصل قرار

 نی. به خاطر همقرارمیها و دست خط مرجان بنامه دنید یبرا
. گذارمیمرجان م یهاقرارم را با امانتدار نامه نیلهم او

یم دایرا که پ ییجا نیقرارمان در پارک الله تهران است. اول
 رمیگیلرزانش م ی. نامه مرجان را از دستهامینینشیم کنم
 شیسال پ ۴۷که  کنمیم یاو با همه وجودم شروع به خواندن نامه کنمیباز م ااست! نامه ر ارینامه  نی. ابوسمیو م

و زمان را به هم  نیزم شیمن در جستجو یروز دانستهیمرجان م ییدارم. تو گو یبینوشته شده است. حس عج
 یانامه نیلاز او یمن باشد. در بخش یروزها نیا یبرا یامانتدار خوب دیبا دانستهیدوستش م ییخواهم دوخت. گو

 نوشته شده: خوانمیکه م
 
 ماه پنجاه ید نوزدهم»

و آشنا بودند،  کیبمن نزد یلیدوست داشتم و خ تینهایکه ب یعالمه نقاش کی... نامه پرمهرت را، با  زمیعز دوست
یرا چند برابر م ییتنها یضیخود مر نیبا تمام ا یول آوردیم یضیخودش مر ییکردم. تنها افتیموقع در نیدر بهتر

خوشحال  یلیو مرا خ دیرس گرید زیزود نامه تو و چند عز صبح کیبودم که  دهیبود خواب ی. من هم سه چهار روزکند
نه؟ به هرحال  ای کنندیم یتو را راض ایکار تواند  نیندارم که بهتر یزنده هستند. کار میبرا شهیتو هم یهاریکرد. تصو

که  خواهرم یهاجمعه هم بود دادم بچه یو از خوش شانس ستین نجایا یو آشنا هستند. چون کس زیمن عز یبرا
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. اما کردمیم فیکردند من ک یم هیشناسند تشب یم نجایکه ا یرا به کس کیکه آن ها هر  یتماشا کنند و هنگام
 سمیام و حاال هم خواهم نوشت، ننونوشته یاز آنها داده بود میکه بار اول که برا زندیعز یگرید لیمن آنها بدل یبرا

کوچک و راحت. در فکرم  یواریچهارد نیام در ا. نه در خانهستمین نهامن با آنها ت میکلمه بگو کی. دانمیهم در دلم م
 یریتصو نیبهتر کروزیو آرزو دارم  دارمیکه آنها را دوست م یااز تو ممنونم به اندازه یلیبه وسعت خود. خ میدر زندگ
 .یچه روز دانمیمن م د،یخواهد رس یروز نیو حتما چن یبکش یدار لیرا که م

را  یاخواست. اصوال نامه نطوریبلکه دلم ا یتالف یات را بارها خواندم، نه براهم خوشحالم کرد، من هم نامه اتنامه
 خواندن کنار بگذارم. کباریبا  توانمینم شوندینوشته نم فیرفع تکل یکه برا

 میگویگرچه نم ستیهرگز لجن ن یته ،یرا نگه دار یته یکه آبرو یاحق داشته ،ینوشته بود« لجن»و  «یته» ار
چگونه دودش در همه  زدندیگرم اواخر بهار کثافات و آشعالها را که آتش م یهاهست عصر ادتیبهتر از لجن است. 

خفه خواهد شد؟ و آنگاه شروع  کردیزد احساس م یقدم م رونیب شتریو آدم اگر دو قدم ب دیچیپ یآنجا م یفضا
هم دود پرشده  هایواریدر همه چهارد هاشهیاز درز ش دیدیو تازه ماست  یبه پناه جستن در هر جا که پناه کردیم

 .دیشنیو م گفتیم نرایا دیرسیم یآور است و به هر کسهوا زشت و خفقان دانستیم ی. ولکردیاست و ناچار عادت م
. اورندیبال را در زمستان هم سر آنجا م نیاند قد توده آشغالها. همکه شده یاو ورم کرده لیعل یهامغز یناکیبو نکیا

بدانم آنهمه  دیپس با کنمیپندارند اگر اشتباه م یم یآن را عطر یو حت شوندیافسوس که دماغها زود با بوگند اخت م
 . میداشت؟ بگذر یو جالل چه معن تبا آن جبرو لهیروز افتتاح طو زیو عروت یشاد
 نمتی. من اگر ببییایب دیشا یو هر روز بهتر. نوشته بود سند؛ینویاز هم مب میها. بچهامشهیمثل هم ستم،یبد ن منم

 است. ی. اما بدفصلشومیخوشحال م یلیخ
مثل من  دیداروندارت را با یباشد اگر آمد ادتی. یدار دانمینه. پالتو که م ای یآوریرا م جانیآذربا یتاب سرما دانمینم

برف )سرسره با پا( راه مدرسه را  یرو یشده و صبحها اجبارا با اسک دهیپوش خیمدتهاست از  مانیها. کوچهیبپوش
 ...«میکنیم یط
 

کجا » پرسمیبازهم م یول دانم،ی. اگرچه پاسخش را مرومیم گرشیام. به سراغ دوست دآرامتر شده یکم حاال
 «کوه!: »دیگویقاطعانه م!« م؟ینیرا بب گریهمد

که همه دوستان و  یزیچ« مرجان یواال تیشخص»
بر سر آن اتفاق نظر داشتند. آنچه که  شیرفقا
مرجان بود؛  تیجذاب بود؛ شخص اریبس شانیبرا
بعد از  یآنها مرجان را حت یکه توانسته بود برا یزیچ

 کیکه آن را در  یزیسال زنده نگه دارد. چ ۴۴گذشت 
 .دینام« باشکوه» توانیکالم م

 د؛یپوشیلباس مآراسته و مرتب  شهیکه هم یزن
و  بایز اریبس یصدا بافت؛یرا اغلب م شیهامو

وع ن چیبود؛ تحمل ه ریپذتیداشت؛ مسئول ینیدلنش
و فرهنگ  اتیرا نداشت؛ به زبان، ادب یظلم
عالقمند بود و در خاطراتش مدام از  اریبس یجانیآذربا

گفته  هکه ب ی. زبانکردیاستفاده م یکلمات ترک
اکنون  شدینم دهیاگر به بند کش« اشرف» اشقیرف

یاز او آن هم به زبان مادر تریغن یاشاهد مجموعه
 .میبود اش

و باغچه  گرفتیبه دست م لیکه ب یا«فاطمه»
 .کردیم یتا مدتها بعد از مرگ او در آن زندگ« صبا» اشقیکه رف ییجا کاشت،یو گل م زدیم لیرا ب« مشهد گاهیپا»

خانه  یشلوغ دنیاز د شودیتهران وارد م« خانه کوچه شترداران»به  یوقت «یجعفر دونیفر»فته که به گ یشخص
در آن  ستنیز یفرصت او برا نیآخر نیا دانستهیم یی. تو گوکندیو منظم کردن آن م زیناراحت شده و شروع به تم

 است.« خانه»
به دشمن از او  انشیپایب نهیبه خلق و ک اشقی، عشق عم«نبرد خلق» هیدر نشر شیکه به گفته رفقا یی«الیل»

بود. سرسخت  یبود ستودن دهیکه برگز یبه راه مانشیساخته بود. تعهد و ا یمیحال صم نیسرسخت و در ع یفرد
 معترضانه داشت.  یاهیبود و روح

 یااش با هستهحساس طیشرا لیبه دل خواهدیم «یبهروز ارمغان» یوقت «یمیبهزاد کر»که بنا به نوشته  یا«هژیمن»
شاخه » تیکه مسئول شودیمتوجه م رد،یبا سازمان است ارتباط بگ کیارتباط ارگان یمسلحانه که دارا یمعتقد به مش

 هیمرض»است به نام  یبر عهده زن« خلق ییفدا یهاکیرسازمان چ» یهاشاخه نیاز مهمتر یکیبه عنوان  «زیتبر
 ! «ییاسکو یاحمد

و به  ستیممکن ن یزیچ چیبه ه دنیو آرزو کردن رس یالبافیکه فلسفه خواندن به او آموخت که با خ یا«هیمرض»
 خاطر دست به سالح شد!  نیهم
 .اوردیگرده فرود ب نیبر کدام دیرا با انهیتاز دانستیکه م یکس
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 .دشیم یمحروم منته یهاتوده یبود که به جامعه آرمان یاهکه معتقد به ساختن جاد یکس
 جانش!  یوجود نداشت، حت« مال من»به اسم  یزیچ شیکه برا یشخص

همانطور که  شیهاو دست برداشتن از آرمان یشاهنشاه میبا سر خم کردن به رژ توانستیکه م ی«مرجان»
وفادار  شیمجلس شود؛ اما به آرمانها ندهیسپاه دانش تهران قول داده بود نما یعال یدانشسرا سیرئ ،«یرجندیب»

 ماند.
« است که چادر سر کرده یاو مرد» زدیم ادیکه فر یو در حال دیترسیاش هم ماز مرده یکه ساواک حت یا«فاطمه»

 چیرا طناب پ جانشیب کریکه پ دیبالیکه آنقدر به کشتنش به خود م یبار او را از دور به مسلسل بست. کس نیچند
 . دهدینشان م «قهیصد»به زندان برده به دوستش 

 دهیمبارزه کش دانیبرادر کوچکتر خود را به م ایخواهر  شیبود که هنگام مرگ خو نیا شیآرزو نیکترینزد»که  یکس
 «!باشد
 ادداشتیدر  «یابوالفضل محقق»قهرمان نسل بعد از خود شد.  یکه در مدت کوتاه ستیکه آنچنان عاشقانه ز یکس

 ان،یپو زیرپرویهمانطور که پسران خود را با چه گوارا، ام: »سدینویم «زیسچفخا در دانشگاه تبر»خود تحت عنوان 
و  ییاسکو یاحمد هیمرض ،یاز اشرف دهقان زین راندخت کردند،یم سهیاشرف مقا دیاحمدزاده و حم دیمسعود و مج

  «گفتندیبوپاشا سخن م لهیجم
و  ستیوار ز«مرجان» ،«ژهیمن»و  «الیل»و چه در مقام « فاطمه»چه در مقام  ،«هیمرض»که چه در مقام  یکس

با  شود،یآغاز م« عشق»بود که با  «یسبک زندگ» کیبلکه  ستن،یز« مرجان»نه مانند شخص  ستنیوار ز«مرجان»
را مبدع آن « مرجان» توانیکه اگرچه نم یک. سبرسدیم انیبه پا« عشق»و باز هم با  کندیم دایادامه پ «مانیا»

خطاب کرد.  «یسبک زندگ»نوع از  نیا نیراست ندگانیاز نما یکیاو را  توانیاست که م یکس شکیاما ب د،ینام
و جاودان شد. عاشقانه  رایکه انتخاب کرد نام یکه با راه« مرجان»جاودانه شد؛ همچون  توانیکه با آن م یسبک

، ٣٣با ختم شدن به قطعه  ستتوانیکه نم یخلق جان خود را فدا کرد. عشق یکرد و عاشقانه برا یخلق زندگ یبرا
کند، ولو در  دایبه اتمام برسد و توانست ادامه پ یسالگ ۲۹تهران آن هم در  یبهشت زهرا ۲۵، شماره ۹۰ فیرد

که  ییهاشده و چشم ریکه از انگشتان من سراز یکلمات نیحاال در حال حرکت است ب نیکه هم ییهاحدفاصل نگاه
 به قلب شما وصل است...

 (کمی ادداشتی انی)پا
 
ساختارمند، ضبط  یهامصاحبه ،یاو کتابخانه یاسناد یبر روشها یعمدتا مبتن« مرجان یدر جستجو» قیتحق. ۱

 بوده است و ادامه دارد. یدانیم قیو تحق ت،یخاطرات و روا
 یمراهبه ه «هیمرض»و آثار  یاسیس ،یاجتماعادبی،  یتهایفعال ،یزندگ فیاطالعات مربوط به کم و ک لیتکم یبرا. ۲

 دارم.  اجیو دوستان احت ارانیشما 
 .کردیم تیفعال «گانیگروه شا»که او با  یااز دوره« مرجان»از دوستان  یکی. نقل قول ٣
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