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هاي خـونين  هنحتقديم به روايتگر ص   

جنگ دوم جهـاني، بـه پـوالدي كـه در      

كوره مذاب اسارت و تبعيـد و زنـدگي        

ــ  ه در كمپهــاي متعــدد آبديــده شــده، ب

ــر    ــال و پ ــا ب ــه ب ــاجري ك پرســتوي مه

شكسته خود را از اسارتگاه سـيبري بـه        

 بـه  ،پناهگاه دائمي خود ايـران رسـانده       

اي كـه اينـك در   انوادهشمع روشـن خـ    

.زيدپرتو آن مي

»به همسرم هلن استلماخ«

پورمحمدعلي نيك
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مقدمه

 سـال   بـود بـا  صـادف من، مها دوره دبستان شش ساله بود و سال آخر دبستان  آن قديم 

تعريفداد و از كشورهاي اروپائي  در درس جغرافيا وقتي معلم درس مي  .شـ. ه 1321

 روزهاي اوج جنـگ  ،آن روزها. گوشم خورده كرد، براي اولين بار نام كشور لهستان ب  مي

 از وقـايع وحشـتناك جنـگ و تهـاجم آلمـان      س،جهاني دوم بود و معلم ما ضمن تـدري  

هـاي  هـاي فاشيسـت  گفت كـه چگونـه لهسـتان زيـر چكمـه     ميكشور لهستان ه هيتلري ب 

 البته در همان زمان بود كه خيابانهاي شـهرهاي شـمالي كشـور    .زندمهاجم دست و پا مي 

ما شاهد حضور بسياري از مردم مهـاجر اروپـائي چشـم آبـي در كنـار نيروهـاي ارتـش          

 مـريض و  ،مناسـب  افرادي كه با وضع بسيار بـد و نا .اشغالگر شوروي يا ارتش سرخ بود     

 از طريق درياي خـزر وارد  گرفته تا پيران و سالخوردگاني كهپژمرده از كودك خردسال      

ـ  با خود به ارمغـان آورد راانواع شپشهاي تيفوئيد  بندر انزلي شدند و    تجديـد خـاطره   .دن

 تيفـوس سراسـر شـمال ايـران را فـرا گرفتـه بـود و عـدة          وتلخ آن روزها كه بيماري وبا 

بـه   در سنين جـواني   راميهاي آن ناحيه از وطن عزيزمان ايران منجمله مادرمزيادي از بو 

گفتند اين زنها و مردها و كودكـان از اسـرا و   مي.  برايم تأسف آور است ،كام مرگ كشاند  

انـد و از كشـور خـود    مهاجرين اسير لهستاني هسـتند كـه باالجبـار جـالي وطـن كـرده         

 وارد بنـدر   از آنجـا  اغلب دچار بيماري شده ويي شوروها و در اردوگاه ناخواسته رانده 

خواست مانند هر جـوان ايرانـي از چنـد و چـون     از آن وقت خيلي دلم مي. اندانزلي شده 

تـا  خواهم رسـيد اين آرزو به  روزيكردم كه و براي ديگران نقل ميشوماين ماجرا آگاه   

ايـن خـانم   . ا شـدم پروسه زندگي و بطور تصـادفي بـا خـانمي لهسـتاني آشـن     باالخره در  

همانطور كه از سرگذشت او آگاه خواهيد شد، خود يك تاريخ شفاهي زنده و مسـلط بـه    

ايشان از سن هشت سالگي جـزو مهـاجرين و اسـراي لهسـتاني     .پنج زبان زندة دنيا است     

بازگشـت خـود را بـه همـراه هـزاران       تمام وجود سـختي دوران مهـاجرت بـي   بابوده و 
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هـا و در بـدري شـهرها و    و گرسـنگي  سـيبري  هـاي گاهتبعيد هموطن خود از زندانها و      

ــا قزاقســتان،  مســير عبورشــان كشــورهاي  ــه ت ، ، تاجيكســتانقرقيزســتاناز روســيه گرفت

تهاي متعدد از ايشان خـواهش كـردم در   فرصدر. لمس كرده استازبكستان و تركمنستان  

تـا  يم نقل كنـد  صورت مقدور بودن خاطرات و اطالعات خود را براي ثبت در تاريخ برا  

 باالخره روزي با رغبت اين تقاضـاي مـرا پـذيرفت و خـاطرات انـدوهبار خـود را        اينكه

م، مو تعريف كرد و من كه به آرزوي ديـرين خـود رسـيد   آنطور كه اتفاق افتاده بود موبه 

 گوينـده  .كـه اينـك در مقابـل شـما اسـت     با حوصله كامل و امانت آنهـا را ثبـت كـردم      

ـ  مهاجرين جنگ دوم جهاني است،كي از خود ي ،خاطرات قـدم دوران مهـاجرت   ه  قدم ب

هـاي   قتلگـاه كـاتين و جنگـل    كنـار  درشـوروي  تبعيدگاههاي مخوف روسيه   ازرا  خود  

 خـود را در آنجـا   دوران كـودكي خشـي از او ب. كنـد  تا تهران بازگو مـي   يخبندان سيبري 

ـ      بـرده اسـت و   دره پشت سر گذاشته و به خواست خداوند از مرگ حتمي جـان سـالم ب

 از اسـارت و  وا.كنـد هاي خود در تهران زندگي مياينك با شوهر ايراني و فرزندان و نوه  

 كه خود را از راههـاي صـعب العبـور    ييهاهاي خود و همة لهستانيمهاجرت و بدبختي 

 و مـن نيـز بـا كمـال    ودمـ ننقـل  خـاطراتش را  انـد كشورهاي مختلف به ايـران رسـانده     

كه از زبـانش جـاري   ت شنيدني اين خانم بسيار محترم را آنطور و دقت خاطرا خرسندي  

تاريخ قرار گيرد و اگـر نقـص   ه  اميدوارم مورد استفاده عالقمندان ب شده مكتوب كردم و   

 بزرگواري فرموده به اينجانب اطالع دهند تـا  -كه هست-و يا كم و كاستي در آن هست  

م اسـت از سـركار خـانم هلـن     در اينجـا الز .  قـرار گيـرد  دي مـورد اصـالح  در چاپ بع  

 را در اختيـار  قيمتخرج داده و اين خاطرات ذيه دليل حوصله زيادي كه ب ه   ب استلماخ

،  خشــگروديهـاي ارزشــمند آقـاي رضــا نيكپـور   چنـين از كمــك بنـده گذاشــتند و هم 

د و عكسـهاي مربوطـه   آوري اسـنا جمـع تنظيم متن و تاريخ كه در رشته كارشناس ارشد   

. اند، سپاسگزاري نمايمدهتالش بسيار كر

پور  محمدعلي نيك،1388فروردين تهران، 
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هـاي تـاريخ   ترين و خونبارترين جنـگ جنگ دوم جهاني يكي از مخوف  بدون ترديد   

 خانـه  .جان خود را از دست دادنـد ترين وضعي ها انسان به فجيعاست كه طي آن ميليون 

 بـه نيسـتي و   مـردم  و از خاكسـتر شـد   شهرها تبـديل بـه تلـي    ،ها از هم پاشيدوادهو خان 

ي  اروپـا درشهرهاي مهم و تاريخي و قديمي جهـان  .  فقر و فحشا كشيده شدند  و اسارت

تـش  هـاي آ در شـعله خـود  ها، عمارات و آثـار ها، تونلي، پل تأسيسات زيربناي با متمدن

 بـيالن مختصـري از   ، تأييـد شـده  ي آماردر. جنگ سوخت و به تلي از خاكستر بدل شد     

:استآمده شرح زير ه ه از آن ب خسارات حاصل وچگونگي بسيج نيروها و تلفات

اول مـاه  هفتـه   تـا  1939 اول سپتامبر -جنگ در اروپا بيش از پنج سال و هشت ماه از   

 تـا  1937 از حمله ژاپـن بـه چـين در ژوئيـه     - و در آسيا بيش از هشت سال-1945مه  

يليـون نفـر در    اين مدت قريب يكصد م در.يد طول كش-1945 اوت 14تسليم ژاپن در    

 ميليـون نفـر مربـوط بـه     22با  شدند كه بيشترين رقم آن  كشورهاي متخاصم آماده جنگ   

 انگلسـتان و مسـتعمرات آن    و ميليـون نفـر  14 آمريكا ، ميليون نفر17آلمان . شوروي بود 

 جهـاني مربـوط بـه   دومبيشترين تلفات جنـگ  . ند در جنگ شركت داد را ميليون نفر 12

 ولي چـون رقـم تلفـات نظـامي و غيرنظـامي در شـوروي       ،بود) ارتش سرخ (ها  شوروي

 در تـاريخ جنـگ   .روشن نيسـت به تفكيك تلفات اين  دقيق آمار، است توأماً اعالم شده  

كـه  ه بـيش از بيسـت ميليـون نفـر ذكـر شـد      كشته شدگان دوم جهاني در شوروي تعداد   

 تلفات آلمان در اين جنگ قريـب چهـار   . باشدان غيرنظامي بهقسمت اعظم آن بايد مربوط 

هاي جنگ كشته شدند و بقيه در ليسـت   نفر آنها در ميدان2,250,000بود كه نفر  ميليون  
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عالوه بر اين بيش از پانصـدهزار نفـر آلمـاني در نتيجـه بمبـاران و       . مفقودين قرار دارند  

جهاني بنا بر آمارهايي كه در دايـره  هزينه جنگ دوم . تخريب شهرهاي آلمان تلف شدند   

230 ميليارد دالر برآورد شـده كـه بـيش از    1154رسيده استچاپ به المعارف آمريكا 

1.ميليارد دالر خسارت وارده بر شهرها و تأسيسات عمومي را بايد به آن افزود

كـرد و  اروپاي مدرن و متمدن كه دوره شيرين بعد از جنگ جهاني اول را تجربـه مـي       

هـان همـه آرزوهـا و    ناگبود، دوران سازندگي تبديل كرده ه دگي آرام بعد از جنگ را ب زن

 در آتش انتقام دولتـي سـرخورده و تحقيـر شـده از جنـگ      انسان را ها  ميليونهاي  آرمان

ـ  راچيز همه يافت كه اتريشي االصليسربازبه فرماندهي  اول  جهاني   او.هـم ريخـت  ه  ب

ت تسلط بـر دنيـا و   يها با نژرمنسيع امپراتوري وقراري برآدولف هيتلر بود كه به هوس   

 جهاني را در آتـش انتقـام و جبـران شكسـت تحقيرآميـز جنـگ       اش،ياثبات برتري نژاد  

. د هوسهاي حيواني خود را اطفاء كنتا كردوراول شعلهجهاني 

هاي مـدرن و آتشـين دوران   كه سالحآن  رنسانس اروپا و محصول تمدن نارس      ،باري

س اِسهـاي اِ ها و تشكلتش نازياركار گرفته شد و بازسازي ه  در اين بازي ب  ، بود خود

ـ مغـرور  هـاي  گرفت و پيشـوا و نـازي  كم داشت شكل مي كم ـ   ه ب ه كشـور فكـر حملـه ب

ـ   -لهستان-دوست همسايه آلمان  صلح ده و خيـال خـود تجديـد حيـات كـر     ه  افتادند تا ب

خـود  و تأثير و نفـوذ  د اعمال كنن اروپائي هايقدرت جهاني امپراتوري خود را بر دولت     

 دقيقه بامداد اول سـپتامبر  45/5در همين راستا ساعت .دنگسترش دهفريقا آسيا و آدر را  

خود را آغـاز   پروژه خونين از مصمم و مسلح به خاك لهستان با ورود هزاران سرب  1939

 وار شـده بـود  تـازه از خـواب سـحرگاهي بيـد    يـك كـه  زشهر آرام اليپدر نتيجه  . كردند

 ميليارد و نهصد ميليون دالر و هزينه 272مخارج جنگي آلمان .  ميليارد و ششصد ميليون دالر در اين جنگ خرج كرد7/3آمريكا به تنهايي -1

 ميليارد دالر در مقام چهارم قرار دارد و تعداد تقريبي تلفات كشورهاي ديگـر  120 ميليارد دالر برآورد شد و انگلستان با 192جنگي شوروي   

1,000,000 نفـر، امريكـا   1,200,000 نفـر، انگلسـتان   1,500,000 نفـر، ژاپـن   1,925,000 نفر، فرانسـه  3,500,000چين : در اين جنگ به ترتيب  

تاريخ و تصوير، محمود طلوعي، انتشارات : ها و اسيران جنگي هم منظور شده است  نفر ذكر شده كه در آمار فوق زخمي760,000نفر، ايتاليا   

1371علم، 
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هرگـز آمـادگي پـذيرش هـزاران سـرباز      نيـز   زنـدگي را شـروع كنـد و       و صلحرفت  مي

 و از ايـن تـاريخ مـاجراي    ازدپردبدفاع از خود به ناچار شد نداشت،آشام آلماني را  خون

سـرآغاز  كـه  ي  سـياه و شـوم  سال. م1939 سال .شروع شدلهستان دردناك اسارت مردم    

ات آن در دورترين نقطه دنيا و در كشور عزيزمـان ايـران نيـز     اثرجنگ دوم جهاني بود و 

بـود كـه    گرسنگي ارمغان اين حادثـه تـاريخي    و قحطي، مرض تيفوس، وبا   .پديدار شد 

نهايتاً به حادثه سوم شهريور و سقوط رضاشاه پهلوي و تسليم ارتـش ايـران بـه متفقـين          

امـان نماندنـد و نيروهـاي    در جنـگ  از عوارض نيز  بسياري ديگر از كشورها  1.منجر شد 

در مقابـل هـم   شده حدين تقسيم فقين و متّتأثيرگذار اروپا و آسيا و آمريكا به دو قطب متّ 

اليپزيك شهري كوچك در مرز آلمان و لهستان بود كه پس از پايـان جنـگ      . قرار گرفتند 

ايـن  هـا هميشـه بـه    اول جهاني بنا به توافق پاريس به كشور لهستان واگذار شد و آلماني   

اي از  عـده ،و چون موفق نشـدند كردند ايجاد ناآرامي ميشهر چشم طمع داشتند و مرتباً   

اي براي حملـه بـه   ند تا بهانهكردند كه به مرز آلمان تجاوز كنتحريك اس را اي اس نيروه

 ايـن بهانـه   1939فراهم آيد و باالخره در بامـداد اول سـپتامبر    ) 1تصوير(كشور لهستان   

ها به بهانـه دفـاع از خـود وارد خـط قرمـز مـرزي لهسـتان شـدند و         انيمحقق شد و آلم 

 پـس  با اين حـال 2. كشور خود دفاع كردندازبا آخرين توان  جانانه   ي در دفاع  هايلهستان

،متعاقـب همـين حملـه   . از چند روز آلمان غالب شد و اليپزيك بـه آلمـان ملحـق شـد         

خواسـت بـا دولـت    مـان كـه نمـي   فرانسه و انگليس بـه آلمـان اعـالن جنـگ دادنـد و آل      

 در يــــــك ،شــــــوروي وارد جنــــــگ شــــــود) 2تصــــــوير(كمونيســـــتي  

توافق محرمانه بين روبين تروپ وزير خارجه آلمان و مولوتف وزير خارجه شوروي، 

. عوامل ديگري نيز در سقوط رضاشاه تاثير داشت كه در اين قسمت به آن پرداخته نشده است-1

در كنار » مودلن«دازند، چرا كه اصالً وقت پيدا نكردند، در كل لهستان، تنها ورشو و دژ  سپتامبر عمالً نتوانسته به جنگ بپر10ها تا لهستاني-2

-آغاز جنـگ دوم جهـاني  : رجوع شود به كتاب صد جنگ بزرگ تاريخ. ( سپتامبر تسليم شدند28كرد كه هر دو در تول مقاومت مييسرود و 

)503 ص -حمله به لهستان
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كتاب تاريخ [كند هيتلر شخصاً عمليات جنگ را براي حمله به كشور لهستان بررسي مي) 1تصوير (

]و تصوير، محمود طلوعي

عكس تاريخي از امضاء قرارداد دوستي اتحاد جماهير شوروي و ربين تروپ ) 2تصوير (

شود كه استالين پشت سر وزير خارجه اين قراردر شرايطي امضا مي. وزير خارجه آلمان

]از كتاب تاريخ و تصوير[آلمان خوشحال و خندان است 
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صـدا درآمـدن نـاقوس    ه پس از ب. لهستان را بين خود تقسيم كرده و با هم همسايه شدند   

آرايـي كردنـد كـه بـراي     جنگ در اروپا نيروهاي متفقين و متحدين در مقابل هـم صـف     

جهان سوم منجمله ايران جز نسيم بدبختي و فقر و مرض چيـزي بـه ارمغـان نداشـت و        

ژاپـن و شـهرهاي   . نماندنـد سوزان آن در امـان  هيبنهاي ديگر جهان كم و بيش از  ملت

بزرگ و پرجمعيت آن مانند هيروشيما و ناكازاكي براي اولين بار مزه مرگبار بمب اتـم را     

). 3تصوير(اي بزرگ در تاريخ بشريت بود تجربه كردند كه فاجعه

اريخ به بار آورد اي در تنخستين بمب اتمي جهان كه روي هيروشيما افكنده شد و فاجعه) 3تصوير (

]كتاب تاريخ و تصوير[

بينـي هيتلـر   ارتش لهستان در برابر تهاجم نيروهاي هيتلر دليرانه مقاومت كـرد و پـيش       

ـ           ادرب حقيقـت  ه ره اينكه نيروهاي لهسـتان را در پايـان هفتـه اول شكسـت خواهـد داد ب

خودداري ارتش سرخ از پيشروي در جبهه شرق لهسـتان كـه موجـب تمركـز        .نپيوست

ـ        شـدت عصـباني سـاخت و طـي     ه نيروهاي لهستان در جبهه غرب شده بود، هيتلـر را ب

لهسـتان اسـت بايـد در جنـگ     پيامي به استالين تذكر داد اگر خواهان سـهمي از كشـور        

د و استالين كه از فرانسـه و انگلـيس بـيم داشـت ابتـدا منتظـر مانـد تـا ارتـش          شركت كن 

با شكسـت ارتـش لهسـتان در جنـگ بـا      لهستان در جبهه غرب تضعيف شود و باالخره   
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 و به فرمان استالين به خاك لهسـتان حملـه كـرد   ها، ارتش سرخ روز هفدهم سپتامبرآلمان

نيروهـاي  . بدون مقاومت زياد در خاك لهستان از جبهه شـرق شـروع بـه پيشـروي كـرد       

و اين در شرايطي بود كـه نيروهـاي   ند مقاومت لهستان پس از چهار هفته شكست خورد  

ـ  ن بيرحمانه ورشو و ديگر شهرهاي لهسـتان را بمبـاران و آن را        آلما اي تبـديل  هبـه ويران

 نفـر پايان رسيد و بيش از سيصد هزاره  سپتامبر ب28 نبرد لهستان روز   .)4تصوير(كردند  

29روز . جان باختند و آلمان نيز چهارده هزار نفـر كشـته داد  اي  هفتهدر اين جنگ چهار 

د، لهستان را بين خـود  رسي امضاء  به طي قراردادي كه در مسكويسپتامبر آلمان و شورو  

. و غرب لهستان ضـميمه آلمـان شـد   شرق لهستان به شوروي تقسيم كردند، به نحوي كه   

، زن و مـرد ي، لهستانها هزارود كه مهاجرت و اسارت دهلهستان بدر اين مقطع از تاريخ   

اين مهاجرت يـك مهـاجرت   . ع شدكودك و سالخورده و جوانان باقيمانده از جنگ شرو  

هـاي شـوروي و نازيسـم بسـيار     ولوژيك دولـت ل تضاد عقايد و ايدئعادي نبود و به دلي  

مزه تلخ اسـارت را چشـيدند و مـرگ     از زبان خود آنان كه وقتيويژهه  ب .پراهميت است 

. ، شنيده شودرها با جان و دل خود لمس كردندرا با

شكند و طاقـت انسـان را   ها را ميآزارد و قلبا مياين خاطرات كه بعضاً روح انسان ر  

هـاي زجـر كشـيده شـنيدني اسـت و      رسـاند، از زبـان ايـن انسـان    به فرجـامي تلـخ مـي      

ي جالـب، ابتـدا الزم   اما قبل از شنيدن اين مصـاحبه . انگيزاندهاي بسياري را برمي شگفتي

رافيـاي لهسـتان و روابـط    اي از تـاريخ و جغ است لهستان را بيشتر و بهتر بشناسيم و شمه 

 ميالدي از زمان صـفويه بررسـي   1600آن با ايران را در طول سالهاي دور، يعني از سال   

كنيم و سپس علت مهاجرت هزاران لهستاني را از آن سوي دنيا به كشور عزيزمـان ايـران      

. مرور كنيم

نـدي  لهستان كشوري از اروپاي مركزي بين دريـاي بالتيـك در شـمال و دو كـوه كمرب      

اين . سودته و كارپاته در جنوب، و بين رود اودرا از غرب و رودبوگ از شرق قرار دارد     

 ميليون نفر اسـت كـه   38هزار كيلومترمربع داراي جمعيتي حدود 312كشور با مساحت    
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 آن را تبار آلماني، اوكـراين، روسـيه سـفيد، ليتـواني و سـاير     ٪3ها و  آن را لهستاني 97٪

ها از مركز آلماني. هااي وحشتناك از مركز شهر ورشو پس از اشغال از طرف نازيمنظره) 4تصوير (

]از كتاب تاريخ و تصوير[شهر، انبار اسلحه و مهمات كشف كردند 

 ميليون در 6/1پايتخت لهستان، شهر ورشو با جمعيتي حدود . استتشكيل داده   ها  ملت

گان لهسـتان عبارتنـد از غـرب    همسـاي .  قـرار دارد - ويسـوا -ميان بزرگترين رود كشـور  

، بـالروس،   غرب و شمال غربي اوكراين،كشور آلمان، جنوب جمهوري چك و اسلواك     

تـرين قسـمت    از نظر جغرافيايي لهستان در مركـزي ).ناحية كالين گراد(ليتواني و روسيه    

 وضـع تـأثير قطعـي بـر     اين. اكثريت ساكنان آن مسيحي كاتوليك هستند  . اروپا قرار دارد  

نيمـه اول قـرن دهـم دولتهـاي كـوچكي      .  ساله كشـور گذاشـته اسـت   1000تاريخ روي  

حيت را مسـي . م966دوك ميشكا اول در سال .  برخاستندناطراف شهرهاي گنزنا و پوزنا   
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حسـاب  ه دولت لهستان بـ زمان تأسيس  اين تاريخ  در واقع.پذيرفت و آنها را متحد كرد   

. آيدمي

المللي اول رمان استقالل و آزادي لهستان كه بعد از جنگ بينمارشال پيلسودسكي قه) 5تصوير (

پيلسودسكي استقالل و تماميت ارضي . قدرت را به دست كرفت و بخش اعظم اوكراين را متصرف شد

]از تاريخ و تصوير. [شودروز استقالل همه ساله در كشور جشن گرفته مي. لهستان را مجدداً تثبيت كرد

 و دوك ليتواني ندهم پيوسته ب سببي هستان و ليتواني با اتحاد ل ، ميالدي 1385در سال   

حكومـت كردنـد و بعـد از    . م1573او بر دو كشور تا سـال   فرزندان  . پادشاه لهستان شد  

انقراض سلسله مزبور روش انتخابات آزاد پادشاهي به وسـيله مـردان غيراشـراف اتخـاذ        

تركيه، لهستان را ضـعيف و ويـران    وجنگهاي بسيار با سوئد، روسيه . م17 طي قرن    .شد
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مـيالدي  1793-1772ريش و پـروس در سـالهاي   تروسيه، ا سه همسايه قدرتمند   1.كرد

بقيه كشور را بين خـود تقسـيم   . م1795استانهاي مرزي را از لهستان منفصل و در سال      

ـ .م1918لهستان استقالل خود را در سال  2.دندكر دسـت آورد و دو سـال بعـد    ه  دوباره ب

.د دفـاع كنـ   از خـود هـا  هجوم كمونيستوارتش شورويانست با موفقيت در مقابل   تو

مؤسس ارتـش دفـاعي لهسـتان در جنـگ جهـاني اول         ) 5تصوير(مارشال پيلسودسكي 

 تماميـت سمبل آزادي شناخته شد و لهستان موفـق شـد از لحـاظ اقتصـادي و فرهنگـي       

در سـالهاي دهـة   .  متحـد كنـد   سال در دست بيگانه بـود 100اراضي خود راكه بيشتر از   

قـدرت رسـيدند بـدون درنـگ     ه  حكومتهاي تماميت خواه همجوار لهستان كه ب .م1930

1939هـاي اسـتاليني در اوت   هـاي فاشيسـت و كمونيسـت   نازي. مرتكب قتل عام شدند 

-1939جنـگ جهـاني دوم را پديــد آوردنـد كـه در ايــن جنـگ و در فاصـله ســالهاي       

 سه ميليون آنهـا  از اين تعداد. ه قتل رسيدندوند لهستاني ب شش ميليون شهر  ميالدي1945

). 6تصوير( به وسيله آلمان نازي كشته شدند يهودي بودند و

اولين نماينـده ايـران در   . اي طوالني استروابط دو جانبه ايران و لهستان داراي گذشته 

دوران زوال و در .  ميالدي وارد قصر پادشاه لهستان كاژيمير يا كلونچيك شـد 1474سال  

در . 3استقالل لهستان، ايران يك كشور دوست باقي مانـد و تجزيـه لهسـتان را نپـذيرفت         

ميالدي، دفتر سياسي ايران در ورشو بـاز شـد و در زمـان جنـگ دوم جهـاني         1920سال

ارتش ژنـرال  . م1942در سال . ارتباط دولت در تبعيد لهستان و دولت ايران ادامه داشت   

اران پناهنده غيرنظامي از روسـيه خـارج و بـه ايـران آمدنـد كـه بـا         آندرسن به همراه هز   

 ايرانـي در -رو شـدند و اولـين انجمـن لهسـتاني    برخورد گرم دولت و ملت ايران روبـه   

 ص -1795 سـقوط لهسـتان در   -رجوع شود به كتاب صد جنگ بزرگ دنيـا (روپا از نظر وسعت بود ترين دولت ا لهستان بزرگ1630در  -1

339(

.هاي ژرمن پروس و اتريش هم مرز كردسقوط لهستان قدرت روسيه را به شدت افزايش داده و اين كشور را با دولت-2

 چاپ سفارت لهستان-2002لهستان -3
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، كه قبل از عقب نشيني نيروهاي آلمان به »داخائو«اي از زندانيان بازداشگاه اجساد عده) 6تصوير (

از كتاب تاريخ و . [شوداند، با كاميون از محوطه بازداشتگاه خارج ميدست زندانبانان خود كشته شده

]تصوير

بـه . ارتباط در بخش فرهنگي سـابقه طـوالني و چنـد قرنـي دارد     . تهران به وجود آمد   

مـورد   لهسـتان  در حـافظ   و فردوسـي  مثـل هاي شاعران ايرانـي طوري كه اشعار و كتاب  

بـه  بـه وسـيله اوتوبنوسـكي    . م1601ل  و كتاب گلستان سـعدي در سـا  توجه قرار گرفت 

اشـعار حـافظ در دانشـگاه ورشـو تـدريس      . م1957در سـال  . زبان لهستاني ترجمه شد  

- دانشـگاه ياكلونسـكي  -ات فارسي در بهترين دانشگاه ورشوشد و كرسي زبان و ادبي  مي

و نسخ خطـي فارسـي ماننـد مكاتبـات شـاه عبـاس و سـاير كتـب علمـي در          شد  افتتاح  

ـ . شودنگهداري ميواي مختلف ورشو و كراكو هدانشگاه اي غنـي از  عـالوه مجموعـه  ه ب

لهستان اسـت و  هاي هبخش مراكز علمي و موز مسكوكات ايراني زينت   و ها، ظروف يقال

ـ      هم طالعـات ايرانـي توسـط گروهـي از دانشـمندان      منـام  ه چنين انتشار سه جلد كتاب ب

، و همـراه مهـاجرين جنگـي بودنـد    شـده  لهستاني كه در زمان جنگ بـه ايـران پناهنـده       
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هـاي بخـش فرهنگـي    آثاري به مناسبت هزاره بوعلي سينا از فعاليتنيز  و صورت گرفت 

يـچ بـه زبـان    كيـه و  از ترجمه اشعار ميتسـه همهايي  و كتابوجود داردلهستان در ايران   

از كا شيمبورسار دفتر از اشع2 و ترجمه .م1826ميرزا توپچي باشي در فارسي و به قلم      

پيـروزي  بعـد از  همچنـين،  . اسـت نسبت به لهستانيان هاي فرهنگي ايرانيان جمله فعاليت 

بـه طـوري كـه در سـال     ،هاي دو كشور دوستانه بـود  ارتباط بين مجلس   انقالب اسالمي 

2001در فوريـه  . رئيس مجلس وقت آقاي ناطق نوري از لهستان بازديـد كـرد  .  م 1993

قـاي  ه وسـيله آ به عمل آورد و باز ايران بازديد رسمي به طور وزير امور خارجه لهستان    

 آقـاي   بـا و نيـز  ايران به حضـور پذيرفتـه شـد    محمد خاتمي رئيس جمهوري وقتسيد  

هـايي  مالقاتنيز  رئيس مجلس شوراي اسالمي آقاي كروبي زير امور خارجه و   خرازي و 

. ان و لهسـتان اي از جغرافياي سياسي و تـاريخي و روابـط بـين ايـر    اين بود شمه  . داشت

 بـراي   ايران را بهتـرين نقطـه پنـاه   ،اسرا و مهاجرين جنگ جهاني دومذكور  سوابق م بنابر

.نددانستخود 
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آشنايي با گوينده خاطرات

گرديم به چگونگي وضـعيت مهـاجرين و شـكل گـرفتن ايـن واقعـه تلـخ        برمياكنون  

ز زبان يكي از مهاجرين كـه  تاريخي از زمان وقوع جنگ تا مهاجرت و اقامت در تهران ا  

در زمان جالي وطن و اسـيري فقـط   او . خود قدم به قدم در اين مسير مرگبار همراه بود  

هـاي مركـزي داراي   در يكـي از خيابـان  اسـت،   سال داشته و امروز ساكن شهر تهـران       8

اي چهـره . گذراندخانه و خانواده و همسر و دو فرزند بوده و دهه هفتاد عمر خود را مي     

يهـاي بسـيار دارد و خـاطرات   ي در پيشـاني كـه حـرف   يهاامالً متمايز با چين و چروك ك

هشـت سـال شـايد    . كنـد  ياد ميهااندوهبار كه گاه با اشك و آه و گاه با لبخند و اميد از آن 

از آن دوران را به همراه مادرش بـود، خـاطراتي   در آن زمان كه او ،خيلي سن كمي باشد 

 يعنـي  -گيهشـت سـال  فته وي، دست نا به كار حوادث او را در سن بنا بر گ. دكن مي بيان

 از كـانون گـرم   -كـرد زماني كه بايد در آغوش خانواده و در كنار پدر و مادر رشـد مـي       

. كندخانواده جدا و آواره شهرها و ديار غريب مي

ها و مطبوعـات بسـياري از حـوادث و خـاطرات آنهـا نوشـته شـده و         گرچه در كتاب  

دليل سياسي و تاريخي بودن مخصوصاً از زبان خودشـان  ه  اما اين خاطرات ب ،مايخوانده

هـا را حـس   هـا و ناكـامي   قدم به قدم با حوادث بودند و بـا جـان و دل خـود تلخـي         كه

اسـت  الزم خـاطرات بپـردازيم   به اصـل   قبل از اينكه .اند، شنيدني و خواندني است  كرده

اش و هويـت اجتمـاعي و خاسـتگاه طبقـاتي    گوينده خاطرات را از نقطه نظر خانوادگي     

.بهتر بشناسيم
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براي فهم بيشتر از مفاهيم تاريخي و تجزيه و تحليل آنچه بر بخشي از جوامع بشري 

اي از رنـج و انـدوه    كه خود چكيـده استلماخگذشته است ضروري دانستم كه از خانم    

تي و محـيط زنـدگي و   بشري است تقاضا كنم كه ابتـدا دقيقـاً خـود را و خاسـتگاه طبقـا      

موقعيت خانوادگي و نحوه زندگيشان قبل از جنگ و زمان وقوع جنگ معرفي نمايـد تـا    

خواننده، گوينده خاطرات را بهتر شناخته و بهتر در متن پروسه و تاريخ اين فاجعه قـرار    

گيرد و از اين خانم محترم تقاضا شده كه مطالب خود را به ترتيب وقـوع و بـه صـورت     

ار نقـل كننـد و در نقـل هـر فصـل از      وبندي و فهرستت فصل و به صور   هم  از تفكيك

خاطره اگر عكس يا سندي در آلبوم خانوادگي و دوستان ديگر دارند در اختيار نويسـنده    

قرار دهند كه مورد موافقت قرار گرفت و نيز چون گوينده با دانستن پنج زبـان روز دنيـا    

بهره اسـت لـذا در صـورتيكه نقطـه ابهـامي در      بياز خواندن و يا نوشتن به زبان فارسي    

جـا كـه ضـروري باشـد بـه      قرار شد هرها و زواياي ديگر تاريخي وجود داشته باشد گفته

 حفـظ اصـالت   صورت پرسش و پاسخ هر گونه ابهامات رفـع گـردد و نويسـنده نيـز بـا      

مأخـذ بهـره  تون ساير كتب تاريخي و منـابع همسـو بـا ذكـر     خاطرات از مندرجات و م   

ز نقـل  گوينـده در مقـاطعي ا  .  قرار گرفتـه اسـت  استلماخجسته است و مورد تائيد خانم  

و كـه گاهـاً بـه آن اشـاره خواهـد شـد      گرديد رات شديد خاطرات دچار احساسات و تأث   

اين شـما و ايـن هـم    كنند، آغاز مياينك با طرح سئوال نخست مبني بر معرفي خودشان   

:يخاطرات يك خانم مهاجر جنگ دوم جهان

 شهر كراكوو در كشور لهستان از پدري  ميالدي در1931استلماخ متولد سال  من هلن   

 همـه چيـز   امـروز ولـي  . بودند، زاده شدممذهب اتريشي و مادري اوكرايني كه كاتوليك   

هـا  تمام شده و تبديل به يـك رؤيـا گشـته و جـز حسـرت و آه چيـزي از گذشـته         م  براي

 يكي بود و يكـي  :موار تعريف كنم و بگويزگار را قصهتوانم داستان آن رو نمانده، اما مي  

نـام مـاچي   ه كرد بمردي زندگي مي) 7تصوير (و در شهر سبز و آرام باستاني كراكو  ؛نبود
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 زادگاه هلن استلماخوي از شهر تاريخي و باستاني كراكونماي) 7تصوير (

ـ   او. بـود و كه داراي امالك و باغ وسـيعي در بيـرون كراكـو        استلماخ نـام  ه  در شـهركي ب

هاي بزرگـي از آلمـان    از خانواده معروف و مشهور كه خانواده ،ميدنيكي سكونت داشت  

؛ داراي همسر اتريشي بـود استلماخماچي . كردندو اتريش نيز در اين شهرك زندگي مي     

نـام مـادربزرگ اتريشـي مـن     . شوندكه در واقع پدربزرگ و مادربزرگ من محسوب مي  

آنهـا  ) 9تصـوير (. داشـت پـنج خـواهر   بتـي  .بـود ) 8تصـوير (تي  ب ،يعني همسر ماچي  

داشت پسر چهار،العاده در شهر خود بودند و اما ماچيكارة شهر و داراي نفوذ فوق  همه

.نامهـاي لئونـا و اال  ه ديني و دو دختر بـ وب) 4آلفرد، ) 3ر، زيميكا)2كارول، ) 1:نامهايه  ب

 اول جهـاني  گردي داشت و خلبان جنـگ كارل درجه سر) 10تصوير(از پسرهاي ماچي    

بـه   در جنگ جهاني دوم در ارتش لهستان شجاعانه جنگيد و شديداً زخمي شـد و   بود و 
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يشي االصل كه نقشي بزرگ در نجات اسيران لهستاني از زندان تصوير بتي همسر ماچي اتر) 8تصوير (

]عكس از آرشيو خانوادگي[ها داشت آلمان

بـه قبرسـتان   بنـابراين او را  ها بـود  آلمانينفرت  بسيار مورد كارل.ددر آمها آلمان ارتاس

 بـود و بـا   مـن پـدر پسر ديگر ماچي ير م كازي. بردند و در همانجا تيرباران كردند     وكراكو

 در جنـگ اول جهـاني در جبهـه ايتاليـا از      ونظـامي بـود  نيز او. مادرم اميليا ازدواج كرد  

 در جنـگ دوم نيـز شـركت كـرد و بـه      .عـت كـرد  ناحيه پا زخمي شد و به لهستان مراج     

و به زبـان  بود  درآمد و به اتريش تبعيد شد اما چون مادرش بتي اتريشي  هااسارت آلمان 

 انتخـاب و از زندان آزاد شد و به سمت شهردار كراكواو با وساطت  ،آلماني تسلط داشت  

مونته كاسـينو  در جبهه فرزند سوم ماچي  آلفرد . و مدت كوتاهي اين پست را داشت     شد

از طـرف  زخمـي گرديـد و    وارد جنگ شد و هانفع متفقين عليه آلمانه در جبهه ايتاليا ب   
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اال، لئونا، ايرما، بتي:  از راست به چپ1914ومراسم درگذشت ماچي استلماخ كراكو) 9تصوير (

تدريس ه صليب سرخ به لهستان مراجعت كرد و در پايتخت لهستان ورشو در دانشگاه ب     

ـ فرزند چهارم پدر پزرگم   بوديني   .رداختپ زمـين  ه در يك جشن كريسمس از كالسكه ب

ونـا  ئدخترهـاي مـاچي ل  از 1.جان خـود را از دسـت داد  ذات الريه در اثر بيماري افتاد و   

 كـه هفتـاد سـال پـيش شـهر گـورني شيلنسـك را از چـك          - تيمسار زاوچفسكي  همسر

وز در قيد حيات است و من با ايشـان  و اآلن دخترش ايرما هنبود  -اسالوكي پس گرفت  

 كـه در آمـد يـك سـرگرد   به همسـري   دختر عمه من . است مكاتبه دارمامكه دختر عمه  

ها مبـارزه   زيرزميني عليه روسمخفيكرد و در يك سازمان ها مبارزه ميعليه كمونيست 

استلماخ در شهر كراكوو مدفونند و اين قبرستان خانوادگي با پالك مخصوص هنوز جايي براي چند نفر ي آنان در قبرستان خانوادگي  همه-1

.خواهد پس از مرگ در كنار آنان آرام گيرمديگر از فاميل را دارد كه من نيز دلم مي
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لماخ، اال، آلفردنسوي شوهر اال، كازيمير استاكارل، كاپيتان فر: از راست به چپ) 10تصوير (

دختـر ديگـر   ال اِ.  كشته شدجا همان او را گرفتند و درزمينكرد ولي لو رفت و در زيرمي

به پيـانو  بود و تبار شوهرش فرانسوي . شدمحسوب مي بزرگ هايدارزمينپدربزرگم از   

) 11تصوير. (كردي استاد دانشگاه بود و هنر تدريس مي و.تسلط كامل داشت

اوتـو در جنـگ دوم جهـاني در ارتـش لهسـتان بـا نازيسـم        همسرش ينكه پس از ااِال  

ا او در بيمارسـتان   امـ ه ويـن بـرد   او را براي معالجه بـ ،شدت زخمي شده  بو  جنگيد  مي

مير اسـتلماخ   دختر كـازي من.  شدن شوهرش خودكشي كردال پس از كشته   اِ درگذشت و 

بازگشـت، امـا   جنـگ  از  پـدرم  ،دندن كرما را از شهرمان بيرو پس از اينكه . هستمو اميليا 

تصـور مـا ايـن بـود كـه او      .بازگشت او بي خبـر بـوديم  خبري از ما نداشت و ما هم از    

 به همـين دليـل وقتـي    .كرد ما در راه روسيه تلف شديمفكر مينيز و او است شده  كشته  

آنهـا بـا   ي بـه ازدواج  نايجنگ به پايان رسيد او با خـانمي پرسـتار آشـنا شـد و ايـن آشـ           

ايـن ازدواج  ثمـره  ي غيرقـانوني و يـا غيركليسـايي و    البتـه ازدواجـ  ،منجـر شـد  يگر  كدي
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و زنـدگي  وعنوان بـرادر مـن در كراكـ   ه  ايشان اكنون باست ونام ويكتور ه فرزندي پسر ب  

ي هكند كه بعداً بيشتر درباره او صحبت خواهم كرد و من با ايشان ارتبـاط دارم و گـا     مي

.ميـ  مكاتبه و تماس تلفنـي دار م و در تهران هم با يكديگرروبراي ديدن او به لهستان مي  

شمسـي  1329ن در سال ت و آسال در تهران اقامت داشبرادرم دكتر ويكتور حدود يك  

. بود

.خانم اال كه بعد از كشته شدن همسر فرانسوي، در اتريش خودكشي كرد) 11تصوير (
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آغاز اسارت و مهاجرت 
:]آلود استماخ بغضصداي خانم استل[

پس از حمله آلمان به خاك لهستان و اشغال شـهرهاي مـرزي كـه اول سـپتامبر اتفـاق         

و بـه  يـورش آورد  خاك لهسـتان  ه  سپتامبر ب17روز نيز  دولت كمونيستي شوروي   ،افتاد

تان ارتشـي و مقـاومتي وجـود    اصطالح از پشـت خنجـر را وارد كـرد و ديگـر در لهسـ      

 كيلومترمربـع  120,000وسـعت  ه  شرق لهستان را ب،رتش سرخ انداشت، در نتيجه قواي 

صـد  حـدود   در لوبـون  خانواده ما در شـهر كوچـك هرودنـو نزديـك      .كامالً اشغال كرد  

 نسـبتاً بـزرگ بـا زمـين     ايما خانهدر آنجا ) 12تصوير (.كردزندگي ميكيلومتري ورشو   

 پـدرم مهنـدس   ،يم زمين پـرورش زنبـور عسـل و گـاوداري داشـت      ، باغ كشاورزي  زياد،

 لذا توليدي محصـوالت صـيفي و عسـل منبـع     . كار عالقه داشتن و به اي كشاورزي بود 

اي داراي چهـره قواي ارتش سرخ كه عموماً . شدخوبي براي درآمد خانواده محسوب مي 

هر روز به منزل ما تهـاجم كـرده   و كردند  رحم نميچيزهيچبودند به هيچكس و    مغولي  

ها به اسـارت   آلمان با در جنگها بود وپدرم اسير آلمان. خواستنديو آذوقه و خوراكي م   

دين خـاطر  ما اتريشي بود، بـ يني مادربزرگ پدرعكنم چون بتي يدرآمده و فكر مي  آنها  

ها هـر روز مـورد    اما ما و بسياري از لهستاني.سال آزاد شدپدرم را نكشتند و پس از يك 

د و نـ كرد ساله بودم رحم نمـي 8اي ا به من كه بچه آنه.بوديمسربازان روس آزار و اذيت  

تاراج بردند و بـا  ه حتي يك روز آنها به زور وارد اتاق ما شده و مواد غذائي موجود را ب   
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اي از ملك شخصي و باغ كشاورزي كازيمير استلماخ، شهر هردونومنظره) 12تصوير (

هـاي  وي مـن گرفتنـد و شيشـه   سه لوله تفنگ را ب، كردندقنداق تفنگ مادرم را تهديد      

 بيرحمانه شكستند و محتويـات  زدلبخند ميما ه عسل موجود در طاقچه را كه هر روز ب   

آنهـا  حركـات وحشـيانه   نيـز  ي ديگـر  هـا  روزرفتند و دركنانآن را بزمين ريخته و خنده  

ـ ،روز كه سگ پاسبان منزل مـا را كشـتند   آن .ادامه داشت  قـدري گريـه و داد و فريـاد    ه  ب

 البته بيهوشي من براي آنها تفـريح بـود و بـراي اينكـه آن گـروه      ،م كه بيهوش افتادم   دكر

م و مـا را  ي شهر را تـرك كنـ   دهند، دستور دادندغارت اموال ادامهه وحشي بهتر بتوانند ب   

از كـي بـر سـر مـا و بسـياري      ماننـد پت ايـن دسـتور   . حركت شـويم    آماده مجبور كردند 

ه همه ساكنان هرودنو مجبور به ترك خانه و كاشانه خـود   فرود آمد و باالخر  مانهموطنان

هـا، مادرهـا، سـالخوردگان و جوانـان بـه       بچه. شروع شد مااسارتبدين ترتيب   و شدند

آمـاده  اسـارت  و  خود را بـراي مـردن   دبايانداختند، آنها ميهمديگر نگاه حسرت بار مي   
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اي كه  در مقابل منزل شخصي خودش صحنهاش هلنكازيمير به اتفاق دختر سه ساله) 13تصوير (

]1935شهر هردونو . [وقت تكرار نشدهيچ

اي كـه   به در و ديـوار خانـه  ها راآخرين نگاهدر آن لحظات تلخ و دردناك،    . ندردكمي

اسـباب  . كـرديم  و با همه خاطرات خود وداع مـي يمانداختميبراي ما شرف و اعتبار بود    

 آنهـا را  خواسـتند آمده و انگار از من مـي ر هم گرد و دتاقاي از اهاي من در گوشه   بازي

جـاي قطـرات   ه  بـ ي بـاغ ها درخت وها درختچه،هاگل. شان ببرممتنها نگذارم و با خود     

هاي بـاري نظـامي   ها و كاميونشديم، ماشينبايد آماده حركت مي. ريختند اشك مي ،شبنم

 فرصـت را تنـگ كـرده و فريـاد     سروها در بيرون خانه منتظر ما بودند و سربازان    روس

همـه چيـز شـبيه    . دانستم به كجا و براي چه خواهيم رفـت نمي. د كه حركت كنيم   زدنمي

در  نداشـت  ي وجودجواببراي آنها هرگز كه هزاران سؤال  )13تصوير(.يك كابوس بود  

به خانه قشـنگي كـه در آن بـه دنيـا آمـده      آيا دوباره پرسيدم از خودم مي . پيچيدسرم مي 

بودم، باز خواهم گشت؟ 
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افتـد و از ادامــه   هنگـام خـانم اسـتلماخ بـا گفــتن خـاطراتش بـه گريـه مـي        در ايـن [

.]ماندشود، باز مياي كه كامالً آرام ميصحبتهايش تا لحظه

 مجبور به مهاجرت بودند و در اين مهاجرت، مقامات دولتي، اسـاتيد  شهرهمه ساكنان 

 بـدون  و به طور كلي همـه اقشـار جامعـه   ر، جوانان دانشگاه، هنرمندان، فرهيختگان كشو   

ي كه براي اين كـار  وسايل حمل و نقل. دندي مجبور به كوچ اجباري ش بندي اجتماع طبقه

هـاي حمـل زبالـه    هي كاميونهاي سربازي نفربر و گا فقط كاميوندر نظر گرفته شده بود،  

طه و سنخيت فكـري بـا   گونه راب همراهان ما عبارت از سي نفري بود كه هيچ.شهري بود 

 وطن با وضعيت دلخـراش و ضـجه و نالـه     با خداحافظي از واپسين لحظات.هم نداشتيم 

شـروع دانسـتند كـه راهـي بـدون بازگشـت را      شايد آنها مي. سپري شدمادران و كودكان   

ـ   اند كما اينكه همينطور هم بود نيمي از هموطنان مـا در بـين راه    كرده ه تلـف شـدند و ب

مردند و ديگـران كـه   فوس در راه مي مرض تيهداشت، امكانات زندگي و  لت نداشتن ب  ع

هاي ايشـان را بـه بيـرون     نبود الشهيشانها پر از خون داشتند و ديگر اشكي در ديده   دلي

انـد راحـت   كـه تلـف شـده    آنهاييگفتندبا خودشان ميكردند و همه از كاميون پرت مي  

ـ     ي ما را بـه كجـا مـ    پرسيديمكه مي وقتي. شدند مـا  ه بريـد، سـربازان و فرمانـدهان آنهـا ب

ارت مـا نيمـه   زمان حركت و در واقع اس. برند ما را به مسكو ميگفتنددلداري داده و مي   

مسـير پرخطـري را آغـاز    ما . آغاز شد شبي سرد و تاريك رد. م1939شب اواخر سپتامبر  

جـز سـياهي چيـز    ي ما سـياه بـود و مـا    دنيا.  كسي از پايانش خبر نداشتكرده بوديم كه  

مقداري نان و پنيـر،  شامل همة وسايل همراه ما كه مادرم برداشته بود . ديديم نمي ديگري

و اگـر مـواد   كردنـد  مـي  سربازها آن را بازديـد  تكه لباس و يك چمدان بود و چند پتو و 

 بـه  بعداً شـرح خـواهم داد  . گرفتنديرحمانه از دست ما مداشتيم بي غذايي بيشتري برمي  

از روسـيه بـه   . پشـت سـر گذاشـتيم   ديگـري   را يكي بعد از يكشورهايچه  تيم و   كجا رف 

ايران و سپس بـه هنـد، افريقـاي    ازبكستان، تركمنستان، تاجيكستان،   قرقيزستان،   قزاقستان،

ـ    .گذشـتيم كنيـد  رش را  كه تصـو يجنوبي، نيوزلند و هر ناكجاآباد   ه  البتـه تعـداد كمـي ب
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 آنها كه مردند راحـت شـدند   . تلف شدنداسارتدر مسير مقصد رسيدند و بيش از نيمي      

انگيـز و   مريض بودند و هر كدام سرنوشـتي غـم  ه زنده ماندند اغلب ضعيف وككساني  و  

ند كه شرح حالشان شنيدني است و به موقع تـا جـايي كـه خـاطرم     باور نكردني پيدا كرد   

.باشد خواهم گفت

شـد، بنـابراين   مـي در اثر كهولـت سـن ضـمن تعريـف كـردن خسـته       خانم استلماخ  [

.رفتميبه فكر فرو كرد و سكوت مياي لحظه

هـا و   از غـم .پس از دقايقي كه حالش جا آمد، بالفاصـله خـاطرات خـود را ادامـه داد      

هـا سـخن گفـت و آهـي سـرد      ها و تشنگي از سختيها و مشكالت و از گرسنگي،هاغصه

ايـن خـانم لهسـتاني كـه     . هاي لهستاني دعـا خوانـد  كشيد و زير لب براي همه فوت شده 

د، اينـك در تهـران از زنـدگي نسـبتاً خـوبي      نـ ز مـوج مـي  شپيري و خستگي در پيشاني 

باشـد و از زنـدگي امـروز     و داراي همسر و فرزند و عـروس و نـوه مـي     است برخوردار

دانـد،   و خود را يك ايراني موفق و ايران را وطن دوم خـود مـي   استخود بسيار راضي 

 و بسـيار خـونگرم و خـوش اسـتقبال     كنـد  ميد از مهمانان پذيراييدر اتاق پذيرايي خو   

روي ميـز  . گويـد ه دارد مـي كند و خيلي راحـت از آنچـه كـ   است و با كسي تعارف نمي  

پذيرايي تعدادي آلبوم عكس خانوادگي از قبل از جنگ در لهستان دارد كه موقع سـخن    

حت اظهـارات او را تأييـد   دهد كه صـ گفتن براي اثبات مطالب آنها را نشان مخاطب مي   

ـ         مي ه كند و ما تا آنجا كه توانستيم بعضي از عكسـها را در ايـن نوشـته كليشـه كـرده و ب

در طرف راست اتاق ايشان يك پيانو بزرگ قـرار داد كـه روزي   . كنيمخوانندگان اهدا مي 

بـا  نواخت و غم خـود را   آهنگهاي خارجي و داخلي را مي،به اتفاق خانم آنا، مربي پيانو   

]:دهدخانم استلماخ اينطور ادامه مي. دادنواختن آهنگ هجران كاهش مي

اي در نزديـك شـهرمان بردنـد كـه      بعد از نيمه شب ما را بـه مدرسـه    2حدود ساعت   

بـود،  در حيـاط آن  متـر بـرف    در اين مدرسه كه چند .هاي مسيحي بود تحت نظر راهبه  

ا و سـالخوردگان از خسـتگي و سـرماي     زنهـ ،هاچند هزار نفر جمع شده بودند، نالة بچه  
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دانستند كه هنوز اول دربـدري اسـت و سـختيهاي    ها نمي آن بيچاره.كشنده بلند شده بود  

.د داشتنبسياري در پيش خواه
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به طرف كاتين و سيبري حركت 

هاي نظامي به ايستگاه قطـار بردنـد   بعد از چند ساعت توقف در مدرسه ما را با كاميون 

هايي كه نـه پنجـره و نـه آب    جا با قطار باري مخصوص حمل حيوانات در كوپه و در آن  

ر طرف روسيه بردند و پس از طي مسافتي وارد شـهر كـووِ  ه ، ب بودداشت و مملو از آدم   

از آن وارد خـاك روسـيه   بعد لم نزديك مرز اوكراين و شديم و از آنجا به شهر كوچك ح 

و مـا  تقريباً يـك هفتـه طـول كشـيد      جابجايي اين. شديمسمولنسكنام اه و اولين شهر ب  

، مردم داخل كوپه به ناچار و در كنار هـم  يمترين وضيت زندگي را داشت بدترين و فجيع  

جنگلبـان  مـردي   بچـه   اولينكههم  نوزاد  يكحتيكردند دفع ادرار يا قضاي حاجت مي 

ي در كنـار  بود در داخل كوپه متولد شد و در همان حال بدون هيچگونه وسـائل بهداشـت   

ـ ه او را دوره كرده بودند  زناني ك  او را از پنجـره قطـار بـه بيـرون     بنـابراين . ردبالفاصله م 

.  درجه زير صفر بود40 حدوددرجه هواآن هنگام  در .انداختند

ـ    -ئوالس شـما را بـه كجـا    اسمولنسـك نـام  ه  پس از ورود به روسيه و اولين شهر آن ب

؟ اشتيد و وضعيت بعدي چگونه بودبردند و چه مدت در اين شهر توقف د

كـه مـا را پيـاده كردنـد و     بـوديم  ور  در كثافت و گرسنگي غوطه ، ما در قطار   -وابج

.بود و هر چهار يا پنج نفر را سوار يك ارابـه كردنـد  مانتعداد زيادي ارابه باركش منتظر     

نيون كـرد و همراهـان مـا در ايـن مسـير بيشـتر روحـا       ها با دو اسب حركت مي اين ارابه 

ان بودنـد كـه جاسوسـ   هـايي رانـان كشـيش  ها بودند يعني در واقع ارابهمسيحي و كشيش 

 را زير نظـر  در اين منطقه همه. آمدند و مأمورين سازمان كمونيستي به حساب مي   دولتي
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كسـي جـرأت اظهـار    . كشتندمياو را كردند، بدون معطلي اشتند و اگر به كسي شك مي   د

 و تهمت مخالفـت بـا كمونيسـت مسـاوي بـا      از را نداشته حتي نسبت به يك سرب عقيد

 لهسـتاني در روز اول ورود  جـوان  هزار نفـر 12كرديك كشيش تعريف مي .  بود نابودي

ن گويـا سـازما  . به روسيه در حال اسارت كشته شدند و آنهـا را در گـودالي دفـن كردنـد      

 بـين خـود    اين جوانان قصـد دارنـد سـازمان ضـدجنگ    جاسوسي استالين خبر داده بود   

بدون محاكمه و مهلت همه را به جوخه اعدام سـپردند و عـدالت   ، بنابراين   تشكيل دهند 

ت كمونيستي را به ثبت رساندند و روي جنازه آنها درخت كـاج كاشـتند تـا شـايد جنايـ       

هـا  گناهان لهستاني افشا شـد، روس  پس از آنكه كشتار بي.خود را از نظرها دور نگهدارند 

ها بـه ايـن محـل    ها كشته شدند، اما وقتي نازي هزار نفر توسط نازي12 اين مدعي شدند 

. هـا بـرمال شـد    از زمين خارج و جنايت كمونيستهاد و زمين را شكافتند، جنازه     رسيدن

كاتين بين راه روسيه و سيبري بـود  . ها در شهر كاتين بوداين منطقه يعني قتلگاه لهستاني   

 در حـالي كـه   ، كـرديم حركـت  به سوي سـيبري  بدون توقفآنجا كه ما پس از ورود به      

. يافت مصيبت ادامه و بدين ترتيبقرار بود ما را به مسكو ببرند 

 چطور شـد تغييـر مسـير داده و    . به شما گفته بودند كه به مسكو خواهيد رفت -ئوالس

 در سفر سيبري چه گذشت و چه مدت طول كشيد؟ ؟به سوي سيبري رهسپار شديد

-تـرين روزهـاي زنـدگي را    هاي روحي و جسمي و سختجه بيشترين شكن  -وابج

. ترين روزگار را در اين سـفر تجربـه كـرديم    و تلخ-اگر بشود نام زندگي بر آن گذاشت     

نـام و نشـان از   البته نيمي از مهاجرين و اسرا در اين مرحله تلف شـدند و گورهـاي بـي        

وضـعيت سـيبري را شـنيده    من وقتي در لهستان بودم از پـدرم  . يادگار گذاشتند ه  خود ب 

كـرد، ولـي   او از موقعيت جغرافيايي و سرماي كشنده آن منطقه زياد صـحبت مـي       . بودم

 ما وقتي از كاتين حركت كرديم، ابتـدا  .ببينمآنجا را روزي با چشم خود كردم  تصور نمي 

ها بوديم و آنهـا هـر   ما اسير روس،انتخاب مقصد آزاد نبود. رويمدانستيم به كجا مي  نمي

آنها از مركز دستور داشتند شديداً مراقب مـا  . كردندطور كه دستور داشتند، با ما رفتار مي  
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هسـتند و كشـتن   كمونيسـتي  هـا ضـد انقـالب    كه لهسـتاني اينطور تلقين شده بود   . باشند

مـردم عـادي   امـا  گرفتنـد،  جـايزه مـي  به همين خاطر گاهي حتي  و    است متمردين آزاد 

دادنـد كـه البتـه دور از    ، آنها به ما آب و گاهي نان سـياه مـي  هاي خوبي بودندروسيه آدم 

 فهميـدم  ،وقتي از حوالي مسكو گذشتم.  بود ارتش سرخمغوليبه ظاهر چشم سربازهاي   

. بعدي ما سـيبري اسـت  ميزبان ها رسيد كه كم به گوشمقصد ما جاي ديگري است و كم     

هـاي  گـروه . آمـد ت مـا برنمـي   ولي كـاري از دسـ  .ترسيديم به سرمان آمداليي كه مي از ب 

د و بـدون  شـدن  كاتين سوار قطار باري مخصوص حمـل حيوانـات    دربسياري از اسيران  

، ما اصالً نـام روزهـا   ندروز در حركت بودترين وسيله بهداشتي و امكانات، شبانه     كوچك

و تاريخ را گم كرده بوديم و از پنجره تاريك و سياه دود گرفته فقط نور روشـنايي را از       

ها مملو از درد و خـون  و قلببرديم به سر ميهمه غمگين و اندوهناك . ديديمبيرون مي 

ر سـر شـهر و   دانستيم چه بخبري از بستگان، پدر و شهر و ديار خود نداشتيم و نمي     . بود

هـاي كثيـف  در كوپه.  آمده، فقط به فكر رفع گرسنگي و تشنگي بوديمنماخانه و زندگي  

تعفـن هـا در هـم لوليـده و بـوي     شد، انبوه انسانسختي پيدا ميه جا براي نشستن ب قطار

گذشـت و مـا   شب و روز پشت سر هم مـي . هواي فشرده داخل كوپه را اشباع كرده بود   

هـاي بسـياري در بـين راه تلـف شـدند و      انسـان . كـرديم همچنان در قطار طي طريق مي 

، مراسم و حتـي گريـه كـردن    بدون، جان دادند و مامان–هاي بسياري با فرياد مامان   بچه

پس از حدود دو سه هفته مـا  . كردندمياب دريچه قطار به بيرون پرتشان آنها را از   مادران

ما را يكسره در اولـين ايسـتگاه سـيبري در يـك جنگـل بـزرگ كـه          . وارد سيبري شديم  

اين محل مخصـوص اسـيران و مجرمـان    . گذشت، پياده كردنداي از كنار آن ميرودخانه

هر چه قاتـل، ضـد انقـالب، قاچـاقچي و مخـالفين كمونيسـت و يـا          .  روسيه بود  دولت

دادند و دور تا دور منطقه را تا كنار رودخانه با سـيم  اپوزيسيون بود در اين محل جا مي   

اينجا زندان بـزرگ دولـت   در واقع .و سربازهاي ارتش سرخ محدود كرده بودند خاردار  

.  مجرمان محسوب شديملفين بود و ما نيز جزو شوروي و تبعيدگاه مخااتحاد جماهير
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خاطرات اقامت در سيبري

هـاي اروپـايي در   دولـت .  جنـگ در اروپـا بـه شـدت جريـان داشـت       از طرف ديگر،  

فرانسـه بـه اشـغال آلمـان درآمـده بـود و       . هاي سياسي وارد جنگ شده بودنـد بنديدسته

 و شـهرهاي همـديگر را   آرايـي فه شـدت در مقابـل هـم صـ    انگليس بنيروهاي آلمان و   

كردند، روسيه نيز هنوز درگير جنگ با آلمـان نشـده بـود و آلمـان ظـاهراً بـا       تخريب مي 

ال دو دولت آلمـان  غروسيه قرارداد صلح امضاء كرده بود و در همين زمان لهستان در اش  

م هـاي مهـاج  ع دولتمو شوروي قرار داشت و ما مهاجرين و اسيران لهستاني قرباني مطا  

 در اسـارت بـاقي    و در دسـت دولـت شـوروي   دبايـ شده بوديم و طبق اين توافق ما مي 

كليسـا  . نـد  ما را يكسره به يك كليسـاي متروكـه واقـع در جنگـل سـيبري برد       .مانديممي

 از وروسـتائي زنـدگي   كمي  در اين جنگل تعداد . و جاي زيادي داشت بود خيلي بزرگ 

سـاختمان كليسـا در دل   . كردنـد ر معـاش مـي   و كشاورزي امرايهاي جنگلچوب و ميوه 

جنگل و در حاشيه رودخانه قرار داشت كه محفوظ و مصـون بـود و از طـرف سـربازان      

 مـا در ايـن محـل اسـكان داده شـديم و حكـم       .شـد ه شدت محافظت مـي ارتش سرخ ب 

 روابـط بـا زنـدانيان و تبعيـديان روسـي     ،زندانيان را داشتيم و دقيقاً روابط محافظين با ما   

مـا چـون   رحم، شفقت و انصاف اصالً وجود نداشت، سايه مخوف استالين بـر سـر     . بود

كابوس بود و كافي بود با اشاره كوچك بريا وزير امنيت اتحاد شوروي همـه مـا را قتـل      

ني  مقـداري رشـته يـا ماكـارو    آب وشامل كهبود ي  آشازهار ما عبارتشام و ن . ندنعام ك 

حـق اعتـراض   هم خورديم و كسي ياه خشك كه بايد مييك تكه نان سشد، به همراه   مي
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 از بهداشت و حمـام خبـري نبـود    ،لوليدند در كنار هم ميها انسان،در هر وجب . نداشت

در آب و هـواي سـنگين و   . و اطراف جنگل و كليسا تبديل به توالت عمومي شـده بـود     

 زنـدگي  رايطي در چنـين شـ   ما بايـد  ورسيدبه منهاي چهل درجه ميدما يخبندان گاهي  

ت بسيار سـخت  ش اينكه به ما چه گذ تصور. سال داشتم8 من فقط ،خداي من . كرديممي

زدم ديدم و در خواب لبخند ميدر شهرمان ميخودم را ها خواب اتاق گاهي شب . است

 مـرا در  ممـادر . آمـد در ميمديدم ناله و فريادكردم و واقعيت را ميو وقتي چشم باز مي  

 مادرجان خـواب  :كردم برايش تعريف مي و منخواهمگفت چه ميميگرفت و بغل مي 

هـاي  ديدم در كنار پدر و شما در تختخواب خودم هستم ولي اينجا كجاست و عروسك   

گفت خدايا مرگ ما را برسان تا از اين ذلـت نجـات   و ميشد غمگين ميمن كو؟ مادرم    

او عـالوه بـر   . ش و فرهيختـه بـود  ي باسـواد، بـاهو  همانطور كه قبالً گفتم زنمادرم  . يابيم

 و گلـدوزي، خيـاطي، تزريقـات، پرسـتاري    ننـد علوم جديد به كارهاي ضـروري روز ما      

 همـه  چـون  نجات پيدا كنيم ل داشت و همين خصوصيات موجب شدآشپزي تسلط كام  

نيـز بـا كـار كـردن در آشـپزخانه و درمانگـاه       و وقت و همه جا به ايشان نيـاز داشـتند و ا   

او حتي روزها بـه جنگـل   . كشيمنمانند ديگران گرسنگي تا مرا نجات داد حداقل خود و    

كـرد، مـرض و بيمـاري بـه ويـژه شـپش       هاي درختي و سبزي جمع ميرفت و ميوه  مي

در ميـان مـا   . شدند ميدفنمردند و در همانجا اي ميكرد و هر روز عدهتيفوس بيداد مي 

فراد سرشناس و معروفـي از طبقـه اشـراف،    ، ايم پانزده هزار لهستاني بود يا كه حدوداً ده  

 كه در كنـار هـم شـب و روز را     بودند استادان دانشگاه و غيره،هنرمندان، سرداران ارتش  

ـ  . كردندسپري مي  خـاطر سـير كـردن شـكم در جنگـل كـار       ه دختران زيبايي بودند كـه ب

يـن  بسـيار از ا و چـه  كردنـد  و هيـزم خـرد مـي   كـرده  كردند و با تبر درخت را قطـع  مي

.  زير درخت افتاده و جان دادند كههانوجوان

اي سـكوت كـرد و در حـالي    رسيد لحظهخانم استلماخ در اينجا كه خسته به نظر مي     [

 ما حدود دو سال در اين منطقـه نظـامي و   ]ي خيره شده بود اينطور ادامه دادانقطهه  كه ب 
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تـرين حركـت    و كوچكحكومت زياد بودندجاسوسان بين ما   . بازداشتگاه زنداني بوديم  

. كردندميمخالف را گزارش 

 اخبـار  ازدانم شما يك بچه هشت ساله بوديد و ممكن است خيلي نكه مي  آ  با -ئوالس

 و يـا از شـما   باشـد  در ذهن شما ن زمان مطالبيگذشت به خاطر  و يا  بيرون مطلع نبوديد  

وران اقامـت خـود در   اي و يـا خـاطراتي از د  پنهان كرده باشند، اما فكر كنيد اگر خـاطره   

ايد، بـراي مـا نقـل كنيـد كـه حـداقل       كليساي جنگل سيبري داريد و يا از مادرتان شنيده     

، كه اينك در تهران و در كنار شما هسـتند وقتـي آن را بخواننـد   تانهايفرزندان شما و نوه 

. است شدهييها مادربزرگشان چه كشيده و حامل چه خاطرات و رنجبدانند

 را كه رخ دادي كه اشاره كرديد من يك بچه بودم و خيلي از حوادث   همينطور-وابج

 اگـر االن زنـده بـود،    ، ولـي  نيز چند سال پيش در تهران فوت كـرد مياد ندارم و مادر   ه  ب

كتـاب  او خـود يـك   . كـرد تعريـف مـي  را برايتـان  خاطره و داستان از سيبري ها  دهشايد  

 يـك قاليچـه   ، مـادرم خانـه بيـرون شـديم    از  وقتي،خدايش بيامرزد. تاريخ و خاطره بود  

روزي . مان بود با خودش آوردو يادگار ميهنهاي ابريشمي تركمني شبيه گليم محلي كه   

آن روستا رفت و چون پول نداشـت  ه صورت پنهاني به مادرم براي تهيه يك ليوان شير ب   

نزديك بـود  بزرگ بود و يقاليچه را داد و يك ليوان يا يك كاسه شير خريد كه اين گناه   

در ايـن  . خاطر اينكه سرپرست من بود او را بخشـيدند ه بو فقط مادرم را بازداشت كنند    

هـاي  كردنـد و لهسـتاني  منطقه يك انگشتر يا يك گوشواره را با يك كاسه شير عوض مي   

دارند بدهنـد و شـكم خـود را بـا     را كه هر چه شتند تا اي ندااسير و بيچاره و بيمار چاره     

. كـرد چيـز بـا دنيـاي خـارج فـرق مـي       همـه اسمولنسـك در . ياه سير كننديك تكه نان س 

در تبعيـد  و  بـوده خود مجـرم كه  نيز در ميان ما بودند ييهاروحانيون مسيحي و كشيش 

خواندنـد و از خداونـد كمـك    كردنـد و نمـاز مـي    آنهـا فقـط دعـا مـي     .بردنـد به سر مي  

 كـه اغلـب از   -روزهـا اسـرا را  سربازها اغلـب  . وقت نرسيد كمكي كه هيچ  . خواستندمي

 بـراي كـار اجبـاري و در مقابـل     -پروفسورها و هنرمندان و اساتيد دانشگاه ورشو بودنـد  
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 به يـاد   كه هنوز وقتي دارمي خاطره تلخمن از آن روزها.بردندجنگل ميه مزد ناچيزي ب 

مـريض   اين است كه روزي سرما خـوردم و  گيزاند و آنان نفرت مرا از آنان برمي آورممي

 مـادرم بـراي تهيـه    .كردم كه مادرم و ديگران خيال كردند مسـلول شـدم  شدم و سرفه مي  

بنـد خـود را بـه    موفق شد گـردن و –البته پنهاني و با لباس مبدل -جنگل رفت  ه  شير ب 

مادرم با خوشـحالي بـه كليسـا برگشـت و     . دتا يك كاسه شير تهيه كندهبديك روستائي   

 كه نياز شديدي به شـير  شدت گرسنهه تر از من و بدبختيض و بدر اين وقت مردي مر     

ز دادن ظـرف شـير   ا شـير را از دسـت او بگيـرد و مـادرم     تـا داشت به مادرم حمله كرد   

....ر نهايت كاسه شير بر زمين ريخت وآنها درگير شدند و د. خودداري كرد

گفت خداي من ميمرتباً كه بلند شد مادرم شيون . رخ دادعظيمي  در آن هنگام فاجعه   

عـذابي  آخر ايـن چـه   . دادش نرسيده اش در سروصداي اتاق گم شد و هيچكس باما ناله 

زنـدگي  تا چندي قبل در نـاز و نعمـت   كه اي بودم ، من بچه نازل شده بودبود كه بر من  

دي اسـت كـه هنـوز قلـبم را     ايـن در ها را تحمـل كـنم و   كردم، حاال بايد اين سختي مي

در آن روزهـا . رودي هم به ياد دارم كه هرگز از خاطرم نمـي   ديگر خاطره تلخ . آزاردمي

و گذشـت  اش مـي عروسـي از تـازه يكسـالي   بـود و  همسـفرمان  بسيار زيبا جوان و زني  

 و سـوزان بـدون دوا و   آمـد و در سـرماي سـرد    شبي درد زايمان به سراغش   .آبستن بود 

نيـز روز  آن زن ان داد و اش از سـرما در جـا جـ   دكتر و پرستار وضع حمل كرد ولي بچه 

 زمـان،  به مـرور  . خنديدميمرتب و ديوانه شد، پس از اين ماجرا  اين زنشوهر. ردبعد م

 مرضـي در بـين   .»راحت شـد «گفتند رد فقط ميمد و هر كس كه ميشمرگ و مير عادي  

ـ   . شايع شدها به نام مرض سينگا لهستاني علـت كمبـود ويتـامين و مـواد     ه ايـن مـرض ب

هـا   و موجـب ريخـتن دنـدان   كـرد مـي ها نفوذ ويژه زنان و بچهه ر بين افراد و ب  غذائي د 

 و رهاي ما نمـو اتاق. ريختبيرون ميهاي سالم از دهان آدم شد و خيلي راحت دندانمي

و در سرماي چهل درجه زير صفر در يك اتاق زن و مـرد و دختـر و پسـر    بود  مرطوب  

انواع جـانوران مـوذي از سـر و كـول مـا بـاال       ساس و شپش و . خوابيدنددر كنار هم مي   
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بـه  حمامي وجود نداشت و اگر كسي نياز به حمام داشت بايـد آب يـخ زده را    . رفتمي

امـروز  . شست كه بو نگيـرد  بدن خود را با دستمال ميوجوشاند در ديگ ميوسيله هيزم  

ه و مـردم  كـرد ها فراموش شده و كسي اين فجايع را ثبت نقتلگاه ما و گورستان لهستاني   

 آمـده اسـت تـا    زدهفلـك  چه بر سر يك مشت زن و بچـه و مـردم    دانند و ندانستند  نمي

هـا زده شـود و لعنـت و نفـرت بـر جنـگ و جنـگ طلـب       ت براي هميشه خجالت  بشري

 بـه  بفرستد و اگر كساني مانند من از مرگ نجات يافتنـد بايـد آنهـا را نقـل كننـد و سـينه       

هـا  طلبـي هـا عليـه جنـگ و جنـگ      تـا نفـرت همـه انسـان    سينه به همديگر انتقال دهنـد  

هموطنـان  .هـاي جنـگ طلـب مقابلـه كننـد     توانند با قـدرت برانگيخته شود و هر چه مي  

كنند ايـن آرامـش را    اگر امروز در كشور خود در آرامش زندگي ميلهستاني بايد بفهمند 

ـ     . اندبه چه قيمت به دست آورده     و مـادراني  اندرنسل امـروز لهسـتان فرزنـدان همـان پ

ـ  انـد شـده شـكنجه  هـاي مخـوف   ها و تبعيدگاههستند كه در زندان    ه  و آزادي امـروز را ب

. اندآدمكشان وحشي خريدهرفتارهاي ترين ترين و زشتقيمت فجيع

ـ       [ ه در اين لحظه كه پيش از ظهر يك روز پـائيزي در خـدمت خـانم هلـن اسـتلماخ ب

و قيافه اين چهره كه گاهي گريان و زمـاني   و شاهد تغييرات صورت   امنشستهگوگفت و 

 كـه گويـا سـفارت    خـط از آن طـرف  . لبخند بر لب داشت بودم ناگهان تلفـن زنـگ زد       

زبان لهستاني از ايشان دعـوت شـده بـود كـه فـالن تـاريخ و سـاعت در         ه  لهستان بود ب  

جشـن آزادي لهسـتان بـود و ايـن خـانم بـراي مـن        مناسـبت آن  سفارت حاضر شود كه  

بعد از جنگ جهـاني اول و پـس از چنـد سـال     . م1918رد كه لهستان در تاريخ ترجمه ك 

كه اين كشور بين روسيه، اتـريش و پـروس تقسـيم شـده بـود بـه دسـت آقـاي يـوزف           

جشـن  ) 14تصـوير ( مراسم وزاد شد و اينك سالگرد آزادي لهستان است    لسودسكي آ پي

 و  اسـت  نيز اين مراسم برقـرار شود و امسالآزادي هر ساله در سفارت لهستان برگزار مي  

 جشن حضور يابد و اين خانم قلباً خوشـحال شـد كـه     ايناز ايشان دعوت كردند كه در     
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سكير ورشو براي آرامگاه ژنرال پيلسودمراسم حمل خاك از شهر لوبون به شه) 14تصوير (

ا ليي بغل مادرش امهلن استلماخ در. هورجمهور قهرمان لهستان در مراسم خاك سپاري رئيس جمرئيس

.شودو پدرش سرهنگ كازيمير كه با لباس نظامي در عكس ديده مي

توانـد در ايـن سـالهاي آخـر عمـر در جشـن آزادي كشـورش شـركت نمايـد و بـا           مـي 

كردنـد كـه ايـن    خانم استلماخ تعريف مي.  و به زبان لهستاني حرف بزند خود همشهريان

گـردد و بـه يـاد     در لهستان برگـزار مـي  -حال از گذشته تا به –ساله جشن استقالل همه  

]دارد كه در سنين كودكي، به اتفاق خانواده خـود در ايـن جشـن شـركت كـرده اسـت        

). 15تصوير(

 بـه ذهـنم   كنم هـر آنچـه   تلخ است و سعي مي سياه وگاههمه روزهاي اقامت در تبعيد 

ـ    اسمولنسكمدت اقامت ما در باري .  بگويمرسدمي  بهتـرين ود و نزديـك بـه دو سـال ب

خواسـت قبـل از مـردن يـك وعـده غـذاي گـرم        دلمـان مـي  . آرزوي همه ما مرگ بـود  

آخر پدرم به دليل اينكـه تـك   . بابا گرسنه هستم. كردم بابادر خواب صدا مي. خورديممي
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1937مراسم آزادي لهستان در سالگرد استقالل، شهر لوبون مقابل منزل شهردار ) 15تصوير (

 مادر كارمند شهرداري، كشيش شهر، اميليا: وماخ و رديف دچه شهردار شهر، هلن استلمب: ف اولردي

هلن، شهردار شهر لوبون، كازيمير استلماخ

فرزند بودم خيلي دوستم داشت و غيـر ممكـن بـود چيـزي از او بخـواهم و او بـرايم         

ازان را كردم سردي سـرنيزة سـرب  اما افسوس وقتي چشم باز مي ). 16تصوير(فراهم نكند   

. شـد هميشه بـا تلخكـامي تعبيـر مـي    كردم و خواب شيرين من روي گردنم احساس مي   

جواب گرسـنگي و تشـنگي   تنها چيزي بود كه  خواب  زيرا،خواست بخوابمفقط دلم مي  

توانسـتم  مـي داد وو من كه تمام وقت گرسنه بـودم خـواب مـرا تسـكين مـي     داد ميرا  

 در هشـت سـال اول    را كودكي من ومي فكر كنيد شما ك.منزباي در خواب لبخند    لحظه

زندگي در كانون گرم خانواده در دامن پدري مهربان و قدرتمند و مرفه كـه مـرا شـديداً         

يـك دختـر   . داشت و به عبارتي تنها جگرگوشه او بودم در نظر مجسـم كنيـد  دوست مي 

ه هـر   متمـول و صـاحب منصـب كـ    ايكوچولوي هشت ساله و دردانه و يكدانه خانواده 
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اي كه ديگر تكرار نشده كازيمير به ها روز كليسا روزهاي طاليي براي هلن، دورهيكشنبه) 16تصوير (

 يكسال قبل از آغاز جنگ1938اتفاق دخترش هلن استلماخ 

هـا در دور و  ها و انواع خـوراكي شد و عروسكروز و شبش با لذت و خوشي سپري مي     

توانـد داشـته   چـه تناسـبي مـي   ... دري و گرسـنگي و  هزد با اسيري و دربـ برش پرسه مي  

راندند و ما مجبـور بـه اطاعـت بـوديم     ك باالي سرمان فرمان مي  شوي سربازهاي بل  ؟باشد

هـاي نفربـر    مـن ارابـه   وقتـي .آمـد وگرنه باطوم سربازهاي نگهبان روي سرمان فـرود مـي   

اطر من يـك رأس اسـب   خه افتادم كه پدرم بياد روزي ميه كردم بتبعيدگاه را تماشا مي 

، چـون پـدرم   سفيد خالدار بسيار زيبا بـرايم خريـده بـود تـا سـواركاري را يـادم بدهـد          

سواركاري ماهر بود و در سواره نظام ارتـش لهسـتان در ايـن فـن سرشـناس محسـوب         

مـادر و  و كـردم   من خيلي از روزها را به كمك پدرم سواركاري مي.)17تصوير(شد مي

پريـدم  اي باال و پائين ميكردند و من مثل فرشتهدند و تشويقم ميزپدرم برايم دست مي   
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ولي افسوس كه آن دوره شيرين بسيار كوتاه بود و آتـش حسـرت سـرتاپاي وجـودم را          

در چشم و روحيه و قلب مادرم و تاحدودي در قلب من هـر گونـه احسـاس و      . سوزاند

ميـل   احاطه كرده بـود و بـي  دار شده بود و نفرت سرتاپاي وجودمان رااي جريحه عاطفه

شـايد بـا گفـتن    . كـرد  و همـه مـا را نـابود مـي    افتادمينبوديم كه يك بمب روي سرمان   

فقط آنهايي كـه بـا جـان و روح    . هاي موجود آن روزها را منعكس كردشود واقعيت نمي

 مـا در كمـپ . كنندها را درك اد اين ستمكاريتوانند ابعاند ميخود فاجعه را لمس كرده  

.مـن بودنـد  همبـازي  هـا   بچه آنكرد كهاش زندگي ميك مهندس لهستاني با شش بچه ي

.1935نو ودمراسم سواركاري شهر هر) 17تصوير (

سرهنگ كازيمير استلماخ را راست به چپ نفر چهارم در مقابل منزل مسكوني كازيمير كه در پشت 

.شودعكس ديده مي

رفـت  به جنگل مـي پدرش همراه  روزها براي كار دختر بسيار زيبائي بود كهآنها يكي از   

ايـن مـادر   . پخـت ها آشپز زندان بـود و آش مـي  مادر بچه) كار اجباريبراي انجام البته  (

پيچيـد و در  خـودش مـي  ه د و به علت نبود دكتـر و دوا بـ  شه درد دندان دچار   روزي ب 
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 بـا  ازگشـتند بو وقتي آقاي مهندس با دختـرش از كـار اجبـاري    درگذشت ناباوري  كمال  

ها و پدرش و همه ما دور جنازه آن زن بينوا جمع شـديم  بچه. رو شدند هجنازه مادر روب  

 البتـه ايـن   .در سـوگ فـرو رفتـيم   كـرديم و  و در عزاي مادر و يتيمان او به يكديگر نگاه    

 را در جنگـل  آن زن. شـد ن آن همه گرفتاري گم بزرگ و در ميات  عزاداري در آن مصيب   

وزي گذر يـك انسـان بـه    ر او صليبي نصب كردند تا اگر رب با چوب روي ق  و كردنددفن  

. دفـن اسـت  اي از بـد روزگـار    در زير آن خاك مـادر دلسـوخته   بدانداد،فتآن محدوده ا  

سكي كه بسـيار چهـره معـروف و    فنام توخاچه  لهستاني ب بازنشستهچنين يك تيمسار  هم

ـ    شناخته شده  ي خـود را در خانـه گـرم خـود     جـاي اينكـه دوران بازنشسـتگ   ه اي بـود ب

 سـال داشـت   85كـه  آن تيمسار خوشنام . بوداستراحت كند جزو اسراي زنداني تبعيدگاه   

از گرسنگي ورم كرد و در حضـور دو نـوه و دختـرش جـان     و از خانواده تاتاروف بود،  

اش بودم و او يك قطعه عكس كه در منزل تيمسـار در  من در تبعيدگاه همبازي نوه     . داد

اعالم آزادي كـه مـا بـه طـرف ايـران      پس از .  گرفته بود براي يادگاري به من داد   لهستان

شـايد آنهـا   . حركت كرديم آنها در روسيه باقي ماندند و بعدها به كشـور خـود بازگشـتند     

. امروز در قيد حيات باشند و خاطره تلخ پدر بزرگ خود را در سـينه دارنـد و شـايد نـه       

 يكـي دو تـا نيسـت و تعـداد آن از تعـداد روزهـاي       باور كنيد خاطره آن روزهـاي سـياه   

آور اسـت و بررسـي هـر كـدام از     اسارت بيشتر است و يادآوري آن روزها برايم شـكنجه  

، قبـر   ديگـر گريـه كـردن و شـيون و زاري     اصالً. براي شكستن قلب انسان كافيست   هاآن

رگ و ميرهـاي   و مفلوك و مـ هاي مريض، فقيرها، ديدار چهرهبخاك سپردن انسانكندن،  

هـايي  يك مشت انسـان  روز ما شده بود و ما شاهد بوديم عادت هر،هموطنان منفراوان  

نـد و در غربـت و دور از   يدلولكه تا ديروز شريف و عزيز بودند چگونه در كثافـت مـي       

هـا بـه هـر چـه انسـان و انسـانيت اسـت نفـرين و لعنـت          نـد و زنـده  اددوطن جان مـي   

.عاطفه وجود نداشت تا كسي بتواند نثار كند ديگر اشك و .فرستادندمي
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اي لحظـه .  حلقـه زد و ديگـر نتوانسـت حرفـي بزنـد      خانم استلماخ اشك در چشمان  [

]گريست و زير لب براي همه قربانيان دعا كرد

بلكـه از افـراد   .  از افراد عادي و ساده لهسـتاني نبودنـد  انهمه مهاجرهمانطور كه گفتم  

هانكـا   از جمله ز بودندتر و تلويزيون نيتئامشهور و بازيگر معروف و هنرمند و نويسنده      

اين خانم هنرمند بهترين اركسـتر اروپـا   .  در ميان ما بودي هنرمند معروف لهستان   اُردنوونا

مـا  ميـان  دهان ارتش نيز در فرمانهمچنين.كردرا در بزرگترين شهرهاي اروپا برگزار مي   

وافق مسكو و انگليس و با حق به رسـميت   پس از اسارت در شوروي براساس ت  بودند و 

 در سـال  .تشـكيل دادنـد    ارتـش  يكورسـكي ششناختن دولت در تبعيد لندن به رهبـري    

كورسكي در مسير رفتن به مسكو در تهران اقامت كوتـاهي داشـت و   ي ژنرال ش  . م 1941

 از كليـه اسـيران و مهـاجرين خواسـته      شـد قراربا موافقت مقامات دولت ايران و متفقين  

تهران مهاجرت كنند و بعد از سرشماري و تأييـد سـازمان ملـل و صـليب     ه شود تا اول ب  

البته انتخـاب كشـورها نيـز    . سرخ جهاني به هر كشوري كه دوست دارند عزيمت نمايند     

هـا باشـد و مـن در بقيـه      شده بود كه پذيراي ما لهسـتاني پيشنهادآزاد نبود و چند كشور  

ها و چـه روزهـاي   چه شب. وضوع اشاره خواهم داشتاين مطور مفصل به  به   مخاطرات

 گرچـه  ،شنيدمآميز مادرم را ميروزها كه من ناله نحيف و استغاثهتلخ و ناگواري بود آن    

ي آن زن مغـرور و   از ديد من پنهان باشد اما مـن شـاهد نالـه   شهاي اشككرداو سعي مي  

اشبختي بـه سـر و سـينه    و از بدكشيدميمتكبر بودم كه چگونه روي سينه خود صليب      

كرد جلـوي مـن خـود را    هاي مادرم بودم اما او سعي ميمن اغلب شاهد گريه . كوبيدمي

گفـت  شـنيدم كـه مـي    را مـي صداي گريه آرام و مخفـي او خونسرد نشان دهد بارها من   

گفـتم مـادرم بسـيار زرنـگ، بـاهوش و      پيش از اين .خدايا، خداي من، خدايا كمكم كن  

 امـور زنـدگي را مـديريت     در كارهاي كشاورزي به پـدرم كمـك و كليـه    او. هنرمند بود 

، اما حـاال ديگـر خبـري از    ر در اوكراين بودبدار چوبمادرم فرزند يك كارخانه   . كردمي

 لهسـتان اشـغال   .رسيد و چشمه اشكش خشك شده بودآنها نبود و فريادش به جايي نمي 
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كمونيسـتي اسـتالين بـا    ومت دولت و موتور حكشدند و كشورم مغلوب و مردمش اسير  

كارگيري اجباري مغزها و تخصص مهندسـين و هنرمنـدان و فرهيختگـان    ه  بخونريزي و 

ـ  و هر روز نيروهاي دولتي نفرات اسـير را بـه جنگـل مـي    چرخيد  ميلهستان   ه بردنـد و ب

ايكشيدند و اين روند ادامه داشت تا ديگر صـداي نالـه   از آنها كار مي 1يزلخوصورت كُ 

همشـهريان  . اي از مرگ بر محيط تبعيدگاه سايه انداخته بـود هاله. رسيدگوش نميه م ب ه

هـا ماننـد مـاهي كـه از آب بـه      بچه. كردندمن با نگاه خاموش از همديگر خداحافظي مي 

. شـد زدند و ديگر صداي ناله و گريه هم شـنيده نمـي  خشكي ريخته شده باشند، پرپر مي   

 نااميدي دردناكي هر لحظه مرگ را جلو چشـمان  ،قطبيدر فضاي سرد و يخي و تاريك    

هر روز تعـدادي از بينوايـان لهسـتاني    . ما مرگ را به نوبت پذيرفته بوديم. دادما قرار مي  

ظاهراً اين نوميدي سـايه سـنگين خـود    . گفتيم او راحت شدشدند و ما ميكم و كمتر مي   

ـ    اينجـات و روزنـه   بـه  ها گسـترده بـود و اميـدي   را بر دل  نظـر  ه  بـه سـوي روشـنايي ب

 امـا يـك   . است ما آخرين ديدارگفتيمديديم ميا همديگر را ميرسيد و هر روز كه منمي

.جنگ در شوروي شعله كشيدنائره هم ريخت و ناگهان ه مرتبه همه چيز ب

در اين بخش براي آگاهي از تاريخ جنگ و ارتباط آن با خاطرات خانم استلماخ ابتـدا    [

گـرديم بـه   اندازيم و دوباره برمـي  جنگ جهاني دوم ميدر. م1940 سال عنگاهي به مقط  

جنـگ  . داردارتباط شنيدن خاطرات ايشان كه با سرنوشت مهاجرين لهستاني در شوروي    

 كشـور  ،اكثـر كشـورهاي اروپـائي و در رأس آن   .  شدت ادامـه داشـت  بهدر جبهه غرب   

 حملـه بـه   فكـر  هيتلر در . م1940خر سال از اوا. فرانسه كامالً به اشغال آلمان درآمده بود 

هيتلـر از  . اي نبـود ايـن فكـر تـازه   . روسيه و گسترش امپراتوري خود به سوي شرق بود     

تـرين رسـالت خـود    ها قبل از آنكه به قدرت برسد بزرگآغاز صدارت خود و حتي سال  

.كُلخور مجتمع كشاورزي تعاوني در سيستم سوسياليستي اتحاد شوري سابق بود-1
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دسـت آوردن فضـاي حيـاتي بـراي آلمـان در سـرزمين پهنـاور       ه را نبرد با كمونيسم و ب  

. دانستروسيه مي

بـا شـوروي تـن درداد و    ض  تعرّ به عقد قرارداد دولتي و عدم.م1939 در سال    او اگر

 از روي ناچاري و براي مقابله با تهديد مسـتقيم انگلـيس   ،لهستان را با استالين تقسيم كرد   

 تروپ وزير خارجه آلمان كه مبتكر اصلي طرح نزديكـي بـه روسـيه    روبين. و فرانسه بود 

 بود به علت احساسات خصـومت آميـزي كـه نسـبت بـه      . م1939سال  رداداقاد قر و انع 

كوشيد اتحاد با شوروي را تا نابودي كامـل انگلسـتان حفـظ كنـد و     ها داشت مي انگليسي

 از مولوتف وزير خارجة شوروي دعوت كرد 1940به همين جهت در اوائل نوامبر سال  

. اقتصادي بين دو كشور به بـرلن سـفر كنـد   براي مذاكره درباره توسعه همكاري نظامي و   

بين تروپ بـا خـود   و نوامبر وارد برلن شد و پس از انجام مذاكراتي با ر12مولوتف روز  

ها داشـت از  هيلتر با همه بدبيني كه نسبت به روس. گو نشست و هيتلر به بحث و گفت     

را بـا پيمـان سـه    كرد اگر بتواند همكاري روسـيه   زيرا فكر مي،دكراين مذاكرات استقبال    

نمايـد هـا را درگيـر جنـگ بـا انگلسـتان      د و روسه آلمان، ايتاليا و ژاپن جلـب كنـ       جانب

كوشـيد تـا    هيتلـر مـي  .انگليس و شوروي هر دو در ايـن جنـگ تضـعيف خواهنـد شـد      

د تـا بـا   كنـ ها را به تعرض در مرزهاي جنوبي خود به سوي اقيانوس هند تشـويق   روس

هـاي   زمينه را بـراي اجـراي نقشـه   ،ا و خاورميانه و هندوستانهايجاد دامي براي انگليسي   

 ولي مولوتف زير بار نرفت و شرايط اوليه پيوستن شـوروي بـه    .بعدي خود فراهم سازد   

 گرفتن امتيازاتي در اروپاي شـرقي و خاورميانـه قـرار     در ازاي راصف كشورهاي محور  

. داد

ها افزود و در اواخر نـوامبر ژنـرال   مذاكره با مولوتف بر سوءظن هيتلر به مقاصد روس  

 رئيس ستاد ارتش آلمان دستور تهيه طرح حمله به روسيه را صادر كرد و بـاالخره     رهالد

كـه  ي عملياتدر در روز و ساعت تعيين شده 1941در سحرگاه روز بيست و دوم ژوئن   

خـاك  سر خطوط مرزي در  نيروهاي آلمان در سرتا،گذاشته بودند) ريش قرمز (نام آن را    



از ورشو تا تهران 52

اي  بالتيك دست به حملـه گسـترده  ريايچنين در طول مرزهاي روماني و دلهستان و هم  

 سـربازان  ددر اين عمليات سربازان روماني، فنالند و يك واحـ  . عليه اتحاد شوروي زدند   

نيروهاي هيتلـر در ايـن حملـه كـه در تـاريخ      . جنگيدندايتاليا در كنار سربازان آلماني مي  

تانـك و ده هـزار   پانزده هـزار   ميليون و پانصد هزار نفر و تعداد  سابقه نداشت قريب سه   

 جنـگ و موقعيـت دولـت    وضـعيت اي از و اينـك كـه شـمه   1. را به كار گرفـت   هواپيما

].گرديم به و نقل بقيه خاطراتروسيه روشن شد، برمي) 18تصوير(كمونيستي 

استالينگراد صحنه ) 18تصوير (

جنگ در ترين ترين و خونينطوالني

اي از عكس صحنه. بوددوم المللبينجنگ

جنگ كوچه به كوچه و خانه به خانه را در 

از كتاب تاريخ و . [دهداستالينگراد نشان مي

]تصوير

1371ير، محمود طلوعي، انتشارات علم، تهران،تاريخ و تصو-1
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نه به صدا درآمدناقوس آزادي چگو

، امـا ايـن صـدا   ير جنگ شددولت روسيه كمونيستي درگناگهان همه چيز تغيير كرد و 

 چگونـه احساسـاتم   دانـم نمي. و مهاجرين لهستاني بوددي براي اسيران صداي ناقوس آزا  

ـ .شـد هـا ديـده مـي   رمق و كمرنگ ولي اميدوار روي لب لبخندهاي بي.را بيان كنم  ه مـا   ب

شـد ولـي    اول باورمـان نمـي  .توانيم برويمم مييخواه آزاديم و به هر كجا مي  پيغام دادند 

مفلوك، مـريض يك مشت مردم . سفر داشتيم رفتن و توشه  اما مگر ناي   ،حقيقت داشت 

مـا را  . پناهگـاهي و حمـايتي در كـار نبـود    .  قدرت انتخـاب مسـير را نداشـتند    كه فقير و

 زنـدان هـم قطـع    انه رها كرده بودند و ديگر حتي آن آش روز واهيسرگردان و به اميدي 

هامـان زبانـه   كشيديم و نوعي اميـد در دل ما هم هر كدام به نوعي نقشه فرار مي . شده بود 

. كشيد

- هزار لهسـتاني 115در اين زمان تعداد مهاجرين لهستاني در اردوگاه سيبريه شامل      (

. م1942هـاي مـارس و نـوامبر     در مـاه   بود كـه - هزار نظامي37 هزار غيرنظامي و    78

 نفـر كـودك و نوجـوان و جـوان بودنـد كـه       18351 از اين تعداد .روسيه را ترك كردند 

سـرزميني كـه   . سازمان ملل متحد به سوي سرزمين ايران حركت كردنـد تحت قيموميت  

 هـزار نفـر ديگـر تحـت حمايـت و      625. بخـش بـود  آل و آرامـش ها ايده براي لهستاني 

)1.ماندندحاكميت دولت شوروي باقي

1381، لهستان، تهران، انتشارات وزارت خارجه، نصراهللا بيات-1
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هـا مخصوصـاً    لهسـتاني بـود دسـتور داد همـه لهسـتاني     ژنرال آندرس كه افسر مبارز     

 و عليـه  هتوانند ارتـش در تبعيـد را تشـكيل داد   روند ميان مي كه به سوي اير   يمهاجرين

 بعـداً بيشـتر بـه آن اشـاره      كه مـن  اين ارتش تشكيل شد.فاشيسم آلمان به جنگ بپردازند 

هاي عازم ايران و خاورميانه با هدف عبور از ايران و عزيمت به سـوي     گروه. خواهم كرد 

آمـاده حركـت   هاي متعـددي  ها و گروههي در دست آفريقاي جنوب وهند، نيوزلندفلسطين،  

شدند و البته سازمان ملل و سازمان وابسته به واتيكان و دولت انگلسـتان در ايـن مرحلـه       

. دادند مي اُسرا جهت سير كردن شكم هم پولحمايت و گاهي

مـردي ملـبس بـه    بـود كـه   ي اكـل  نكنم آخرين روز اقامت ما در شهرك كراستفكر مي 

 بـه بهانـه بازرسـي تصـميم      و ما مراجعه كرد دلسوز و موقر به اتاقامي و ظاهراً لباس نظ 

 مـادرم  بـرد و خواسـت تـا   ه مسكو و مدرسه مي مرا بگفتاو مي. فت مرا با خود ببرد گر

 بچه من مـال خـودم   هشدت مخالفت كرد و گفت زنده يا مرده  اما مادرم ب  ،موافقت كند 

ان روز كـه كمـي خوشـحال بـوديم و    عصر هم. گذارم او را از من جدا كنيداست و نمي  

و بـراي چيـدن   ها از اتـاق خـارج شـده    كرديم به اتفاق چند نفر از بچه آزادي فكر مي   به

 بـدن مـن تـوي    هرفتيم كه ناگهان زير پاي من خالي شد و تا نيمتمشك به طرف جنگل      

. دادنـد ترها آمدند و مـرا نجـات   ها داد و فرياد راه انداختند و بزرگ بچهباتالق فرو رفت 

همراهان و مهاجراني كه قصد رفتن به ايران را داشـتند تحـت قيموميـت دولـت     باالخره  

. انگليس عازم شدند

كرديـد   را آغاز مـي كه با روحيه ديگري زندگي اسارت بار خانم استلماخ حاال    -ئوالس

ري خـارج   گروهي از جنگل و اقامتگـاه اجبـا  ياچه كسي با چگونه و همراه تعريف كنيد 

 و اين چه زماني بود؟شديد

 در ايـن   بـود  هوا به شدت سرد و جنگل پوشيده از بـرف  .م1942 نوامبر سال  -وابج

رداد قـواي هيتلـري   اكرد با قر خيال ميت كمونيستي اتحاد جماهير شوروي   كه دول  زمان

مـورد ناگاه خود ه تواند لقمه چرب غنائم جنگي از جمله بخشي از لهستان را ببلعد ب   مي
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امـا ديگـر   . ها پي بـرد و به خيانت بزرگ آلمانقرار گرفت زان مهاجم هيتلري    حمله سربا 

هـاي شـريف از   گنـاه و انسـان   بي افرادعده زيادينامقدس دير شده بود و در اين پيمان   

در آن فضـاي سـرد و دردنـاك كـه هـر      . غرب تا شرق اروپا به خاك و خون درغلطيدند   

 با به صـدا درآمـدن نـاقوس جنـگ در مسـكو      كرديمكدام از ما به مرگ و نيستي فكر مي 

هـاي مـا را نـوازش    صداي آزادي اسيران در بندهاي مخوف و وحشتناك تبعيدگاه گوش 

ما اسـت و كـدام   نتظار  چه سرنوشتي در ا برويم وكجا و چگونه به   فقط مانده بوديم   .ددا

گاه وداع  در حـالي كـه بـا زنـدان و تبعيـد     .ملت پذيراي ما مهمانان ناخوانده خواهد بود     

از چه راهي و بـا  . قرار داشتكرديم دورنماي مبهمي از آينده ناشناخته پيش چشم ما   مي

 مفلـوك،  هـاي مـريض،   اكثريت نجـات يافتگـان سـيبريه آدم   ؟ برويمم توشه و هزينه   كدا

عشق بـه آزادي، عشـق   . ميدوار و پرتالش آماده حركت شديماما ا. ناتوان و گرسنه بودند  

بخـش تنهـا مايـه اميـد و     رزه با مرگ و عضـويت در ارتـش آزادي  به نجات وطن و مبا     

داد و بود و همين اميد به آزادي بود كه افق روشن را از دور به مـا نشـان مـي     ما  تحرك  

. بخشيداي ميزد و به ما جان تازهرؤياهاي شيرين زندگي به ما لبخند مي
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خداحافظ تبعيدگاه سياه

 نجـات   بـراي هاي شـب بـه فكـر تـالش    تواني داشتند از نيمهمردان اردوگاه و آنها كه  

بستند تـا پلـي   هم به آنها با كمك هم درختان جنگلي را كنار هم چيده و با طناب   . افتادند

ـ . ا بسازندگجهت عبور از رودخانه پني   نـام  ه تنها ممر فرار از زندان رودخانه بزرگي بود ب

ـ    رودخانـه ب . در مقابل ما قرار داشت كه  پنيگا   طـرف جنـوب در   ه زرگـي كـه از شـمال ب

كرد و جز حركت از مسير رودخانه راهـي ديگـر بـراي عزيمـت     بستري آرام حركت مي   

طرف جنـوب حركـت كنـيم تـا     ه  ببايداني مانند من و مادرم كه مي هزاران لهست  .نداشتيم

اي آينـده - هـر كسـي در دلـش بـراي آينـده     .كرديمصبح بيدار بوديم و لحظه شماري مي 

اي  عـده گفـتم پيش از ايـن  . كشيدمينقشه -اي توأم با بيم و اميدو ناشناخته، آينده  مبهم  

مقصد ناشـناخته ولـي   ه  ما بمثلاي اي در روسيه ماندند و عدهعدهاما . به لهستان برگشتند 

هر كس دنبال جل و پالس خود بـود تـا آنهـا را جمـع و     . از راه ايران آماده رفتن بوديم  

مـا سـوار   . دشروي هم پنج پل متحرك آماده . ساعت موعود فرا رسيدباالخره. جور كند 

اي يـك   هـر دسـته  ،چون هوا بـه شـدت سـرد و تاريـك بـود     .  شديمچهارمپل متحرك  

هـاي  به محض حركت در اولين ساعت عزيمـت يكـي از پـل    . فانوس در دست داشتند   

يـادي در   و عـده ز  شـد  واژگونآمدعلت طوفان شديدي كه بالفاصله حادث  ه  متحرك ب 

حركـت آب بـا پـا روي چـوب    رودخانه غـرق شـدند، در مسـير رودخانـه و در مسـير        

دانم چه مدت روي آب بوديم و وقتي در خشكي پيـاده شـديم آن    من اآلن نمي.رفتيممي

 اسـت، مـا وارد يـك روسـتا     وستكگفتند اينجا والدي ها ميبعضي. محل چه نام داشت  
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اي از مـا بـه خانـه روسـتايي     عـده . ساخته شده بـود اي بود كه از چوب آنجا خانه . شديم

هـاي  هـاي اصـيل و آدم  آنهـا روس . كردندرفتيم كه چهار پنج نفر در آن خانه زندگي مي     

ز  ولي ا،كس كه بسيار هم مؤمن بودندي بودند و داراي دين مسيحي شاخة ارتودو     مهربان

 آن . بودنـد هاي حضرت عيسي و مريم مقـدس را پنهـان كـرده   ها عكسترس كمونيست 

كردنـد و اول از مـا   هـاي زيـادي تعريـف مـي    هـا داسـتان  خانواده از جنايت كمونيسـت   

.گفتنـد هاي خود را راحت به ما مـي مطمئن شدند همه حرفاز ما  وقتي ، اما ترسيدندمي

هـر  تـا  ، حتـي گفتنـد  داستان ما را شنيدند، خيلي گريه كردند و به ما پناه دادندآنها  وقتي  

بعـد از دو سـال توانسـتيم    باالخره مهمان باشيم و به ما خوراكي دادند و ما روز خواستيم  

بـا  آنهـا  اتـاق  . آن شب را در خانه روستايي به راحتي خوابيـديم .يك غذاي گرم بخوريم 

اين محل نيز باز چند خانواده از هم جـدا شـدند   در .  گرم شديم ما هم شد،هيزم گرم مي  

و در واقع در اين محل بود كه مسـير هـر يـك    و هر يك به سوي سرنوشت خود رفتند      

خيلـي دلگيـر و   . تعيين شد و من و مادرم دوباره برخالف ميل باطني خـود تنهـا شـديم     

مـادرم  . سوخت و هركس به فكر خـويش بـود  كسي دلش به حال ما نمي. ناراحت بوديم 

بيـرون  از منـزل روسـتايي   . دزنده بماند و مرا بزرگ و از من نگهداري كنـ عهد كرده بود    

او مرا در محلي امن نشاند و گفـت  . مادرم مرا به طرف جنگلي در آن نزديكي برد   . رفتيم

هـا در آن محـل كـه    مـن سـاعت  . رويمبـ گردم و با هـم  ر تا بردر اينجا بمان و تكان نخو 

مادرم رفته بود تا از مردم محل آدرس .  ماندم،هوايش خيلي با هواي سيبريه فرق داشت  

هـا  يـاد بـود و روسـتايي   در آن جنگل خـرس ز .  عازم ايران شويم يدبابگيرد كه چگونه    

آنهـا را از  . مادرم مقداري روبل همراه داشت. ها حمله كنند ممكن است خرس   گفتندمي

برگشـت و  او تا ظهر بـا دسـت پـر و خوشـحال     . ها به من داد تا قايم كنم ترس بلشويك 

 بـه زبـان روسـي و زبـان مـادري     مـادرم .  فهميده چگونه و از چه راهي بايد برويم  گفت

مـا  . بكشـد بيـرون  توانست گليم خـود را از آب   اوكرايني تسلط كامل داشت و مي   خود،

با پاي پياده و بـا يـك   و مادرم من . رفتيموسك مينواز اينجا به طرف بندر كراس بايدمي
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شـب  از ساعت حدود يك بعد از ظهر تا . طرف ايستگاه قطار راه افتاديم به  ساك سنگين   

چـي دلـش بـه    البته نرسيده به ايستگاه يـك كالسـكه  . رفتيم تا به ايستگاه رسيديمپياده مي 

پـس از طـي   سرانجام . لسكه كرد و ما را سوار كا، چند روبل از ما گرفت حال ما سوخت  

. مسافتي به ايستگاه قطار رسيديم

بايـد  هـدفي چـه ه و ببوديد رفت و شما چند نفر  اين ايستگاه قطار به كجا مي  -ئوالس

شديد؟ سوار قطار مي

 ايـن  رفتيم تـا از ك ميبندر كراس نووس ما بايد از طريق اين ايستگاه به طرف  -وابج

ـ ) كشـتي مسـافربري    (تخوپـارا ط  بندر توسـ   رهسـپار  )انزلـي (پهلـوي  طـرف بنـدر   ه ب

ه بود كه نصف مهاجرين بنقطهاز اين . ا مادرم قبالً تنظيم كرده بود  ر اين مسير . شديممي

بخشـي از طريـق   اجرين از مسـيرايران دو قسـمت شـدند،   مه. به راه افتادند  طرف شرق   

 طـرف هنـد رفتنـد و     بـه آباد به مشهد و از آنجا به اصفهان و اهـواز و تركمنستان و عشق  

 از آنجـا بـه اصـفهان    ه طرف بندر انزلي رهسپار شديم تابخشي هم كه ما جزء آن بوديم ب  

.  ما با چند روبـل سـوار قطـار شـديم    .يوزالند رهسپار شويمو اهواز و آفريقاي جنوبي و ن 

 مـا هـم    قطار حمل بـار و حيوانـات بـود و   دانيد كه كوپه مسافري نداشت و كالً  البته مي 

 قطـار متوقـف    در بين راه و در يك ايسـتگاه فرعـي،  .شديممي جزو حيوانات محسوب   

منطقه جمع كنند و تحويـل  توانند مقداري نمك از اين كساني مياگر شد و اعالم كردند   

 مادرم كه منتظر چنين فرصـت مناسـبي بـود، خـود و مـرا بـه كـار        .گيرند پول مي  بدهند

كـردن سـنگ نمـك بـه     واداشت و ما با گرفتن يك گوني از سرباز بلشويك بـراي جمـع    

ك چون سنگين بود پـايم بـه يـك سـنگ نمـك      نمموقع حمل گوني    . يمفعاليت پرداخت 

كـه  طـوري  يم زخـم و خـوني شـد    زانـو  و شديداً آسيب ديدم و خورد و به زمين افتادم 

 پـايش را كـه آثـار آن زخـم     در اين وقت خانم اسـتلماخ . [باقي مانده است هنوز جايش   

بيـنم يـاد آن لحظـه    باقي مانده بود نشانم داد و گفت اين هم شاهد من كه هر وقـت مـي     

ول قطار داده بوديم، پـول  ي بيش از آنچه پغبه هر حال ما مبل. ]افتمنمك جمع كردن مي   
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 سفارش سـاندويچ يـا چـاي بـدهيم و از ايـن      ،توانستيم با آن پولدست آورديم و مي   ه  ب

وطنـان  اي ديگـر از هـم  بابت خيلي خوشحال بوديم و هم در اين ايستگاه بود كه با عـده    

درددل كـرده و بـا آنهـا قـاطي     خود كه چند روز قبل وارد شده بودند، آشنا شديم و كلي  

. مشدي
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داستان يك شب اقامت در ازبكستان 

كه قبالً همسـر يـك مهنـدس    به نام هلن لباس با زني بسيار زيبا و خوشدر اين محل  

ه ها به ورشـو كشـته شـد   همسرش در نخستين حمله آلمانو لهستاني در شهر ويلنو بود    

م گـرفتيم از آنجـا   مي ما تص.ه بودود به اسارت درآمدساله خبا پسر پنجاو . بود آشنا شديم 

امـا افسـوس كـه    .  با هم باشيم و واقعاً پيمان بسـتيم كـه از همـديگر جـدا نشـويم       به بعد 

خـانم هلـن   .  ما را طور ديگري رقم زد و دوباره دل ما را شكست دگينز،حوادث بعدي 

از دسـت  ورزيد و در عنفـوان جـواني او را   كه نسبت به همسر شهيدش شديداً عشق مي 

كرد هميشه لبخند بر لب داشته باشـد، امـا غمـي سـنگين بـر      نكه سعي مي  با اي  داده بود، 

داد اش را نـوازش مـي  رفت و بچهشكسته و نااميد راه ميدل. اش سايه انداخته بود چهره

اي نداشـت حتـي حاضـر بـه     كرد فايـده هر چه مادرم نصيحتش مي. كردو خود گريه مي 

ا به خاطر اميـدوار كـردن آن زن و   م.دكراش زندگي مي ولي به خاطر بچه،خودكشي بود 

خانـه  صر آن روز به يك قهـوه مانديم و عجا  آن شب را در آن  با او، بيشتر صحبت كردن  

م و مـادرم حسـابي تـرحم آنهـا را     يخانه آشنا شد با صاحب قهوه.رفتيم تا چيزي بخوريم 

 زيبائي خـانم  كردند، محوخانه آمد و رفت ميافراد عادي كه در آن قهوه. جلب كرده بود  

من كه تازه به نه سالگي رسيده بودم، چيـزي  . داشتندهلن شده بودند و چشم از او برنمي   

داد اما شديداً مواظـب هلـن   ها اهميتي نميفهميدم و مادرم هم به اين نگاهها نمي از نگاه 

گـرفتيم  تصـميم مـي  گذشت ما بايد ساعاتي از شب مي. بود كه تصادفاً با من هم اسم بود 

در همـين سـاعات   . مانـديم افتاديم يا شب را تا صبح بيـرون مـي  ا با قطار دوباره راه مي  ي
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ترديد، مردي وارد شد كه ظـاهري آرام داشـت بـا همـه سـالم و عليـك گرمـي كـرد و              

و اينكـه در شـهر   محاسـنش   و  از خود ونشست و چاي خورد و سر صحبت را باز كرد   

او معتقد بـود شخصـيت مـا    .  صحبت كرد باشدتواند ميزبان مادو خانه مجهز دارد و مي  

اينقدر از خودش تعريف كرد تا مـا  . خانه بگذارنيمباالتر از اين است كه شب را در قهوه   

وقتي وارد منـزل آن  . اش باشيمراضي شديم شب را در منزل آن مرد و در كنار زن و بچه   

ي در آن و از طرفـ دوست شديم مشاهده كرديم كه خانه اصـالً پنجـره نـدارد      مرد مهمان 

 يعنـي  - شك ما را برانگيخت و ما كه چهار نفـر اي نبود و همين موضوعخانه زن و بچه   

حـالتي  بوديم بـا حـواس جمـع و   - آن خانم پنج ساله ساله و بچه9دو زن و من كه بچه  

شـب گرچـه   .  اتاق جداگانه براي خوابيدن رفتـيم شديم و هر يك بهباش وارد منزل  آماده

 خوبش براي ما رؤيـا انگيـز    اما شبي آرام و آسمان پرستاره و هواي بسيارخيلي سرد بود، 

آل بـود  اي خوابيدن در اتاق گرم با توجه به آنچه كه بر ما گذشت ايده لحظه  ما  براي .بود

ولي گويا سرنوشت ما با آرامش همسوئي نداشـت و آرام خوابيـدن بـر مـا حـرام بـود و        

هنـوز  . ت آرزوي يـك خـواب آرام داشـته باشـد    شايد يك دختر نه ساله اسير حق نداشـ   

م كـه  يرا شـنيد - هلـن  -دقايقي از نيمه شب نگذشته بود كه صداي فرياد دوست خـود  

مادرم بالفاصله از خـواب پريـد و يقـه آن مـرد كثيـف را      . كردبا گريه تقاضاي كمك مي  

  اي بچـه  مادرم و هلن در حـالي كـه    من ول داد و همان نيمه شب سرد،گرفت و او را ه

خانـه  بيرون آمديم و با عجله خود را به قهوهشيطان صفت در بغل داشت از خانه آن مرد  

آن مرد محترم مـا را پـذيرفت و بـه    . مرد ازبك رسانديم و قضيه را برايش تعريف كرديم 

خانه به منـزل خـودش رفـت تـا مـا      خانه رفتيم و همانجا خوابيديم و صاحب قهوه  قهوه

ما تـا صـبح   . جبران كردت همشهري خود را به نيكي  خيان  محترم اين مرد . راحت باشيم 

خانـه  كه پولش را از ما نگرفت از قهـوه اي صبحانهخانه بوديم و پس از خوردن  در قهوه 

خانه باغي بود كـه حالـت    در نزديكي قهوه.خارج شديم تا در هواي آزاد كمي قدم بزنيم  

خواهـد   مـي هلن به مادرم گفت. يمكت نشستيم داخل پارك شده و روي ن   .داشتپارك
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او رفـت و  . اش را بـه مـا سـپرد   كمي از اين محل دورتر رفته و سري به شهر بزند و بچه 

خيلي دلواپس شديم و تصور كرديم باليي سرش آمـده  . تا سه چهار ساعت پيدايش نشد  

 در حالي كه با دست پـر  نزديك ظهر بود كه برگشت،. رده استو يا او خود را معدوم ك     

دليـل را جويـا   . وازم ديگر و لبخندي بر لب داشتده بود، انواع شيريني و شكالت و ل آم

شنا شـده اسـت و آن افسـر روس شـديداً     روس آ در شهر با يك افسر  ردشديم تعريف ك  

 قبـول  آن افسـر .  را بپـذيرد زدواجـش پيشـنهاد ا كرده  و از او تقاضا  شده به هلن عالقمند  

ماركـت   به سوپربعد هم با يكديگرد كن هلن مواظبت  و ازياش را نگهدار بچه ه بود كرد

. رفته و اين لوازم را برايش خريده است

شـنهاد آن افسـر روس را رد   ي پ و خـواهش كـرديم   شدهشدت ناراحته مادرم و من ب  

خواسـت بـيش از ايـن     تسليم پيشنهاد افسـر روس شـده و دلـش نمـي     او اما ظاهراً  ،كند

سرپرست و ضـعيف هسـتم   كرد و گفت اميليا، من زني بياو رو به مادرم . سرگردان باشد 

شـايد اشـتباه كـنم امـا بهتـر از      .  را نـدارم امو قدرت اداره زندگي خود و نگهداري بچـه    

روم پناه بـر خـدا، هـر چـه باشـد بهتـر از امـروز        مي. است و بدنامي  نيستي و شرمساري  

م، به جائي نرسـيد  ه بودمن كه تازه به هلن انس گرفت و گريه  درمنصيحت ما . خواهد بود 

او بـا  . و ساعتي بعد با نگاهي غمبار كه حاكي از آتشفشان قلبش بـود از هـم جـدا شـديم      

از مـا جـدا شـد و بـه     زيبا نيـز  هلن .  به جاي گذاشتآن حالتاش رفت و ما را در    بچه

 سـرش  دانيم چه بري نداشتيم و ديگر نميما هرگز از او خبر . سوي سرنوشت خود رفت   

آرزو . و بـه طـرف مسـكو رفـت    هر قضيه اين اسـت كـه همسـر آن روس شـد     آمد و ظا 

آن زن زيبـاي  .  هلن زيبا و مهربان بـه عشـق خـود و زنـدگي مرفـه رسـيده باشـد         كرديم

 خـواري را پـذيرفت   ولهستاني در اردوگاه غربت به همسري يك روس درآمد و خفت    

اش بدرقـه لبـي انـدوهناك  او رفت و ما با چشم اشكبار و ق.  گرسنگي نميرد ازاش   بچه تا

بـه ايسـتگاه قطـار بـاري     . خدا كمكش باشـد و خوشـبختي همـواره در كنـارش         . كرديم

. امه دهيمبرگشتيم كه به راه خود اد
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پيش به سوي ايران

ل حيوانـات بـه بـه بنـدر كـراس      حم با قطار ويژه ، فقط حركت كنيم ما محكوم بوديم  

در بندر نيـز انبـوهي   . رفتيم سوي درياي خزر بود  و آنتركمنستانسك كه بندري در   وون

كـرد خـود را بـه نحـوي بـه كشـتي       لوليدند و هر كس سعي مـي ها در هم مياز لهستاني 

رهـايي  موجـود  از منجالب  بود بياندازد و يبسيار كثيفي كه البته كشتي باري و      برمسافر

 شـدند و   پـاراخوت  بسياري كه قبل از مـا نوبـت گرفتـه بودنـد سـوار       هايلهستاني. يابد

در كشـتي هـيچ گونـه    . مادرم دست مرا گرفت و در يك لحظـه بـدرون كشـتي پريـديم     

شـد   از آب شور دريا تأمين مـي انامكانات بهداشتي و داروئي نبود و آب خوردن مسافر     

در ايـن كشـتي تيفـوس بيـداد     . كـرد  را ايجاب ميهاكه مصرف آن ابتالء به انواع بيماري 

اركنان كشـتي تـك   كرد و كها جلب نظر ميها بيش از زندههاي مردههكرد و تعداد الشمي

. كردنددريا پرت ميداخل  را به هامردهتك 

در اين سفر باز هم موردي پيش آمد كه موجب نجات ما شد و آن اينكه همان طـوري   

شناس بود و بالفاصـله خـود را بـه    يت خيلي زرنگ و موقعم، مادر مكه قبالً تعريف كرد   

 در اينگونـه  كاپيتـان تعريـف كـرد   . او بـاز كـرد  يتان كشتي رساند و سـر حـرف را بـا       كاپ

دچـار  را كـه  فرزنـدش   تنهـا  ، اين بارامااش همراه است ها هميشه با زن و بچه   مسافرت

. باشد آورده استخونريزي بيني ميبيماري 

 و مـادرم   مادرم از پزشكي و پرستاري اطالعـاتي دارد كاپيتان دريافتدر طي مذاكره،    

 و پيشنهاد كرد اگر كاپيتان كشتي ما را از جمعيت جـدا كـرده   نيز از اين موضوع استقبال     
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طـور هـم شـد و    همـين . اش را معالجه خواهد كـرد اق مخصوص خود ببرد بچه  تو به ا  

اق كاپيتان بردند و ما در آنجا از ابـتال بـه بيمـاري تيفـوس     تكاپيتان قبول كرد و ما را به ا     

. دوربنـد آ را  خـون دمـاغش   كـرده ديم و مادرم نيز بچه كاپيتـان را مـداوا     نجات پيدا كر  

 آن تـر بايـد بگـويم   به عبارت سـاده . كشتي در درياي خزر به سوي ايران در حركت بود     

ها به طـور مسـاوي در آن   ها و زندهردهجمعي بود كه مكشتي نبود بلكه يك تابوت دسته  

ان نبوديم قـدر مسـلم اكنـون اينجـا    كابين كاپيتاگر من و مادرم در . غلطيدندروي هم مي  

 خواست كه مـن زنـده بمـانم و امـروز پـيش شـما بنشـينم و          طور شايد خدا اين  . نبودم

 براي آزادي چـه  هاي آينده بدانند و بفهمندنسلخاطره تلخ اين اسارت را تعريف كنم تا    

 و نـابودي و بدانند ارمغـان جنـگ جـز انهـدام، تخريـب و      قيمت سنگيني پرداخت شده 

وطنانشان در اين جنگ خونبار بـيش از شـش ميليـون    نيست و آگاه باشند كه هم   آوارگي

افـروزان   و آتش طمـع و حـرص آتـش    كنترلشايد قدرت قدرتمندان . اند تلفات داده  نفر

 در واقـع مـا   و حركت بـود  حالكشتي همچنان به سوي بندر انزلي در. جنگ اطفاء شود 

 و )19تصـوير   (شديم مهاجرين به خاك ايران محسوب ميوروديهاي اولين دسته  جزء

 نام ايـران و بنـدر انزلـي را در    پيش از اين. كرديمبه انزلي لحظه شماري ميبراي رسيدن   

 بـاالخره خشـكي از دور پيـدا و بـه بنـدر انزلـي       .مهاي درسي شنيده و خوانده بود ابكت

چمـدان حـاوي ملزومـات    وسايل همراه ما يك سـاك و يـك   . تر شديمنزديك و نزديك  

با عجله جمع كرده بوديم، آنها را جمع و جور كـرده، آمـاده   اوليه بود كه از منزل پدري    

دن ايـران رسـيديم و از كشـتي    دييعني خود پياده شدن شديم و باالخره به آرزوي بزرگ  

: اي بعد سرش را بلند كـرد و گفـت  خانم استلماخ به فكر فرو رفت و لحظه  [. پياده شديم 

.]م ايرانسال
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تصوير .  شدندعده زيادي از اسراي لهستاني در تهران و ديگر شهرهاي ايران اسكان داده) 19تصوير (

از كتاب ايران در اشغال [.  استاي از ورود مهاجرين و وضعيت رقت بار آنهانشان دهنده صحنه

ن ] تبراليانمتفقي
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انزلي،سالم به بندر نجات ما

مـادرم  .  و به كشور ايران وارد شـديم  رهاها و فاشيستهانگال كمونيستما ديگر از چ   

قبالً برايم كمي از ايران و عظمت آن و مردم خونگرم و مهربـانش تعريـف كـرده بـود و       

 صـحبت كـرده    دورليهاي خيزماندر  لهستان و ايران رم از تاريخيادم هست روزي پد   

خره رؤياي ما تحقـق يافـت و مـا اينـك در     بود و اين كشور براي ما يك رويا بود و باال   

اميد زندگي دوباره رمقي به ما داده و به زنـدگي جديـد در كشـوري     . كشور ايران بوديم  

ما را به ياد وطن خـود و  ) انزلي(پهلوي رهاي بندها و زيباييخيابان. زديمآزاد لبخند مي 

گـروه  . يخي رسيده بـوديم ما به كشوري باستاني و تار. هاي سرسبز آن انداخته بود   خيابان

 تيمـي  از طـرف صـليب سـرخ بـين المللـي     وگروه لهستاني به ترتيب وارد بندر شـدند    

 وارديـن ثبـت نـام     تـازه آمـده بودنـد و از  مـا  ها به استقبال ها و هنديمركب از انگليسي  

هـا  هـا را از زنـده  ها شده و مردهواردپزشكان هندي مشغول مداوا و معاينه تازه. كردندمي

ها را به طرف گورستان بندر انزلـي حمـل كردنـد تـا     شدهتعدادي از فوت. كردندجدا مي 

ــان و   . ندتحـت نظــر صـليب ســرخ محترمانـه دفــن شـو     گــروه مـا شــامل كودكـان، زن

. شـد  اضـافه مـي   بـه آنهـا   و سـربازان اسـير هـم   تدريج مردانه   ب  كه  بودند يسالخوردگان

ل جـاي  هاي هت در بندر انزلي برده و در اتاقها ما را به هتلينام شدهبراساس ليست ثبت  

بندي مواد غذايي به همراه كمي پول به هـر   تهيه دوا و سهميهمجوزعالوه بر آن  و  دادند

ز دو سـال   در هتل از ما پذيرايي خـوبي كردنـد و بـراي اولـين بـار بعـد ا      .دادندكدام مي 

 ولـي هنـوز آن هتـل در    اسم هتل يادم نيست. تجربه كرديمرا بدون بيم و هراس   راحتي  
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 صليب سرخ و بـا   توسط هيئتيننام از مهاجرثبت). 20تصوير(بندر انزلي وجود دارد    

وجـود داشـت   نيز شد كه البته در اين اقدام منظور ديگري ها انجام ميسرپرستي انگليسي 

 از آنهـا   وگـري و جنـگ داشـتند   ه قابليت نظـامي كبود و آن جدا كردن جوانان و مرداني   

المللي و تهران براي نبـرد بـا نيـروي آلمـاني      تشكيل ارتش در تبعيد با موافقت بين     براي

. شدمستقر در اروپاي غربي استفاده مي

د بـا  هـ  در ايران ارتشي تشكيل درف نيروي متفقين مأمور شده بودژنرال آندرس از ط   

 در تبعيـد  ايـن ارتـش  . نددشـ كم وارد مي كه هزاران نفر از آنها كمييهاعضويت لهستاني 

باالخره شكل گرفت و خيلي منسجم و قوي بعد از آمـوزش مقـدماتي از طريـق اهـواز          

رتـش نيرومنـد    ايـن ا ،در اولـين اقـدام  . رهسپار جبهه غرب در منطقه سيسيل ايتاليا شـد    

ـ .م1941يگاد سرخ در توانست با همكاري بر  يكورسـكي كـه بخشـي از    شفرمانـدهي  ه  ب

هـا  از چنگال فاشيسـت ينو راس كاهاير سيسيل و مونتشد، جزنيروي انگليسي محسوب مي 

.آزاد سازد

هتلي در بندر انزلي، اولين پناهگاه اسيران در ايران، مهاجرين لهستاني پس از ) 20تصوير (

.خروج از كشتي در بندر انزلي در اين هتل اسكان داده شدند
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ها در ايرانمختصري در مورد گورستان لهستاني

 فوت شدگان در بنـدر  يدانم استلماخ در بخشي از خاطرات انزلي اشاره كرد  خ -ئوالس

اگـر توضـيح بيشـتري در مـورد تعـداد      . انزلي را در گورستان بندر انزلي مدفون ساختند  

. ، بفرمائيدداريدها در ايران هاي ويژه لهستانيگورستان

 زياد بود و بايـد  ن خيليها از طريق روسيه به ايرا مهاجرت و اسارت لهستاني     -وابج

شـايد اگـر ايـن    .  و مردم نجات يافتندند تخليه شدهاي طريق بود كه لهستان  اين  از بگويم

.شـدند تلف مـي ها اردوگاه در شان هم زياد بود كه عدهگرفت، همه آنهاامر صورت نمي  

آنهايي كـه از طريـق   . گفتم از طريق درياي خزر و مشهد وارد شدند  ترهمانطوريكه پيش 

 وارد شدند و بعداً تعريف خواهم كرد از طريـق رشـت، قـزوين، تهـران، اصـفهان،       انزلي

اهواز به طرف هند، نيوزلند، استراليا، افريقاي جنوبي رفتنـد و آنهـا كـه از طريـق مشـهد        

ـ        طـرف هنـد و نيوزلنـد و    ه وارد شدند، از طريق زاهـدان، اصـفهان، اهـواز، خرمشـهر، ب

 چون زمان جنگ بود و مرض تيفوس و وبـا و  ،جهافريقاي جنوبي عزيمت كردند، در نتي 

، مرگ  وجود داشتهاي آلوده دريا و كمبود مواد غذاييمسموميت ناشي از نوشيدن آب 

ها زياد بود و در بين راه بـه ويـژه در تهـران دفـن     ها و بچهو مير به ويژه بين سالخورده  

.شدند

و آن مسـافران گمنـام و   گورستان بندر انزلي نخستين منزلگاه فـوت شـدگان لهسـتاني      

Polsish:نشـريه تعداد آنهـا بـه نوشـته    ). 21تصوير(گناه بود بي War Cemeteries in Iran و



از ورشو تا تهران 72

آرامگاه بسياري از قربانيان مهاجرين . ها در ايران، بندر انزلياولي گورستان لهستاني)21تصوير (

. امنه بندر انزلي دفن شدندي تيفوس تلف شدند و در گورستان ارلهستاني كه به علت بيمار

]2002 چاپ ورشو Nekpalie Narodweعكس از [

ي گور اسـت كـه بـا كمـك ارامنـه بنـدر انزلـي در گورسـتان         639تأييد سفارت لهستان    

هـا و  توريسـت مانده و محـل بازديـد   اين گورستان هنوز باقي. مخصوص مدفون شدند  

مذهبي خـارجي  ي هاوهسي و گرهاي سيا بسياري از شخصيت .تاريخ است ه  عالقمندان ب 

 مـردم اي از مظلوميـت گنـاه جنـگ و نمونـه   گورستان انزلي كه نمادي از قربانيـان بـي  از  

 فـيلم  1هاي معروف سـينماي فارسـي  لهستان است، ديدن كردند و حتي يكي از كارگردان  

 امـا در مـورد   .اكـران كـرد  » مرثيه گمشـده «هاي ديگر را به نام اين گورستان و گورستان   

آن در ايـران  هـاي   مهـاجرين لهسـتاني و گورسـتان   تياؤال اصلي شما در رابطه با متوفّ س

فه تـاريخ   اين مورد در حدود خاطرات شخصي من نيست و اين وظي بايد به شما بگويم   

خسرو سينايي، كارگردان مشهور سينما-1
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 اين تراژدي بزرگ قرن چگونـه در سـينه   نگاران و محققين است كه بيايند و تحقيق كنند  

.هـاجر چگونـه مظلومانـه ديـده از جهـان فـرو بسـتند       تاريخ مدفون شده و آن پرندگان م 

گنـاهي بودنـد كـه در سـنين اوليـه كـودكي از زيسـتن        هاي بي آنها بچه ي زيادي از  عده

 بايـد  هـا اند و دولتاه خاك به خواب رفتهمحروم و به جاي آغوش گرم مادر در دل سي     

رك  بـر طبـق مـدا   اما من در حد اطالعات و مطالعاتي كـه دارم و   . باشندآنان  پاسخگوي  

 آمارهـايي از  ، و وزارت خارجه لهستان و ايران كه اخيراً منتشـر شـده  موجود در سفارت  

 كه بـه زبـان لهسـتاني اسـت      رااي از آن ترجمهةخالص دارم كه قربانيان و محل دفن آنها 

فقـط  . عريف كردمتهمان بندر انزلي استنخستين گورستان . براي شما شرح خواهم داد  

هـا اسـت بـا عالمـت      گورستان بندر انزلي آنچه كه مربوط به لهسـتاني  دركنمبايد اضافه   

 توسـط سـازمان ملـل    .م1955صليب مشخص شده و چون سروساماني نداشت در سال    

متحد مرمت و بازسازي شد و ايـن گورسـتان از لحـاظ تعـداد قبـور دومـين گورسـتان         

. رودشمار ميه  بها در ايرانيلهستان

 در توقف در قـزوين  ،شد تا تهران كه بيشتر توسط اتوبوس انجام ميدر عبور از انزلي 

 نفـر  29 كه تعداد آنهـا  درگذشتندهاي ديگر اي به علت بيماري تيفوس و بيماريعدهنيز  

ها به خـاك سـپرده   قزوين در گورستان آسوري در بنابراين، نفر سرباز بود11شخصي و   

ان بازسـازي و مرمـت   طرف جمهوري لهست از . م1955شدند و اين قبرستان هم در سال  

). 22تصوير (دش

راهـه عبـور   و بي مسيري كوهستاني  از، شدنددشهمآباد وارد مهاجريني كه از راه عشق 

 البتـه بيشـتر   نـد، مشـهد مدفون  در گورسـتان  در نتيجـه . دچار مرگ و مير شدند    و كردند

اومـت نداشـتند و جـان    تـاب مق كـه   بودنـد  قربانيان اين بخش كودكان و زنان سالخورده 

از طريـق زاهـدان بـه    ، جان به سـالمت بردنـد  ي كه كودكانةو بقيخود را از دست دادند 

ها را به تهران و اصفهان انتقـال دادنـد كـه ايـن     اي از بچه و عده ه شدند هندوستان فرستاد 



از ورشو تا تهران 74

 انزلي به سوي تهران ها در قزوين كه در انتقال آنها از بندرتصويري از گورستان لهستاني) 22تصوير (

.هاي قزوين آرام گرفتنددر قزوين درگذشته و در قبرستان آشوري

]2002 چاپ ورشو Nekpalie Narodweعكس از [

 شـدند و پـس   نگهـداري ها سالتا سرپرست هاي بيسرپرست در سازمان بچههاي بيبچه

ها به تهـران آمـده    وقتي بعضي از بچه جالب است.نديددكشور نيوزلند اعزام گره  ب آناز  

مشهد هاي ارمني.بودند والدين خود را در تهران پيدا كرده و به آغوش خانواده برگشتند   

هاي شـايان تقـدير    ابراز كردند و كمكهاحداكثر همكاري را در پذيرفتن اجساد لهستاني     

. اسـير بـود كـه خـدا خيرشـان دهـد      هاييهاي لهستانممسلمانان مشهد نيز التيامي بر زخ 

ايـن قبرسـتان نيـز در سـال     . عدد است29در مشهد ) 23تصوير(ها داد قبور لهستاني  تع

كردند بازسـازي  ها و مهندسين لهستاني كه در كارخانه قند كار مي  توسط ارمني . م1958

فريقـاي  جان سالم بـه در بردنـد بـه نيوزلنـد، آ    راه مشهد كساني كه در و ساماندهي شد و  

ترهـا نيـز جـزو ارتـش در تبعيـد لهسـتان بـه        ند و جـوان جنوبي و هندوستان اعزام شـد      

در جبهـه ايتاليـا و   وند نـدرس بـراي ادامـه جنـگ بـه متفقـين پيوسـت        آفرماندهي ژنرال   
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ها در مشهد، آنهايي كه از طريق مرز زميني وارد خراسان شدند و در گورستان لهستاني) 23تصوير (

]2002 چاپ ورشو Nekpalie Narodweعكس از . [آنجا به ديار باقي شتافتند

 مـورد تحسـين   هـا  اين رشـادت لهسـتاني  و كاسينو نقش مؤثري داشتند   هآزادسازي مونت 

عموي من در اين جبهـه از طريـق ورشـو بـه آنهـا      . قرار گرفتارتش آلمان و انگلستان      

 زبان در دانشـگاه ورشـو   كه استادنام داشت لفرد او آ. پيوست و در اين جبهه زخمي شد  

.بود

 كيلومتري اهـواز در همسـايگي   90هاي كاتوليك نيز در در گورستان آشوريمچنين  ه

اي سرباز لهستاني كه عازم خانقين عراق جهت فراگيري فنـون نظـامي بودنـد،     عراق عده 

 كـه هويـت آنهـا هـيچ وقـت       بود گمنامپنج نفر سرباز و افسرفوت كردند كه تعداد آنها    

هـاي پـدران و مـادران اسـت كـه      مردند و تنها قلبمعلوم نشد و گمنام زيستند و گمنام   

. زندمظلوميت آنها را فرياد مي

 فرماندهي ژنـرال آنـدرس بـه    ها بهنيروهاي ارتش در تبعيد لهستانياز طريق اهواز هم  

يدر اهـواز در كمپـ  آنها .  فلسطين و لبنان به جبهه بپيوندنداز مسيررفتند تا از آنجا عراق  

هـا را تحـت    بود كه در اهواز مدرسه ويژه لهسـتاني .م1942 سال مستقر شدند و اين در     

 سـيكل فعاليـت داشـت و ايـن كمـپ      ن مدرسه تا مقطعاي.  تشكيل دادندهانظر انگليسي 

. اي جنـوبي مهـاجرت كردنـد   فريقـ ه طرف آ بعداً ببرقرار بود و. م1946آموزشي تا سال   
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 نفـر  22 نفـر شخصـي و   80مل شـا  كـه  بـود  نفر102ات اين گروه در اهواز  يفّتعداد متو 

هـا بـا مشخصـات و هويـت     د و در اين شهر قبرستاني ويژه لهستانيشميسرباز و نظامي  

 توسـط جمهـوري لهسـتان تـرميم     .م1965آنها به وجود آمد كه اين قبرستان نيز در سال  

آوري يـاد آنهـا را  هويـت   و فقط عالمت صـليب  استدون متولي شد و در حال حاضر ب 

.كندمي

ها در جنگ دوم جهاني بود به نحوي كه حالت ترمينال اصفهان پذيراي بسياري از لهستاني) 24تصوير (

اي از كودكان و افراد ديگر تسليم مرگ شدند و به توزيع مهاجرين لهستاني را داشت و در آن شهر عده

]2007 چاپ ورشو Nekpalie Narodweعكس از [. خاك سپرده شدند

رفتنـد،  مهاجريني كه از طريق تهران به طرف جنـوب مـي  ن بايد گفتدر مورد اصفها  

 ايـن   كـه )24تصـوير ( نفر بودنـد  250به تعداد سرپرستي بيهاي پسر و دختر   ابتدا بچه 

 اصـفهان شـهر   بـود بـه دو هـزار و ششصـد نفـر رسـيد و معـروف       . م1945عده تا سال    

يم گرفـت آنهـا را بـه    تدريج صليب سـرخ تصـم  ه ب.  استسرپرست لهستانيهاي بي بچه

 بسـياري از آنهـا   ،بيفتـد فرستد و اگر امروز گذارتان به نيوزلندبنيوزلند و افريقاي جنوبي    

 متعلـق بـه   منزلـي در اصـفهان  .آمد خواهند گفتاند و به زبان فارسي به شما خوشزنده

21در آنهـا . بـود  كه اين منزل بسيار بـزرگ   گرفتها قرار در اختيار لهستانيالدولهصارم
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ها بزرگترين دوالب تهران واقع در بخش جنوب شرقي تهران، گورستان ويژه لهستاني) 25تصوير(

سرپرست و افراد ديگر با سنگ قبر داراي هويت قبور كودكان بي. ها در ايران استقبرستان لهستاني

]2002چاپ ورشو Nekpalie Narodweعكس از . [ها به صورت منظم قرار گرفته استكامل فوت شده

هـا در  ايـن بچـه  . شدتأمين ميو پاپ  واتيكان رم مستقر شدند و هزينه آنها توسط  كمپ  

 و در دادنـد  تا حد دانشگاه نيز ادامـه   به تحصيل اشتغال داشتند كه بعضي از آنها     اصفهان

مثـل  ترين پزشـكان و پرسـتاران لهسـتاني بودنـد و در صـنايع ديگـر نيـز          شبيمارستان بي 

ر اصـفهان  يات در شهمتوف. دندوايي، صنايع دستي مشغول به كار شجاري، نانتهاي  بخش

در هـا   ايـن فـوت شـده    يك نفر ارتشـي بـود كـه     نفر ثبت شده و از ميان آنها  18تعداد  

 مانده است، ضـمناً بـد   مت صليب روي قبر آنها به يادگاراند و عالجلفاي اصفهان آرميده  

 از فـوت شـدگان لهسـتاني    .م1686سـال   بـه  مربـوط نيست بدانيد يك گورستان قديمي   

.جاي مانده استه  ب همعصر صفويه

ترين و بيشترين تعداد قربانيـان و متوفيـات    بزرگدوالب) 25تصوير(و اما در تهران،   

 و تـاريخ فـوت و    كه هويت همه آنهـا استانسان صدها  دوالب مدفن  .را در خود دارد   

. دهـد را نشـان مـي  هـا انسانزندگي ريخ  در تا بزرگاي و فاجعه  مشخص است  شانتولد

مـردان  . انـد درك نكـرده را زندگي ها در كنار هم به خواب ابدي فرو رفته و لذتي از  بچه

هاي بزرگي كه در نهايت شهرت و اشرافيت زندگي كرده در نهايـت فقـر و   نامي و ژنرال  

 گـور  1937 تعـداد جنـوب شـرقي تهـران    واقـع در   در گورستان دوالب .اندذلت مرده 

ها است و بقيـه غيرنظاميـان    گور متعلق به سربازان و ارتشي409لهستاني وجود دارد كه   
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هاي يهودي لهستاني در ها كه فوت شدهواقع در قلهك معروف به قبرستان يهوديقبرستان ) 26تصوير (

]2002 چاپ ورشو Nekpalie Narodweعكس از . [آنجا مدفون گشتند

هـاي تـرين چهـره   معـروف  از وجود دارد كه معروفدوالب دو گوردر قبرستان  . هستند

 اوكراينـي از آن  -معمـار بـزرگ لهسـتاني   دو. انـد فـرو رفتـه  جهان در آن به خواب ابدي    

سـنگ  . اسـت  پـرچم ملـي و رسـمي لهسـتان     هگورستان دوالب مزين بـ داخل . اندجمله

 معرف حضـور  وكار رفته ه ايراني در ساختمان آن بمعماري اصيل كه قبرهاي بسيار زيبا    

اي از اين قبور در چند رديف و در باغ بزرگي قـرار  مجموعه. ها در تهران است  لهستاني

طـي  ايـن گورسـتان در   . دنهسـت گرفته و تمامي آنها داراي هويت واقعي و تاريخ فـوت    

سال به صورت رسمي مـورد بازديـد مقامـات جمهـوري لهسـتان و مسـئوالن كليسـاي           



79از ورشو تا تهران

هـاي ملـي مراسـمي در آن محـل برگـزار       در تمام اعياد و جشن و گيردمي قرار   كانتيوا

.شودمي

در گورستان انگليسي قلهك مدفون شـدند  تهران از فوت شدگان لهستاني  ديگر  بعضي  

Bاول در ايران جان باختنـد و در رديـف   جهاني در جنگ تعدادي از آنان   ).26تصوير  (

 در شـهر  .م1942كـه در سـال   هستاني نيز ده سرباز ل و  دفن شدند6ه  در قطعه شمار Cو  

هـاي بعـد بـه     در سال،دندمان موقع در گورستان عمومي دفن شهمدان جان باختند و ه   

و روي قبر آنها نشان ملي لهسـتان حـك شـده    انتقال پيدا كردند گورستان انگليسي قلهك    

تهاي يهودي اسـ حل دفن لهستاني مان تهران بخشي از گورستان يهودي  چنين هم .ستا

در بخـش دوالب دفـن نشـده و در    . م1942-44هـاي  كه چون يهودي بودند در سـال      

طبق قرارداد نانوشته بين رهبـران  . هاي تهران به خاك سپرده شدندگورستان ويژه يهودي  

ـ  اي از زمين گورستان يهـودي  قطعه،هاآن روز لهستان و مديريت گورستان يهودي  ه هـا ب

ي به قربانيان اسير يهودي لهسـتاني اختصـاص يافـت    طور جداگانه و با حق تفكيك دائم  

هايي شكل گرفتـه از آجـر  كه در كنار محوطه اصلي گورستان يهودي قرار دارد و رديف 

هـاي قبـر   مشخصات آنها روي سنگكه به زبان لهستاني رسد مي قبر56 به تعداد  و است

ن غريـب كـه از    اين بود سرنوشت و ايستگاه آخر آن محرومان و مظلوما.حك شده است 

 بودند و در خاك عزيز ايران آرام گرفتند و ما كه امـروز هنـوز بـه     آوارهكجا تا ناكجاآباد    

فرسـتيم و آمـرزش آنهـا را آرزو    لطف خداوند زنده هستيم به روح همـه آنهـا درود مـي    

. كنيممي

ر رسانيم و تا زماني ديگر به اصل بحـث ايـن نوشـتا   اين بخش را تا اينجا به اتمام مي [

 خـانم اسـتلماخ ادامـه خـواهيم     از انزلي به بعد را از قـول طي طريق يعني نقل خاطرات   

].داد
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حركت از انزلي به سمت تهران

توانسـتيد انجـام   در آنجـا چـه مـي   هدف با اينكه شناختي از ايران نداشتيد، بي   -سئوال

ي را بـه كـدام هـدف     بودند و چگونه از انزلي خارج شديد و انزلههمراهان شما ك دهيد؟  

. ياد داريد براي ما نقل كنيده  هر چه ب؟پشت سر گذاشتيد

ي اهرسـيد لحظـ  تر به نظر ميخانم استلماخ كه بعد از دو روز استراحت كمي پرانرژي  [

:]فكر كرد و اينطور ادامه داد

نيروهـايي از تهـران شـامل    .  آمـاده خـروج از هتـل شـويم     به ما دستور دادند -وابج

بـه همراهـي نماينـدگان صـليب سـرخ      ها  هنديها و مركب از انگليسي   ين هيئت نمايندگا

آنهـا بـا احتـرام و ادب اعـالم     . نـام از مـا بودنـد    و ثبتالملل و واتيكان منتظر خروج ينب

هايي كـه  اتوبوس. اي نظامي آماده استهكردند براي مسافرت به سوي پايتخت، اتوبوس  

هـاي  هايي بودند موتور جلو با صـندلي بلكه ماشينهاي امروزي گويم نه اين اتوبوس  مي

هـاي شـديد كـه در    آور و بـا سروصـداي خسـته كننـده و تكـان     چوبي خشـك و عـذاب   

نيمـه شـب  . هاي شوسه آن روز حداكثر بيست كيلومتر در سـاعت سـرعت داشـتند    جاده

آن  صـداي   ومواج خروشاني داشـت خزر ا. وزيد باد ماليمي ميبود و. م1942بهار سال   

حدود يك هفته ما در بندر انزلي اقامت داشتيم . دادها را نوازش ميمانند موزيكي گوش  

در اين مـدت، مـا اجـازه خـروج از هتـل را      . بودندو مسافرين هتل حدود يك هزار نفر  

آنجـا خـوش   در  تقريبـاً  ،هاي دو ساله اسـارت بعد از سختي. نداشتيم و وارد شهر نشديم  

كـه از   وقتـي  ترسـيديم برخوردار بوديم ولـي مـي  بهداشت از حداقل امكانات و  . گذشت
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م بگـويم البته اين را هـ . شويمنيم دوباره گرفتار گرسنگي و فقر و بيماري هتل خارج شو  

اي تلـف شـدند و جـان بـه     عـده .  اختالف داشـت ها به انزلي با خروجيهاتعداد ورودي 

ما بايـد بـا آنهـا     آرام گرفتند و آنها عزيزان ما بودند كه در انزلي . جان آفرين تسليم كردند   

اداي رفتـيم و   بـه آرامگـاه آنهـا در بنـدر انزلـي مـي      كرديم و ضروري بودخداحافظي مي 

اما اين اجـازه داده نشـد و مـا غيابـاً بـه آنهـا درود فرسـتاديم و آمـاده         . كرديماحترام مي 

 مـادرم كـه   وهمه ما معاينه پزشكي به عمل آوردندابتدا پزشكان هندي از  . حركت شديم 

جمـع كـرديم و بـا نظـارت كامـل      را وسـايل خـود    دارو گرفت و مـا   درد چشم داشت  

اوائـل صـبح بـود و    . هاي نظامي شديم يكسره وارد اتوبوس- فرار كنيمنكندتا  -مأموران

شهر شـديم و دقيقـاً بـه    ها به حركت درآمد و ما وارد  كه اتوبوسشدميتازه هوا روشن    

هـاي انزلـي عبـور خواهنـد      فهميدند اسراي لهستاني از خيابـان ي وقت مردم انزليياد دارم 

ها جمع شده و با كادوهاي بسـيار و بـه موقـع خـود شـامل انـواع       كرد در مسير اتوبوس 

 راستي مردم شمال به ويـژه رشـت و   ريني و خرما از ما پذيرايي كردند بهكلوچه، نان، شي  

وضـع  هـا وقتـي   هـا مخصوصـاً زن   اكثر آنديدممن مي.  خوب برخورد كردندانزلي خيلي 

آنهـا بسـيار بـا محبـت و     . ريختنـد كردند و اشك ميانگيز ما را شاهد بودند، گريه مي   غم

 بسـيار خوشـحال   ، مشتاق شـيريني و گرسـنه  يها باعاطفه بودند و ما لهستاني   خونگرم و 

ا رنگ شـيريني و نـان طبيعـي ر   مان  چشم،ديدن نان سياهبعد از دو سال بدبختي و   بوديم

اينجـا بـود كـه بـراي     . آن هم از مردم عادي انزلي كه خيلي براي ما جالـب بـود     . ديدمي

. ها شنيده بوديم بـا چشـم خـود ديـديم    اولين بار تعريفي را كه از عاطفه و محبت شرقي  

 خـداحافظي  آنايـران بـود كـه از    يعني  من  دومِ كشورِ اولين بندرِ ،آري اينجا بندر انزلي   

در شهر رشت نيـز ماننـد انزلـي مـردم     . مسوي رشت پشت سر گذاشتنزلي را به كردم و ا 

هـاي مـا مملـو از    آوردنـد و اتوبـوس  صميمانه و با اشك و گريه براي مـا خـوراكي مـي     

هاي زيباي رشت را يكي بعد از ديگري طي كـرديم و در ايـن   خوراكي شده بود، خيابان   

ل مسـير شـاهد احساسـات    شهر حادثه جالبي رخ نداد كه قابل ذكر باشد فقط مـا در طـو    
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بـان گـيالن كـه در    مهر مـردم شـريف و    سالم و درود ما بـه تمـام  -.م بوديم پرشور مرد 

ها را از خاطره ما زدودنـد و مـا    بسياري از غموروزهاي سختي يار و غمخوار ما بودند      

 پس از عبور از رشت به سـوي قـزوين حركـت مـا ادامـه      -.امروز قدرشناس آنها هستيم 

كـه ناگهـان   گفتند مـا وارد رودبـار شـديم    ودود يك ساعت گذشته بود    شايد ح ،داشت

ظـاتي بعـد    لح. چـرا متوقـف شـديم   در تعجب بـوديم همه ما . ها متوقف شدنداتوبوس

 فقـط بـراي   انگـار مـا  .  انتظـارش را نداشـتيم  آور شنيديم كـه خبري تكان دهنده و تأسف  

يه عبور بالفاصله تبديل بـه   و شيريني لحظات اولشده بوديمگريستن و درد كشيدن خلق  

د كـه در   حامل اسيران هموطن من بويهايكي از اتوبوسبراي هكامي شد و آن حادث تلخ

 در ايـن  .به درون رودخانـه مـتالطم سـپيدرود سـقوط كـرد     ستون اول در حركت بود و   

 نكـرد  كـاري حادثه كليه سرنشينان اتوبوس جان خود را از دست دادند و كسي براي آنها   

 آشـفته بـازار   ها پر از خون بـود امـا در آن  اگرچه دل.  مراسم عزاداري برگزار نشد  و هيچ 

هـاي نظـامي و خشـك و     اتوبـوس داخل.  جان خود را نجات دهدكردهر كس سعي مي  

. وضعيت خـوبي نداشـتيم  . اشتندند خوردن تكان بود كه جاي هايي مملو از آدم   ،ناراحت

ل  چنين لحظاتي يك اتوبـوس حامـ  ود و درهم درست مانند سيبريه ب بهداشت و تغذيه    

اي از  و خبر به همين سـادگي پخـش شـد كـه عـده     هموطنان من در رودخانه غرق شد     

 خونسـردي خـود را   كـرد  هر كس سعي مـي .هاي آواره در سپيدرود غرق شدند   يلهستان

ود عصـر  د و حـ ها بـه حركـت خـود ادامـه داد    هاي ما پس از ساعت اتوبوس.حفظ كند 

 ديگر كـه در بـين   چند نفر.رد شهر قزوين شديم و شب را در قزوين مانديمهمان روز وا 

 مـدفون شـدند و صـبح    - كه قبالً اشاره كـردم - شده بودند در گورستان قزوين   راه فوت 

. هران پشت سر گذاشتيمروز بعد قزوين را به سوي ت
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 تهرانكمپ يوسف آبادِ

و كليسـا در چنـد نقطـه تهـران     رت نظـا  هيئـت  ران با همكاري سـازمان ملـل و     در ته 

آبـاد در  اين چند نقطه عبارت بود از كمپ يوسف. و آماده كرده بودندداير هايي را كمپ

در . و يك كمپ ديگر كه االن يادم نيسـت ) 27تصوير(خيابان پهلوي، كمپ دوشان تپه    

 هـر چـادر چهـار تخـت     ها، حدود پنجاه چادر نصب شده بـود و اين كمپ هر كدام از    

ند و مـا  ها اسكان داده شـد  در بعضي از كمپ،اي كه قبالً رسيده بودند عده.بي داشت چو

يكسـره بـه كمـپ    ، وارد تهـران شـديم  .)ش. ه1321 فـروردين  15 ( عصـر  وقتي حدود 

 زنان و كودكان آواره لهستاني كه از شوروي به ايران انتقال يافته 1321در اول ارديبهشت ) 27تصوير (

اي از آنان نيز به باغ منظريه منتقل تپه استقرار يافتند؛ عدهيي در بيرون دروازه دوشانبودند در چادرها

.شدند
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تصوير . اندعده زيادي از اسراي لهستاني در تهران و ديگر شهرهاي ايران اسكان داده شده) 28تصوير (

]اب ايران در اشغالعكس از كت. [دهدبار آنها را نشان مياي از ورود مهاجرين و وضعيت رقتصحنه

مـن  . و به چادرهاي منصوبه منتقل شديمده اعزام ش خيابان پهلوي آن روز  در آباديوسف

داخـل چـادر    يك چادر راهنمايي شـديم و لـوازم خـود را    بهو مادرم و دو خانم ديگر      

اين چادرهـا  . گذاشتيم و به تماشاي آينده و روزها و حوادثي كه در كمين ما بود نشستيم   

شـد و تهديـد شـده    أمورين انگليسي و هندي و لهستاني به شدت محافظت مـي  توسط م 

خـواهيم  م هـدف تيرانـدازي قـرار    ياجـازه داشـته باشـ    فرار يا خروج بـي د اگر قص ميبود

شـد و در  مـي انجـام   سرشـماري  ظت جهت اطمينان هر روز صبحو در اين محافگرفت  

تـاده بـود كـه بـاز همـان آش       آشـپزخانه و سـرويس بهداشـتي راه اف    يكي از چادرها نيز   

نبـود  آن اي غير از پـذيرش  دادند و چارهسربازي بود و همان نان سياه كه به خورد ما مي 

دادنـد كـه ايـن جيـره      هر كدام از ما مبلغي پول به پوند انگليسي مـي  بهو بايد اضافه كنم  

 سـكونت مـا در چادرهـاي كمـپ     .بـه عللـي قطـع شـد    براي مدتي ادامه داشت و بعـداً   

 مـا را از  ، و مـا شـنيده بـوديم كـه در آينـده     آباد حدود يك سال و نيم طول كشيد وسفي

اي تنظـيم شـده بـود كـه كليـه      برنامه). 28تصوير(اينجا به كشورهاي ديگر خواهند برد      
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بـه كشـورهاي هنـد،    كننـد و  بنـدي   تحويل بگيرند و تقسيمهااسراي لهستاني را از كمپ   

 و  جـزو كـدام گـروه اسـت    دانسـت  اما هيچكس نمي،تند افريقاي جنوبي بفرس   و نيوزلند

قطعي شـده بـود كـه بايـد از ايـران بـرويم و ايـن        ولي .دبايد به كدام كشور فرستاده شو   

 در واقع كساني كـه  .بودبه تصويب رسيده ها و سازمان ملل مسئله در توافقي بين دولت     

لهسـتاني را بـه هـر جـا     گرفتنـد و اسـيران   در جنگ پيروز شده بودند براي ما تصميم مي 

. فرستادندخواستند، ميمي

 كه در لهستان داراي شهرت علمـي  ي حضور داشت، خانمي بسيار باسواد  ما كمپدر  

 نفـوذ  ايـن خـانم  . سـكا بـود  كـنم باربـارا استاوني  اسم ايشان فكر مي.  بوديو فرهنگي خوب 

، آنهـا در بيـرون   در تهران بودند كه براي نجات او اقـدام كردنـد  ي زيادي داشت و عوامل   

ايـن  . فعاليت زيادي كردند كه ايشان را از چادر بـه شـهر ببرنـد و بـاالخره موفـق شـدند       

خانم در مـدت كمـي سـر از امريكـا درآورد و هنرپيشـه معروفـي شـد كـه از سـتارگان            

.هاي زيادي داشتهاي كابوئي نقشرفت و در فيلمهاليوود به شمار مي

. كرديم كه دو سـاله بـود  اي زندگي مينم با پسر بچهدر چادر ما من و مادرم و يك خا   

ايـن خـانم بـا    . نشـان دهنـده نجابـت و شخصـيت واالي خـانوادگي او بـود      سيماي زن   

گـروه ژنـرال   شوهرش ابتدا در تبعيدگاه سيبريه بودند كه بعداً شوهرش وارد فاز نظـامي       

ايـن خـانم در كمـپ    . كاسنيو اعزام شد از طريق ايران و عراق به جبهه مونته   آندرس شد 

بـرد و بيشـتر بـه    كرد و از يك مرض ناشناخته رنج مـي اش زندگي ميآباد با بچه  يوسف

شيد و باالخره بعلت كمبـود مـواد غـذايي و گرسـنگي و نبـود      اندياش ميسرنوشت بچه 

جسـدش را شـبانه از   . دارو و دكتر شكمش باد كرد و نيمه شـب همـان روز فـوت كـرد      

سـتاني كـه بعـداً فهميـديم دوالب اسـت بـه خـاك سـپردند و         چادر ما خارج و در گور   

سرپرسـت  هـاي بـي   اصـفهان كـه ويـژه بچـه    خانهميتياش را به اصفهان برده تحويل بچه

كه در جبهه ايتاليا بـود بـه ايـران بازگشـت و     لهستاني بود دادند بعد از چند سال پدرش   

 است او را بـا خـودش   خانه اصفهانيتيماش در وقتي فهميد همسرش فوت كرده و بچه     
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از آن تاريخ به مـن خبـر رسـيد كـه آن      سالبعد از حدود شصت و هشت. به لهستان برد 

در شـهر وردسـالو   بچه يتيم ديروز، امروز يكي از بزرگترين بازرگانان لهستان است كـه       

اي زنجيـره ريت يك شـركت  يدر سيصد كيلومتري وشو نامي آشنا و معروف است كه مد   

 كـه بـراي   پـور بـود  المللي است و اين خبر از طريق فرزندم رضا نيكبينو داراي اعتبار   

سـكي آشـنا شـد و او ضـمن     پچايك سخنراني در دانشگاه ورشو در لهسـتان بـا واديـس    

 هر چند سال بـه ايـران    كه براي زيارت گور در غربت مادرشاظهار داشت ي خود   عرفم

وقتـي مـن   . كنـد نـي صـحبت مـي   ايران آشنا است و گاهي با مـن تلف فرهنگ آيد و با  مي

آورم و امـروز چهـره كـامالً    خاطره تلخ چادر كمپ و مادر بدبخت او را بـه خـاطر مـي     

سرپرست لهستاني در هاي بيسكي در كانون بچهپچارديف اول نشسته چهارم آقاي واديس) 29تصوير (

.) م1942(شود اصفهان ديده مي
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در مقابل سفارت لبنان در لهستان ديده ) نفر وسطي(سكي پچادر اين عكس آقاي واديس) 30تصوير (

.) م2008(شود مي

شـوم و اينكـه واقعـاً    بينم دچار حسرت و شگفتي ميميسكي را  پچاآقاي واديس شاداب  

ي را در كي بـيش نيسـت دو عكـس زيـر كـودكي و     بزرگـي دهكـده كـوچ   ا با همـه     يند

29تصاوير. (دهددر لهستان نشان ميرا دارااليتام اصفهان و موفقيت اين بازرگان بزرگ      

. ردنـد مبه مرضي ميدر اثر ابتال البته فوت شدگان در كمپ كم نبودند و هر كدام   . )30و  

بـار يـك مشـت     اسـف آمدنـد و از وضـعيت  هاي خير در تهران گاهي به كمـپ مـي   آدم

كمپـوت  آنها هر روز براي مـا مـواد خـوراكي و    . شدندي مفلوك و گرسنه متأثر مي اروپائ

مخصوصاً مردي بسيار متشخص و مؤقر با همسرش كه گويـا لهسـتاني بـود،    . آوردندمي

گفتنـد آن مـرد    مـي .آوردهر روز با ماشين فورد مشكي رنگ براي همه ما خـوراكي مـي    

بـود م و تا آخر هم نفهميديم آن مـرد كـه  دانستيست وزارت دارد، اما ما اسم او را نمي  پ  .

هـا  ايرانـي . بـود  آن سال سرما بيش از هـر سـال ديگـر   . رسيدارف تهران   . م 1942زمستان  

شد و حتي يك شـب سـرد طوفـاني     برف و باران قطع نمي.سابقه استگفتند سرما بي مي

سـرپناه  باد سرد وحشتناكي وزيد كه شدت باد و طوفان چادر ما را از جا كند و مـا را بـي    



از ورشو تا تهران 90

پيچانده و بيـدار مانـديم تـا آمدنـد و      ما تا صبح خودمان را در پتو آيدو يادم ميساخت  

. چادر را دوباره نصب كردند

 در خاطرم نيست اما وقايع سياسي بسـي بـزرگ در   از خاطرات اقامت در كمپ خيلي  

 وقـايع در ايـران و يـا ديگـر نقـاط       ايناعم از اينكه. زمان اقامت ما در كمپ اتفاق افتاد     

مـثالً يـك روز   . اً خـودم شـاهد بـودم   كنم صـرف  آنچه را كه من نقل مي .دواقع ش جهان و 

 جوانان و نوجوانـان را بـراي تفـريح بـه شـهر       نظامي در كمپ اعالم كردند  هاياتوبوس

اتوبـوس بـه   .  جمـع شـدند  اتوبـوس كنار ها در كمپ و در  بچه ازبرند و عده زيادي مي

آن . يـك سـاعت بعـد مـا در كارخانـه چرمسـازي بـوديم       . ري حركـت كـرد  طرف شهر   

آنهـا قبـل از جنـگ بـه اسـتخدام      . شـد سط دو نفر مهندس لهستاني اداره مـي كارخانه تو 

مهندسـين كارخانـه بـا    . كردنـد درآمدند و كارخانه چرمسازي را مديريت ميايران  دولت  

زبان لهستاني كلي با ما حال و احوال كردنـد و مـا واقعـاً خوشـحال از ايـن ديـدار چنـد          

ها بعضي روزها بـراي تقويـت روحيـه اسـرا     امهالبته اين برن. ساعت بعد به اردو برگشتيم  

او . هاي آشپزخانه و بهداري فعاليت خوبي داشـت مادرم در كمپ در بخش  . شداجرا مي 

از طرفـي در بخـش تزريقـات    و  مراحل آشپزي نظارت داشـت  كليه در،آشپز ماهري بود  

هـاي ال سـ تهـران . كـرد كـار مـي  هم بهداري كمپ  در در نتيجه . نيز سوابقي را دارا بود     

اشغال ايـران توسـط نيروهـاي خـارجي     . وضعيت خوبي نداشتميالدي 1943 و  1942

تشنج سياسي در كشور، اشغال آذربايجان توسـط نيروهـاي حـزب دمكـرات بـر اوضـاع        

هـاي تهـران پـر بـود از     خيابـان . سياسي و اقتصادي شهر تأثير بسـيار بـدي گذاشـته بـود     

شـهر بـراي   مردم د و شكر به شدت كمياب بود و مواد غذايي به ويژه قن. نيروهاي متفقين 

مـواد  . ماندنـد و وضـع نـان نيـز بهتـر نبـود      ها در صف ميتهيه يك وعده غذا بايد مدت 

ما البتـه ايـن اطالعـات را    . شدهاي امريكا و انگليس تأمين ميغذايي كمپ توسط دولت 

 غـذايي بـه كمـپ    از كارگران ايراني و رانندگان مواد غذايي كه هـر روز از بيـرون مـواد      

 اغلـب راننـدگان و كـارگران بـا     -كردنـد  آنها اين طور تعريف مـي  -فهميديمد مي آوردن
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و او را در مـورد مـواد اوليـه    كردنـد  مادرم در مورد مـواد اوليـه غـذايي مشـورت مـي        

مـواد  كرد با رانندگان دانستند و مادرم با هدفي كه در نظر داشت سعي مي نظر مي صاحب

ــ غـذايي   ــه فكـر اجـراي ب  . تي برقـرار كنـد  رابطـه دوس اي بـود كـه در مغــزش   رنامــهاو ب

 لزومـاً بـا    و مادرم در تحويل مواد غذايي نظـارت داشـت  همانطور كه گفتم  . گذشتمي

كارگران ايراني و رانندگان وسـائط نقليـه رابطـه برقـرار كـرد و بـا آنهـا گـاهي صـحبت               

ا بـا مـن در   درم بعضـي مسـائل ر   سالگي رسيده بودم و تقريباً ما11من ديگر به . كردمي

شبي مادرم موقع خواب .شدم مطلع ميگيري او تصميممن ازحداقل گذاشت و  ميان مي 

خواهم موضوعي را بگويم و من نيز با كمال ميـل قبـول كـردم،    به من گفت نخواب، مي  

مسـافران و  ك خـود گفـت  مادرم پس از قـورت دادن بغـض خـود و پـاك كـردن اشـ           

 رفتن مـا  او گفت.  ما بايد از كمپ برويمشوند وكم دارند تخليه مي گردانندگان كمپ كم  

در . از كمپ مساوي با محروميت دائم از مراجعت به وطـن خـود يعنـي لهسـتان اسـت       

حالي كه اگر در ايران بمانيم اين اميدواري هست كه روزي بـه ورشـو برگـرديم و بـراي        

 من دلداري داد كه از فرار نترسـم، زيـرا   مادرم به. ماندن در تهران بايد از چادر فرار كنيم   

از و بايـد قبـل   بـود  او قبالً با رانندگان مواد غذايي جهت خروج از كمپ صحبت كرده      

 مـادر تـو اختيـار داري هـر     :گفـتم . يمردكمي برسد از كمپ فرار اينكه نوبت عزيمت ما   

 مـادرم  . من هم آماده هستم و هميشه با تو خواهم بـود ،صالح است تصميم بگيري طور  

فـرار   ما بايد طوري . با راننده كاميون مواد غذايي مذاكره كرد مجدداًجهت اطمينان بيشتر 

ي ابتـدا  لسـوز راننـده از روي د .  متوجـه نشـوند  هـا كرديم كه كسي مخصوصاً نگهبان   يم

 جـايي  ك دختر كوچك شما يك زن و يگفت مي،خواست مادرم را از فرار منصرف كند 

.برويد؟ اين كـار خطرنـاك اسـت   خواهيد مي به كجا ، پسشناسيدنداريد و جائي را نمي     

ابراين يـك روز  بنـ . اما مادرم اصرار و خواهش كرد كه فقط ما را از كمپ خـارج سـازد       

 زدن مـن و   راننده گوشت را از كاميون خالي كرد در يك چشم بر همپيش از ظهر وقتي   
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ـ    بامادرم به داخل كاميون كه   چيـزي ديـده    آنداخـل ود و  چادر برزنت پوشـيده شـده ب

. شود، پريديم و چشم و گوش بسته دل به دريا زده و از كمپ فرار كرديمنمي
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فرار از كمپ و ورود به شهر

رفتـيم كـه    به سوي سرنوشتي مجهول و نامعلوم مي.داند چه حالي داشتيمفقط خدا مي 

 بـدون هـدف و بـدون آدرس در فضـا     .شـد اي از زنده بودن در آن ديده نمـي هيچ نشانه 

سـوي  ه  ما را از خيابان پهلـوي بـ  ي بود، بسيار شريف و موقر راننده كه مرد.معلق بوديم 

فهميـد و  زبان ما را كسـي نمـي  .  اما كجا؟ پيش كي؟ بدبختي يكي دو تا نبود.بردشهر مي 

ـ   ما را به مركز هرانند. ما هم زبان فارسي بلد نبوديم، اما هر چه باداباد      ود و شهر رسـانده ب

اينجـا خيابـان   «: توقـف كـرد و گفـت    در جـائي  گشـت چون بايد به شركت خود برمـي  

 ما هم ساك و پتوي خـود را برداشـته از   ».منوچهري است خوب است اينجا پياده شويد  

رو خيابان منوچهري يم و در پياده رفتروطرف پيادهه راننده تشكر كرده و پياده شديم و ب     

. مبه تماشا نشستي

سـاله چشـم آبـي بـا     يك زن و يك دختر ده يـازده  . بودساعت حدود دو بعد از ظهر      

پناه بعد از پشت سر گذاشـتن  سرپرست و بي بي، تاريخه در حوادثموهاي بلوند گم شد 

رو هاي ناشـناخته در پيـاده   اينك چشم به راه كمك انسان،دوران آوارگيو مصائب بسيار  

هـا  هاي پيـاده و تبسمي مصنوعي، قدمسته و با دلي خونين خيابان منوچهري به انتظار نش  

گـاهي نگـاهي و   . ندشـمرد رفتند مـي  رژه ميهاي رهگذر را كه از جلو چشمانشان   مو آد 

مـا  . يمشـد مـي شد و چون زبان بلد نبوديم با ايما و اشاره رد نظري به طرف ما افكنده مي 

رو را  عصر آن روز چند بـار پيـاده  تا. مديناري پول نداشتيم تا حداقل يك ساندويچ بخري  

اي از كمـپ فـرار   قبل از ما نيـز عـده  . سروته كرديم و دوباره به همان جاي اول برگشتيم   
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 اما فرقي كه با آنها داشتيم اين بود كه آنها قـبالً قـول   .د و ما اولين گروه نبوديم   نكرده بود 

 بـه   وشـده بودنـد  و قرار با افراد خاص و منتخب خـود گذاشـته و قـاطي زنـدگي آنهـا        

. رفتنـد ميعبارت ديگر آنها خود را تسليم كرده و پناه آورده بودند و يكسره به خانه آنها    

خواست كسي و مردي را به شـوهري   بود و هرگز نمياما مادرم خيلي خوددار و مغرور     

او ماننـد يـك   .  و مرا نجات دهدتواند خودش مي و معتقد بودشدقبول كند و تسليم نمي 

 در كـاري يـا هـدفي موفـق     انديشـيد و وقتـي  كرد و به شكست نمـي جاع فكر مي  مرد ش 

 بـاالخره  تـا گرفت كرد و دوباره تصميم ميخروشيد و خودش را سرزنش ميشد مينمي

رو خيابـان منـوچهري فقـط نقشـه      در آن لحظـه نيـز در پيـاده   .دنبه هدفش دست پيدا ك  

عصـر آن روز مـا   اما . فهميد نيز نميافسوس كه زبان نداشت و زبان مخاطب را. كشيدمي

. انـداختم ديگر خسته شده بوديم، پاهاي ما رمق ايستادن نداشت، نگاهي به چهره مـادرم    

پـوش بـه نظـر    نـي زيبـا و شـيك   و ز) 31تصـوير (حدود چهل سال داشت او اين زمان  

 و زنـد ه و مرتبـاً مـريم مقـدس را صـدا مـي      ديدم اشك در چشمانش حلقه زد .رسيدمي

ديـدم پـس از ذكـري، صـليب را روي سـينه      فقط مـي . هاي او را نبينمد اشككن مي سعي

اي پس از لحظـه .خواست كرده و از مريم مقدس و عيسي مسيح كمك مي  خودش رسم 

ه عالمـت درخواسـت كمـك بلنـد      مادرم مأيوسانه چمدانش را ب،مردي از دور پيدا شد   

.رفـت رمني بود كه به دنبـال كـاري مـي    او يك ا،تر شد مرد نزديك .و نشان داد  اكرد وبه 

 براي ما اين يـك موفقيـت بـود كـه     ،خوشبختانه آن مرد ارمني كمي زبان روسي بلد بود  

در چـون  ،دانسـتم من آن روز زبان فارسي كمي مي.  با كسي حرف بزنيمتوانستيمباالخره  

اً منظورش اما مادرم به زبان روسي و اوكرايني مسلط بود و صريح،كمپ ياد گرفته بودم  

 هتلـي اسـت و آدرس هتـل را    هـا گفت در اين نزديكيارمني را به آن آقا گفت، آن مرد   

 در آن هتـل  ، اما آن شخص اظهار داشتمادرم گفت ما پول نداريم كه به هتل برويم . داد

خيلـي خوشـحال شـديم و از    . ما كمك كنـد تواند به خانمي هست كه روس است و مي     

.ه طرف هتل راه افتاديم بدداما  به آدرسي كهروي
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1945ميليا مادر هلن در سومين سال ورود به ايران خانم ا) 31تصوير (
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هتل سيروس، خيابان منوچهري

 آيـا توانسـتيد   ؟خانم استلماخ بفرمائيد كه اين هتل كجا بود و چه نـام داشـت     -ئوالس

خود را به هتل برسانيد يا باز هم سرگردان باقي مانديد؟ 

تـر از مـا و در چهـارراه    ايـن هتـل كمـي پـائين    .  توانستيم به هتل برسـيم    بله-ابوج

 منتها گويـا  ، دارددنام هتل، هتل سيروس بود و تا امروز هم وجو.  داشت منوچهري قرار 

فعال نيست، به هر حال وارد هتل شديم، اين هتل توسـط يـك يونـاني و خـانمش اداره       

- از فراريان روس سـفيد بـود كـه ناتاشـا    ه خانمياين هتل در اجار در آن روزها  .شدمي

زنـي  . و من بعداً او را كامالً معرفي خـواهم كـرد  نام داشت -دختر يك دندانپزشك قزاق  

معرفـي كـرد و   بـه او   مادرم خـودش را  .سابقه ناسالم در تهران معروف بودبه داشتن  كه  

د بعـدآً بـراي ناتاشـا     زيرا ممكن بو، از كمپ فرار كرده نگفت اما، جوياي كار است گفت

 او از مادرم سؤال كرد چه كاري بلد است، مـادرم بـا افتخـار گفـت     .دردسر درست شود 

 آشـپزي،   و توضـيح داد  هسـت ادر بـه انجـام آن  قـ ، كاري كه داشته باشـد هرهمه كار و    

ايـن  توانـد از عهـدة   داند و ميميرا خياطي، گلدوزي، مهمانداري، واكسيناسيون و غيره    

اشـيم و كارهـاي    در هتـل ب ل شد و بالفاصله قبول كـرد  ناتاشا خيلي خوشحا  . دكارها برآي 

 وبا خوشحالي مـا را بـه مـدير يونـاني هتـل و خـانمش كـه فارسـي         يمهتل را انجام ده   

 مدير هتل سرويس ما را به اتاق انباري پشت هتل راهنمايي كـرد  .معرفي كرد دانست  مي

 وتبعيـدگاه سـيبري  در ن بار پس از آوارگي، و به اصطالح به ما رحم كرد و ما براي اولي     

 متعلـق  در كشور ايران احساس كرديمبار آباد و به عبارت ديگر براي اولين كمپ يوسف 
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دانستيم و آن شب را در اتاق پسـتوي  به خودمان هستيم و اين را براي خود موفقيت مي     

.  خوشحال بوديمي خودزادآل در تاريكي خوابيديم و از هت

قزاق بود كـه در ابتـداي انقـالب اكتبـر روسـيه از كشـور       دختر يك دندانپزشك   ناتاشا  

و زنـي بسـيار زيبـا و بـاهوش و خـوش لبـاس و       ا. ه بـود خود فرار كرده و به ايران آمد     

در مـورد  . آشنا شـد سرهنگ ميالنيان نام به ي او چگونه با افسر  معلوم نيست  .حراف بود 

ي شبكه نظامي حزب توده ايـران بـود كـه در    عضو اصلگفتند كه وي  سوابق ميالنيان مي  

 را داشت و از همكاران اصلي سـيد  يس فرقه دمكرات آذربايجان نقش مهميايجاد و تأس 

تنهـا يـك    بـا ناتاشـا   ويازدواج شـايد  . شـد محسوب ميوري و غالم يحيي  جعفر پيشه 

و روسـي   به زبان فرانسـه  بود وتحصيلكرده فرانسه ميالنيان  سرهنگ .ازدواج سياسي بود  

بـود ايزندگي بسيار سـاده داراي طالعات نظامي  با همه سواد و ااما،تسلط كامل داشت  

بسـيار خـوش   . كـرد زار نـو زنـدگي مـي   اي در خيابان اللهو در يك منزل معمولي اجاره  

او قبالً يك همسر آذري داشت كه پـس از طـالق از   . تيپ و باوقار بودصحبت و خوش  

كـرديم،  اق انباري هتل زنـدگي مـي  اتواج كرد و زماني كه ما در همسر اولش با ناتاشا ازد 

آمد و مـا را بـا جيـپ نظـامي خـود بـه       گاهي اوقات جناب سرهنگ ميالنيان با ناتاشا مي  

 او بـا  .را ديـديم هاي خوب تهران خيابانيان نبرد و ما اولين بار با سرهنگ ميالگردش مي 

مـردي شـريف و بـا    وي .خريـد يني ميكرد و برايم شكالت و شيرمن شوخي پدرانه مي  

و در غيـاب  دانسـت  مـي  اما ناتاشـا قـدرش را ن  ،ها را داشتكالس بود و روش اروپايي  

كـرد  استفاده مي سوء از موقعيتاغلب در سفر آذربايجان و مأموريت بود،  شوهرش كه   

شـهره  و بـا ايـن كـارش    كـرد غيراخالقي در منزل برپا مـي و  آنچناني هايينشينيو شب 

هـاي ناتاشـا   كـاري يان رسيد و اين خالفن به گوش ميال و سرانجاماص و عام شده بود خ

 شد و ناتاشا پس از طالق با همان روش غيراخالقي خـود در تهـران بـا      شموجب طالق 

پـس از   امـا سـرهنگ ميالنيـان    .راه شد تا در تهـران فـوت كـرد   يك مرد روس سفيد هم  

ز ما بـه تهـران آمـده بـود و از مهـاجرين اوليـه       با خانمي لهستاني كه قبل ا  ناتاشا،   طالق
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و در سـفرهاي تبريـز و در زمـان حكومـت فرقـه      كـرد  لهستاني بود به نـام النـا ازدواج        

آقـاي ميالنيـان از وضـعيت رژيـم سـلطنتي بـه       . برد ميآذربايجان او را با خود   دمكرات  

ربايجـان  شدت متنفر بود و افكار ماركسيستي داشت و پس از شكست فرقه دمكـرات آذ      

دانيـد كـه شكسـت فرقـه      البته مـي .از دنيا رفتآنجا به اتفاق النا به مسكو فرار كرد و در  

 بود كه به دست نيروهاي دولـت  .ش.ه1325دمكرات آذربايجان در بيست و يك آذرماه   

 اين واقعه در تاريخ ايران ثبت و ماندگار اسـت و از افتخـارات    ومركزي شكست خورد    

 آشـنايي  البتـه مـا در زمـان   . باشد السلطنه ميا شاه و دولت قوامدوران سلطنت محمدرض 

با ناتاشا و آقاي ميالنيان هنوز در هتل سرويس بوديم و ايـن اقامـت مـا در هتـل حـدود       

مـا در هتـل افـراد زيـادي را     . شش ماه طول كشيد و در هتل مادرم بسيار زحمت كشيد     

گرفتند و از حـال و احـوال جنـگ    ديديم كه اغلب خارجي بودند و ما را به حرف مي مي

.  براي آنهـا جالـب بـود    خاطرات ما وپرسيدندميما و وضعيت لهستان و دوران آوارگي      

مـن و  دهد كرد در ازاي مزدي كه ميداد و سعي مي ناتاشا به ما وقت حرف زدن نمي     اما

لـي   امـا ناتاشـا خي  . مدير هتل دلش به حال من سـوخت در نتيجهرا به كار وادارد   مادرم  

 لبـاس شسـتن را بـه مـا محـول       وشستن، موزائيك پاك كردن زمين  وكردرحمي ميبي

و اتاق مـا را  اخراج كرده كرديم واال ما را از هتل گفت بايد گوش مي هر چه مي   .كردمي

ـ  .ترسيديمميموضوع گرفت و ما از اين مي پـا بـود   ه  اما مادرم با اينكه در دلش آتشـي ب

خـود را راضـي   او در ظـاهر  . كـرد ها را تحمل ميهمه سختيآورد و چيزي بر لب نمي   

 از  در جهت جلب اعتماد صاحب هتـل و ناتاشـا   وكردداد و بدون وقفه كار مي نشان مي 

كرد و پول بسـيار  شويي دريغ نمي و زمينانجام هر كاري شامل ظرفشويي، لباس شستن   

 در اتـاق  رم به ناتاشا گفـت اري بوديم مادگرفت و چون چهار ماه در اتاق انبناچيزي مي 

انباري راحت نيست ناتاشا نيز ما را از هتل به منزل خودش يعني منزل سرهنگ ميالنيـان    

آشـنا شـديم و گـاهي    بيشتربرد و يك اتاق كوچكي به ما داد و در آنجا بود كه با ميالنيان  

ي كثيـف  ها در اينجا شاهد برگزاري مهمانيكرد و نيز مي روسي با مادرم صحبت   با زبان 
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هـا در ايـن گونـه مراسـم بـوديم كـه عمومـاً در غيـاب         خانم ناتاشا و دعوت از خارجي  

، شـده بـود   و ناراحـت مـادرم از كـار در هتـل شـديداً خسـته     . يافـت سرهنگ انجام مي  

. گرفـت هـا بـه كـار مـي    سابي كـف اتـاق   براي موزائيكصوصاً كه خانم ناتاشا مرا نيز     مخ

.  از اين كار انصراف دهدتمادرم روزي تصميم گرفبنابراين 



101از ورشو تا تهران

دوشيه باز هم خانه ب

يم اتاق محل سكونتمان را تخليه كنيم، در نتيجـه  د بوناچاركرديم  نميكاردر هتل اگر  

جديـدش  با چند نفر از دوسـتان  در اين باره لذا مادرم شديم با خطرات زيادي مواجه مي 

 مـا   نيـز آنهـا .وهر روسي معرفي كـرد ما را به زن و شاز آنها مشورت كرد و باالخره يكي  

را ابتدا به منزل خود دعوت و سپس به محلي راهنمايي كردند كه در واقع دومـين منـزل   

 منزلـي بسـيار بـزرگ    .تعلـق داشـت  شتي تاين محل به يك بازرگان زر.  در تهران بود  ما

پـارك (داراي باغ و استخر و خدمتكار در خيابان پهلـوي مقابـل كافـه شـهرداري سـابق       

اره كـرديم و شـتي يـك اتـاق اجـ    ت زر آندر منزل ما.واقع بود كوچه بيتا در  و  ) دانشجو

، بنـابراين پـس از   س مجبور بود كاري پيدا كنـد رويمادرم پس از خدمتكاري در هتل س     

 ايـن خـانم   .با يك زن يهودي فرانسوي كه داراي شوهر ايراني بود آشنا شد تالش فراوان   

سـير مكـم   و كـم -بودهم مادرم  كه تخصص-ل داشتبه شغل گلدوزي و خياطي اشتغا  

 آن خانم مادرم را جهت كـار خيـاطي و   .شدميهموار ن داشت  مموفقيت براي مادرم و   

 پنج تومان استخدام كرد كه در آن روزها حقوق خـوبي بـود و مـادرم    يگلدوزي با روز  

همبـازي  ا و هـاي او هـم غـذ   شتي با بچهت زر آنكرد و من هم در منزلكار ميتمام وقت  

طاليي زندگي من پس از منـزل پـدري در   جديد دوران اين در واقع بودم و بايد بگويم      

هـاي  شـتيان آدم ت راسـتي زر .زدرويم لبخنـد مـي  ه كراكوي لهستان بود و زندگي جديد ب   

داشـت  دوست ميشتي مرا مانند دختر خود تبسيار خوب و مهرباني هستند و آن مرد زر     

شـتي گـاهي مـرا    تآن تـاجر زر .  نيـز بدهنـد  نند به مپزميغذا كرد هر چه  و سفارش مي  
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.شـدم  من خيلي خوشـحال مـي  كرد وگرفت و احوالپرسي ميغل ميدر ب مانند فرزندش   

.  خداوند او را بيامرزد، خوش گذشتروي هم رفته در آن خانه به من
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 و چند خاطرة ديگرايزابالداستان 

 او همـه جـا نقـل    ن روز نامي آشنا و دست نيافتني بود،نام ايزابال براي جوانان تهران آ     

. كردندفل و مجالس بود و هر دختر زيبايي را در شهر با زيبايي او مقايسه ميامح

 اين مادموازل موطاليي و چشم آبي كه اين همـه سروصـدا    راستي اين ايزابال كيست؟   

وكـي  ين قرمزرنـگ كر  دختري بـا ماشـ  ،ايجاد كرده و شهرت زيبايي او در تهران پيچيده     

قان بـه  د و قلـب مشـتا  داهاي تهران ويراژ مـي  در خيابانفورد موستانگ كه هر روز عصر  

هـاي تهـران و   خانـه  او كيسـت كـه بيشـتر عكـاس    انـداخت، ديـدارش را بـه طـپش مـي    

نـد تـا بتواننـد عكسـي از او را     ردكها براي گرفتن يك عكس از او كوشـش مـي  فتوگراف

،يش بگذارند؟ دختر زيباي تهران كه بـه كسـي توجـه نداشـت    پشت ويترين خود به نما   

خانه فتورنگ واقع در چهارراه استامبول بود كه موفق شد يك عكـس زيبـاي    عكاس تنها

 و نده را در جـاي خـود ميخكـوب كنـد     بين وگذاردبنمايش ه او را پشت ويترين خود ب   

 خـانواده ر منـزل  د.كـرد  مـي در ويترين فتورنـگ خودنمـايي  هاي بسيار اين عكس      سال

 از ، يك روز ظهر سروصداي زيادي شـنيدم  كه داشتيماقامتشتي در چهارراه پهلوي  تزر

 جمعيت انبوهي مقابل منزلي ديدم كه به صف ايستاده بودنـد  ،پنجره به بيرون نگاه كردم  

پزشـك  سكي دنـدان ميلچار آن منزل متعلق به دكتر .و حتي در داخل منزل هم شلوغ بود     

رضـا   آقاي دكتر در زمان . بود نيزرابي بود كه پزشك مخصوص شاه و در  معروف لهستان 

ه  آمـده بـود و در دانشـكد   ل به دعوت دانشگاه تهران به ايراناوجهاني  پس از جنگ  شاه

 در يو. انجمن دندانپزشـكي را تأسـيس كـرد    اوليناو بود كهكرد و  پزشكي تدريس مي  
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ا ايـن محـل كـه مقابـل كافـه       آن روزهـ  ومقابل منزل محل سـكونت مـا مطـب داشـت     

 و مطـبش  آمـد  بـه حسـاب مـي    محلي اعيـاني و اشـرافي  ، قرار داشت  شهرداري معروف 

روز عاشورا بـود  به خاطر روزي كه من شلوغي آن منزل را ديده بودم .  بودغهميشه شلو 

داد و گويـا مـردم اطـالع     نـذري مـي  ر مادموازل ايزابال نهـا هر سالهرسم معمول ه و بنا ب 

ه امروز روز ناهار نذري ايزابال است و ظاهراً براي خوردن ناهار نـذري و شـايد     داشتند ك 

 اين دختر خانم زيبا فرزنـد و  .در باطن براي ديدن آن دختر موطاليي اروپائي آمده بودند  

امروز شايد داشتن يك ماشين و يا راننـدگي يـك   . يلچارسكي بودتنها دختر آقاي دكتر م     

ن روزها داشتن ماشين كروكـي فـورد موسـتانگ و راننـدگي     خانم خيلي عادي باشد اما آ   

او . يك دختر از اهميت خاصي برخوردار بود كه مادموازل ايزابال اين جـرأت را داشـت    

تگاران زيـادي از   خواسـ  همچنـين ،كرد مي زبان زنده دنيا تسلط داشت و صحبت به پنج 

نـد و بـه همـه آنهـا     كرد و ارتشي داشت كه هر روز مراجعـه مـي  ي دربار اعيان و اشراف  

 آخـرين بـاري كـه او را    .داشـت داد و خواستگاران را در حسرت نگاه مـي جواب رد مي  

بـود و  حركـت  حـال  ديدم حدود سي و دو سال داشت كه همراه يك بچه در ماشين در   

كننده خـود   با يك ديپلمات ميانسال لهستاني ازدواج كرده اما همان زيبايي خيرهگفتندمي

سـكي فـوت كـرده بـود و در گورسـتان دوالب      لچاراني بود كه دكتر مي  آن زم . را داشت 

. مدفون شد

مادرم نزد آن خانم يهودي با روزي پنج تومان حقوق به گلـدوزي و خيـاطي مشـغول     

سفارشـات او اغلـب از   . دار بـود كار بود و آن خانم وضع بسيار مناسـبي داشـت و پـول        

گرفـت  مـادرم از حقـوقي كـه مـي    . تدربار و اعيان شهر بود و درآمد خوبي داشـ طرف  

. داد تا اگـر گرسـنه شـدم يـك سـاندويچ بـراي خـود بخـرم        روزي يك تومان به من مي 

 درايـن سـاندويچي  . نـدره نـام داشـت   آروي خانه ما سـاندويچي خـوبي بـود كـه        هروب

.شت داقرار در خيابان وليعصر فعلي مجاورت تئاتر شهر 
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لطفـاً بفرمائيـد چـه    .  از كمپ فـرار كرديـد  انت خانم محترم، شما به اتفاق مادر  -ئوالس

 آيا در چادر شـما كسـاني همـراه شـما     ؟كساني مانند شما موفق شدند از كمپ فرار كنند  

 و نيـز بفرمائيـد  ؟شناسيد كه از چادرهاي ديگـر فـرار كـرده باشـند    بودند يا كساني را مي     

ه كجا انجاميد؟ د كارشان بماندنچادرهاي كمپ تا چه مدت برقرار بود و آنهايي كه 

 تختخـواب  4ت كه هـر چـادر   آباد حدود پنجاه چادر داشيوسفسوم كمپ  -وابج

 داشـت و  نگهبـان هادانيد كه چادر مي.فرار كرديمداشت اما از چادر ما فقط مادرم و من  

هـا   از مهاجرين بودند كه از كمـپ ي ديگرما كسانا،كردندديدند ما را دستگير مياگر مي 

تپه بودنـد لـذا   شناسم چون آنها از كمپ دوشانمن عده زيادي از آنها را ميفرار كردند و  

شـان بـا   اما آنهايي كه از كمپ فرار كردنـد وضع . هيچگونه ارتباط يا تماسي با ما نداشتند     

كردنـد سـرگرداني مـا را نداشـتند     مـي هاي جوان اگر فرار كرد مخصوصاً خانم فرق مي ما

گذاشـته كردنـد  را فـراهم مـي   آنهـا   با كساني كه وسيله فـرار آنها قبالً قرار و مدار خود را  

 و همـه آنهـا كـه بـه     كردندمي به همسري انتخاب  پس از خروج از كمپ و آنها را  بودند

همسري شوهران ايراني درآمدند زندگي موفقي هم داشتند و واقعـاً زن زنـدگي بودنـد و      

ــدان و  آنهـا در قيـد حيـات و داراي خانـه     بعضـي از  در حـال حاضـر    و خـانواده و فرزن

 جامعـه   ازها نبود و قبول نداشت اين حرف ولي مادرم اصالً اهل ،هاي موفقي هستند  نوه

او آنقـدر  .  به همين دليل تا آخر عمر شوهري انتخـاب نكـرد  .ايراني همسري انتخاب كند 

تواند به اتفاق من بـه لهسـتان مراجعـت    كرد پس از چند سال ميمطمئن بود كه فكر مي     

د و پيش خانواده خود برگردد و بـا ايـن اعتقـاد راه خـود را از ديگـران جـدا كـرد و          كن

همسـران  . اش را در ادامه خـواهم گفـت  روشي متمايز با ديگران در پيش گرفت كه بقيه   

ودنـد و   بيبعضي از هموطنان من كه از كمپ فرار كردند هر كدام داراي شـغل آبرومنـد   

چه آنهـايي كـه از مهـاجرين    . ي همسر لهستاني بودند داراخيلي از افراد سرشناس ايراني  

هـا ازدواج كـرده بودنـد ماننـد     در كشـور لهسـتان بـا لهسـتاني    چـه آنهـايي كـه    بودند و  

 سـرهنگ اشـرفي، دكتـر    ، سرلشـكر احمـدي،   ابتهاج غالمحسين  پهلوي، رضاعليشاهپور
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اي ديگـر  معتمد، دكتر ميمندي نژاد، هوشنگ تجدد، دكتر هروي، سرهنگ فاضـل و عـده   

هـا كـه    خيلـي هستاني بودند و بايد اضافه كنمام داراي همسر لكه نامشان را فراموش كرده 

 آنهـا نيـز دوران اسـارت و    آباد نبودند ولـي  با آنها آشنا شدم از كمپ ما يعني يوسف بعداً

فقـط خـانم   . تپـه بودنـد  هاي ديگر مثل دوشـان مهاجرت را پشت سر گذاشتند و از كمپ 

 خـانم آنـا   .آباد بود كه با مادر خود از كمپ فرار كردنـد  در كمپ يوسف   يااسكركوفآنابو

 در  آنهـا ابتـدا  . بـود  داشـتني  سال داشت و خيلي زيبـا و دوسـت   25در آن وقت حدود   

امـا چـون آقـاي    . ندانپزشـك اقامـت كردنـد   ادري در منزلي متعلق به يك دكتر د  خيابان ن 

 به عبارت ديگـر پـس از مشـاجره بـين     . شدند از آنجا خارجاشتددكتر اخالق درستي ن 

 خانم آنا بـه اتفـاق   . آنها را از منزل خود اخراج كرد آقاي دكتر دندانپزشك نيمه شب   ،آنها

ها بود و بـه كارهـاي   مادرش از آنجا به منزلي در خيابان منوچهري كه در اختيار لهستاني 

ت آنهـا در منـزل   ت اقامـ هلـ پس از چند ماه م. هنري و خياطي مشغول بودند وارد شدند  

خيابان منوچهري تمام شد و مجبور شدند به علت عدم توانايي در پرداخت اجاره آنجـا     

در اين بين يك نفر نظامي با درجه سرگردي بـه نـام سـرگرد افخمـي وارد     . را ترك كنند 

ماجرا شده و به قصد كمك به آنـا و مـادرش آنهـا را در منزلـي ديگـر واقـع در خيابـان          

 به صـاحبخانه پرداخـت كـرد و رابطـه     جلوتراد و اجاره چند ماه را هم   د جاآباد  يوسف

كـه از  افخمـي  سـرگرد  . خود را با خانم آنا و مادرش با هدف حمايت از آنهـا ادامـه داد    

مهاجرين آسياي ميانه قبل از حكومت كمونيستي روسيه بود به زبان روسي تسلط كامـل     

 افخمـي   متأسـفانه .خـانم آنـا ازدواج كـرد   ء يافت و با ي هم ارتقاتيپسردرجة داشت و تا  

 همـراه آقـاي ابتهـاج كـه آن وقـت      هـراز در جـاده  اي سال بعد از ازدواج در حادثه چند  

 وقـت   تالش گسترده دولتنه هراز غرق شدند و در رودخابرنامه بودمديرعامل سازمان   

و بـه  ران تـاريخ ايـ  پيچيـده   ايـن از معماهـاي   ها به جايي نرسيد ويدا كردن جنازه براي پ 

نـا   ايـن حادثـه آقـاي بهـرام افخمـي شـوهر آ       در.عبارت ديگر تاريخ سياسي ايران است   

افخمي و آقاي ابتهاج و سه نفر ديگر در رودخانـه هـراز سـقوط كردنـد ولـي هرگـز بـا             
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ها پيدا نشد و تا امـروز خبـري نشـد و عمـدي بـودن يـا       هاي فراوان جنازه  وجود كاوش 

خـانم آنـا افخمـي پـس از     . اي از ابهـام بـاقي مانـد   ردهغيرعمدي بودن اين حادثـه در پـ   

ايـن  . پيـانو پرداخـت  و درگذشت شوهرش براي امرار معاش به كار تـدريس موسـيقي        

خانم استاد پيانو و هنرمند محترمي است و در فيلم بلند سـينمايي آقـاي خسـرو سـينايي        

دار فـاني را  گي  سـال 92در سـن  خانم آنابوركوفسكايا .بازي كرده و موفق هم بوده است  

منظور از طرف سفارت جمهـوري لهسـتان مجلـس يـادبودي در     وداع گفته و به همين      

دبود  يـا سدر ايـن مجلـ  . برقرار شد) نوفل لوشاتو(ها در خيابان فرانسه  كليساي كاتوليك 

و اينكـه ايشـان   ينايي ضمن تجليل از اين بـانوي هنرمنـد   هنرمند گرانمايه آقاي خسرو س  

و چند فيلم ديگر خوب درخشيده بودند اظهار داشت كه خانم آنـا  شده در فيلم مرثيه گم   

لبخنـد اميـد و آرزو را   غم درگذشت فرزندش داشت هميشه با همه اندوه سنگيني كه از    

هاي تهـران مطـالبي در تجليـل از    بخشيد و ديگر روزنامهبر لب داشت و به آدم اميد مي   

1611ري روزنامه اعتمـاد شـماره   بخش هندر همين رابطه . ايا نوشتندخانم آنابوركوفسك 

 خـانم يانينـا   ي نظيـر د ديگـر افـر ا. وكاسيان را منتشر كـرد قزاون نوشته   20/11/86مورخ  

كارمنـدان شـوهر ايشـان يكـي از    . نـد بودنيز از جمله اين فراريان جاري خانم آنا افخمي  

ننـدگان كمـپ    كه شـوهر ايشـان يكـي از را    وچخفسكا خانم ايماليا .آهن بود عاليرتبه راه 

ورنيك اسـكو اكند و خانم الكساندرهاي خودش زندگي ميبوده و اينك با فرزندان و نوه     

هـاي   كه ايشان نيز با فرزنـدان و نـوه  نابايدشكايگ فاضل و خانم مار  هنهمسر مرحوم سر  

ها كه از كمپ فرار كردنـد متأسـفانه   خود در تهران هستند و اضافه كنم كه بعضي از خانم 

كـار  هـا  ها در تهران در كابارهر و نياز و گرسنگي به فساد كشيده شدند و مدت  به دليل فق  

آمد جنگ يكي هم فساد و فحشـاء  دانيد پيكردند و عاقبت خوبي نداشتند كه البته مي   مي

خــانم در همـان زمـان   . نـد ماندبهــره ن آن بـي  از نيـز اسـت كـه مهـاجران همــوطن مـن    

خـوان مشـهور كشـورمان نيـز از     تان و آوازه هنرمنـد معـروف راديـو لهسـ       نكااردنووناها

از طريـق  بعداً بود تا گردان سرمهاجرين بودند كه پس از سقوط ورشو ابتدا شهر به شهر      
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 بـه تهـران آمـد و در تهـران هنرنمـايي      همـراه مـا   ور سيبريه به اردوگاه پيوست  دكاتين  

ابـان نـادري بـه    فراواني داشت كه مهمترين آن كنسرت باشكوه او در كلوپ ارامنه در خي  

 اين خانم بعـدها بـا   .ها قرار گرفتم لهستاني بود كه مورد استقبال تهرانيهاي يتينفع بچه 

هـاي  شوهر لهستاني خود به لندن عزيمت كرد و تا آخرين روزهاي عمـر خـود از بچـه        

هـا   و يـا خـودش از بچـه    كـرده  كودكـان هنرنمـايي   اينجا به نفعيتيم غافل نبود و همه 

 روانش شـاد و  ،ها كردكرد و پس از مرگ نيز همه هستي خود را وقف بچه نگهداري مي 

ال پس از سـقوط ورشـو بـه    از مهاجران لهستاني بنام خانم بِديگر يكي  . يادش گرامي باد  

ش در همـان ابتـدا بـه عضـويت     ر براد.آمداق برادرش به سيبريه به اتفدر آمد و  اسارت  

 در سـختي اليا رفت و بالي زيبا پس از تحمل  به جبهه ايت آمد وارتش ژنرال آندرس در   

البته در گروه ما نبود و من ايشان را بعـداً در  . سيبريه همراه مهاجران ديگر وارد ايران شد 

 در بـود و يوناني االصل كه خانم بال در تهران به همسري مردي به نام اليكو   .  ديدم تهران

 ايـن  .، در آمدن بزرگي داشتي رستورا، دروازه دولت جنب كوچه فتوحخيابان شاهرضا 

ند در حـالي كـه شـوهرش بسـيار دوسـت داشـت       شـد دار نميها بچهزوج پس از مدت 

آنها در رسـتوران خـود يـك كارمنـد زن     . دار شوند و به همين دليل اختالف داشتند بچه

ب رسـتوران روابـط پنهـاني     با شوهر بال يعني صـاح داشتند كه اهل رودبار شمال بود و     

ك كالسـكه  من روزي خانم بال را در خيابان شاهرضا ديدم كه با يـ . دشبستن پيدا كرد و آ   

 اين بچه ما اسـت و  ز او جريان را پرسيدم پاسخ دادا. كردميحامل يك پسربچه حركت    

الجرم زن و شوهر رضايت دادند كه بچه خانم كارمند رستوران را خـود بـزرگ كننـد و         

چه پس از مدتي با گرفتن مبلغ زيادي پول  ب اصليمادر. پدر و مادر بچه محسوب شوند   

كـرد و تـا    ويـژه تحصـيل   ي و در پانسـيون  شدتركم بزرگاز كار معاف شد و پسر نيز كم  

د و كـل ثـروت   ركـ  پدرش فـوت   اينكه زنده بود آن پسر نيز با آنها بود تاوكيزماني كه ال  

. بـه آلمـان رفـت   خت و براي ادامه تحصـيل فرو و رستوران را  شدنام پسر منتقله پدر ب 

 سـفارت لهسـتان از دادن پاسـپورت    ،گويا در اين عزيمت به آلمان موقع اخذ پاسپورت   
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كنند كه مـادرش يـك ايرانـي اسـت و بايـد شناسـنامه       و به او تفهيم مي كرده  خودداري  

كند تا زماني كه او را براي مواجهـه حضـوري بـه گـيالن     ايراني بگيرد كه پسر قبول نمي     

ترك و معتقد بود كه مـادرش  جلسه را آنجا نيز پسر با اعتراض . برندميپيش مادر اصلي  

داد و ادامـه  تحصيل به لهستاني است و به همين دليل از آلمان به لهستان رفته و در آنجا  

 ايشـان در آلمـان  نويسـم هم اينك كـه ايـن مطالـب را مـي    به زبان لهستاني مسلط شد و   

 يك زن ايراني اسـت و   مادرشوز قبول نداردرد موفق است و هن و يك مكندزندگي مي 

. ندخواهند از جامعه لهستاني طرد كناي در كار است كه او را مي توطئهمعتقد است

مـادر   و .به خـاك سـپرده شـد    و در گورستان دوالب  كردفوتدر تهران   نيز  الخانم بِ 

داد جالـب و  رويـ آن يادگـار  تنهـا  د و اين پسر  فوت كرن در رودبار گيال  واقعي پسر نيز  

. استتراژيك 

 هم بودند و هسـتند كـه مهـاجر جنگـي     ي ديگرهايالبته در تهران و در ايران لهستاني   

نيستند و بـه علـت روابـط ديرينـه فرهنگـي ايـران و لهسـتان داوطلبانـه و يـا از طريـق              

قراردادهاي سياسي و فرهنگي و تجاري به كشور ايران آمدند و در ساختار زيربنايي ايـن     

آهـن و كارخانـه قنـد     هسـت شـركت كردنـد ماننـد راه     همين كه در واقع وطن ما     سرزم

يعنـي از زمـان   از ايـن   از خيلـي پـيش   ايرانگيري داشتند كه اين رابطه در فعاليت چشم 

هاي اصـيل ايرانـي اهـدايي    گذاري شده و در موزه كشور لهستان هنوز فرش  صفويه پايه 

 تماشـايي مـوزه محسـوب    آثـار زو بهتـرين  ي ديگر ايراني جـ هاعباس صفوي و كاال   شاه

د و روابط بسيار وسيع فرهنگي در رشته ترجمـه و انتشـار آثـار سـعدي، حـافظ،       نشومي

 در ايـن  اًحتمـ فـن هلخيام و موالنا وجود داشته كه در اينجا مورد بحث من نيست و ا  

وان تواند كتابي باشد كه تحت عنـ د پرداخت و بهترين تحقيق مي نمورد به تحقيق خواه   

بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي مهـاجرين جنـگ دوم جهـاني بـا تأكيـد بـر مهـاجرين           

ــد ارشـد مــن   قـاي رضـا نيــك  اني در ايـران توســط محقـق ارزشــمند آ  لهسـت  پـور فرزن

العه آن را به همه توصـيه   شد و حاوي اطالعات جامع و دقيقي است كه مط   خواهدمنتشر
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آنها پس از زمـان  . مپ و در چادر ماندندو اما در مورد سرنوشت آنهايي كه در ك كنم  مي

كوتاهي با نظارت سازمان ملل متحد و صليب سرخ به اصفهان منتقل شـدند و مـدتي در     

سرپرسـت  هاي بـي ها در كانون بچه و بچه)32تصوير(اصفهان زندگي و تحصيل كردند   

صـوير  ت(كار مشـغول شـدند   ه هاي هنري و فني بها در كانوناصفهان نگهداري و نوجوان 

خداونـد  . دخـاك سـپرده شـدن   و تلف شدگان نيز در اصفهان در آرامگـاه ابـدي بـه      ) 33

). آمين(روحشان را شاد فرمايد 

سرپرست بعدها به كشور نيوزلند كوچ هاي بيهاي يتيم لهستاني، اين بچهاصفهان شهر بچه) 32تصوير (

]عكس از خسرو سينايي. [داده شدند

شـهر  بافـت  بـه خيـالم   لهستان مشاهده كـردم كـه   تر سفاردرا ها بعد فرشي    من سال 

اما معلـوم شـد هنرجويـان لهسـتاني     ) 34تصوير( خيلي زيبا و قشنگ بود  وكاشان است 

 و تحت نظر استادان اصفهاني آن فرش زيبـا را بافتنـد و    خوددر اصفهان در دوره اقامت  

هاي هنرجـوي لهسـتاني   هاي كاردستي اصفهان نيز از كارهاي بچالبته ظروف مسي و نقره     
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آنها در اين شهر به تحصيل و . سرپرست لهستاني در پرورشگاه اصفهانهاي بيبچه) 33تصوير (

]عكس از خسرو سينايي. [كارآموزي مشغول شدند

هنوز موجود است و آنها نيز كه باقي مانده بودند از اصفهان تحت نظارت صـليب سـرخ    

ند و افريقاي جنـوبي رهسـپار شـدند و از    مانند نيوزليي به كشورهاهاي انگليسي  با كشتي 

 مهـاجران   بـدهم  هـم  دقيقي ندارم و ايـن توضـيح را  موفقيت يا عدم موفقيت آنها اطالع 

هـايي  بچـه  يك بخش :هاي تهران در واقع به چند بخش تقسيم شدنديم كمپمقلهستاني  

ـ  به اصفهاندربودند كه براي سرپرستي    كـه آنهـا   س از مـدتي  بهزيستي سپرده شـدند و پ

 كـه جـزو سـربازان ارتـش در تبعيـد     ييها جوان.تر شدند به نيوزلند فرستاده شدند  بزرگ

 به جبهه جنگ اعزام شدند و بقيه بـه صـورت خـانواده بـه      ندرس بودند نيروهاي ژنرال آ  

 بخش بزرگي از اسيران لهسـتاني كـه بـا كشـتي و      فقط يادآوري كنم.افريقا فرستاده شدند 

رفتند اشتباهاً مـورد حملـه هواپيماهـاي آلمـاني كـه      انگليسي به طرف افريقا مي  با پرچم   

يـاد همـه   . كردند كشتي دشمن است قرار گرفته و كليه آنها در دريا غرق شـدند خيال مي 

. آنها گرامي باد
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اين قاليچه زيبا ايراني است اما به دست هنرجويان مهاجر لهستاني اصفهان بافته شده) 34تصوير (

.است

م ژنرال آندرس را برديد، آيا ايشان ارتباطي با -ئوالس  در مصاحبه خود چند بار نا

 و نقش ايشان در اين پروسه چه بود و سرنوشت ندمهاجران لهستاني و يا با شما داشت

او به كجا انجاميد؟ 

 نقشي در مورد مهاجران  ژنرال آندرس به طور كلي هيچ گونه ارتباط يا-وابج

ي. نداشت پرست بود كه پس از سقوط ورشو عازم كشور بريتانيا شان يك ژنرال وطنا

شد و در آن كشور وقتي جمهوري مستقل لهستان در لندن به رياست شيكوروسكي 

 و به دستور او به روسيه رفته و با استالين در  شدتشكيل شد، به معاونت او منصوب

به تهران آمده و مشغول  و پس از توافق  نحوه جنگ با هيتلر مذاكره كردمورد

لهستاني آوري نيرو و تشكيل ارتش در تبعيد با عضويت جوانان فراري و مهاجران جمع

 پس از آموزش مقدماتي در خانقين ، به صورت منظم تحت تعليم درآورده را و آنهاشد

 شجاعانه در جنگ عليه فاشيسم جنگيدند  و آنانكرد جبهه جنگ ايتاليا اعزام به سمت
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ز چنگال فاشيس كاهو مونت پرست پس اين ژنرال وطن. م موسوليني نجات دادندسينو را ا

 و ما هيچگاه ايشان را د همانجا فوت كر و درشتاز پيروزي در جنگ به لندن بازگ

هاي زيادي درباره جنگ اول و  كتاب،او قبل از فوت. نديديم و ارتباطي با ما نداشت

هاي ايشان را ندارم، ني دارد، البته من كتابدوم به زبان انگليسي نوشته و شهرت جها

ها را در مطبوعات خواندم . اما فرازهايي از آن
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ترور محمد مسعودي خاطره

ز ابهامات تاريخي پاسخ داده و زواياي پنهان آن را روشن -ئوالس  حال كه به برخي ا

 ساكن بوديد و شتيتزرآن  لطفاً به بقيه خاطرات خود از آنجا كه در منزل،ساختيد

كارگر خياطي و گلدوزي بوده ادامه دهيد و بفرمائيد بعداً چه شد، به كجا رفتيد درتان ما

انتخاب كرديد؟ را و براي تأمين زندگي چه شغلي 

با و  بود دار زني مغرور و خودزيبايي، و ي و زرنگي مادرم در عين هوشيار-وابج

كه به اصطالح نفوذ زيادي در متن جامعه هايي توانست توسط آشنايان و پارتياينكه مي

 اما، باشدكند كه حداقل مرد زندگي اوداشتند همسر مناسبي براي خود انتخاب 

 خود بايستد و سر خواست روي پاي و ميخواست خودش را حقير و كوچك كندنمي

 با -پس از چند ماهي كه با آن خانم فرانسوي يهودي.  نگهداردخود را هميشه باال

با اينكه در آن روز كار مي-تومانپنجروزي  ،كرد تقريباً پول خوبي دريافت ميهاكرد و 

ه بهانه اينكه كارش سنگين گشتمي و در پي زندگي بهتري بوداما او راضي ن  و لذا ب

را ترك كرد و پس از چند روز بيكاري و تحقيق و تفحص به كار جديدي آنجا است 

در ميدان حسن آباد يك اتاق اجاره . جود آوردوبه ما مشغول شد و تغييراتي در زندگي 

هاي متعدد كه غير  منزلي بود بزرگ و داراي اتاق، و به اين منزل نقل مكان كرديمكرديم

در  كه  من و مادرم با مادر و دختري.كردندزندگي ميدر آنجا از ما كساني ديگر هم 

 دخترش هزديم و من بدوست شديم و غالباً با هم حرف مي اتاق ما بودند تمجاور

ق آنها و يا آنها در اتاق ما وابستهشديداً   شدم به نحوي كه اكثر اوقات يا من در اتا
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ترين منشي يكي از سردبيران بزرگكه نامش رؤيا بود، آن دختر خانم . بودند

 پايتخت يعني روزنامه معروف مرد امروز بود و به كار خودش خيلي هايروزنامه

 مدير آقاي محمد مسعودمنشي خصوصيو در واقع بستگي داشت  و دل بودعالقمند

 طرفداران زيادي  ايران بود وهايترين روزنامه بزرگ از كهشجاع روزنامه مرد امروز

از من و مادرم كه همسايه او بوديم با شادروان محمد مسعود رويا  روزي .داشت

 مورد توجه اين موضوع. را تعريف كرده بودمان كند و موقعيت ما و اسارتصحبت مي

. ما را ببينيدكرد و خواستاظهار عالقه نسبت به آن  و گرفتآن روزنامه نگار قرار 

باالخره روزي من به اتفاق آن دخترخانم پيش آقاي مسعود رفتيم و خيلي صحبت 

ز آشنايي با م  ما را دوباره ببيند و اگر ا اظهار خوشوقتي كرد و قول دادكرديم و آن آقا ا

ند مقاالتي در مورد ما و مصائب اسارت و مهاجرت دوران جنگ به ويژه تبعيدگاه تواب

 مسعود يك روزنامه حمد م.بنويسد و قتل عام كاتين جنايات رژيم استالينيسيبري و

 او ضد كمونيست و ضد حزب توده بود و هر  كه مخصوصاً،نگار شجاع و مبارز بود

ي و به قول خودش پشت پرده آهنين هفته مقاالتي در مورد ديكتاتوري استالين

وديم دنياي خواست از قول ما كه مصاديق جالبي براي مقاالتش بمسعود مي. نوشتمي

 بابت اين همكاري به ما پول نيز بدهد كه  و قول داده بودكمونيست را به چالش بكشد

ر سرد بهمن ي در. نيافتاين وعده هرگز تحقق - رويا ،ماه دوست منك صبح  بسيا

 ناالن و گريان از دفتر روزنامه مرد امروز به منزل برگشت و با -شي محمد مسعودمن

حالتي پريشان و با ترس و لرز اظهار داشت كه محمد مسعود مدير روزنامه را نيمه شب 

ند وگذشته ناجوانمردانه ترور كرده . رخ داد.ش. ه1326ماه  اين حادثه در بهمن. كشت

 بسيار جوانمرد و پاك و شريف بود محمد مسعودگفتكرد و ميؤيا خيلي گريه مير

ايران و تهران در مرگ محمد مسعود در بهت و تأسف بود و . دادممن او را دلداري مي

. مه مردم به شدت متأثر شده بودنده

دانست مادرم در كرد كه ميآباد زندگي ميدر آن موقع مردي كليمي در ميدان حسن
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اي در بازار داشت كه در  وي آقاي ميرزاده بود و حجره.خياطي و گلدوزي تبحر دارد

او با مادرم قرارداد بست كه سفارش خياطي او را .  پوشاك زنانه بودشفروجا مشغول آن

آقاي .  ظاهراً معامله خوبي بود وكنندانجام دهد و هر چه مزد كارش باشد با هم تقسيم 

 بود و سفارشات ي معروفصاحب بوتيكرزاده در عرضه پوشاك زنانه مد روز و مي

م بخوبي مي داد و صرفه و صالح خودش بود آن را به مادرم ميه گرفت كه هر كدا

 آنآمد ما بهتر شد و من هم ديگرداد و درمادرم در منزل كارهايش را انجام مي

 سيبري نبودم و به صورت طبيعي رشد خوبي داشتم و دختربچه الغر مردني هشت ساله

گفتند ديگران مي. گرفتقد و قواره من داشت شكل ميودم وباي ساله14يك دختر 

كه من خيلي زيبا هستم با خصوصيات يك دختر بلوند چشم آبي اروپائي و هر كس كه 

كرد به گرفت و كسي كه به من نگاه ميشد و مرا به سخن ميديد فريفته من ميمرا مي

هاي قشنگي اي من لباسمادرم هم بر. توانست نگاهش را برگرداندراحتي نمي

ند ميوخت و موهاي بلوند ودمي بافت كه براي ديگران  بور مرا به شكل گيسوهاي بل

شد، من مانكن مادرم رزاده در منزل انجام ميچون خياطي و سفارش آقاي مي.جالب بود

كرد كه گاهي يها را براي اطمينان بيشتر روي من اندازه و پرو مشده بودم و اغلب لباس

اي بابت انعام به من بدهد و من با آن انعام براي رزاده يك سكهشد آقاي ميجب ميمو

كار خياطي مادرم با آن مرد كليمي در يعني  اين وضعيت .خريدمخودم ساندويچ مي

 طول كشيد و سرنوشت ما باز هم عوض .ش.ـه1327آباد تا اواخر بهار ميدان حسن

ري بود و يك لحظه براي رسيدن به مقصود شد و مادرم در فكر ترقي و تكامل بيشت

. كرددرنگ نمي

 خانم استلماخ آن طور كه شنيديم شما به چند زبان تسلط داريد و روسي، -سئوال

 دوره زندگي بينيم از طرفي ما مي.كنيد را به راحتي صحبت مييانگليسي، فارسي، آلمان

ه و كجا تحصيل كرديدبوده پس چگون مهاجرت  و اسارت وت سالگي در غرب8شما از 

 بود؟ و دوره تحصيلي شما چگونه
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 چند رفتم و من دوره آمادگي و دبستان را در لهستان بودم و به مدرسه مي-وابج

 كه طبيعي بود با گذراندم آموزش ابتدائي را در وطن خودم و مدرسه شهرمان كالس

 محل زندگي ةرسشد و الفباي خواندن و نوشتن را من در مدزبان لهستاني تدريس مي

سر ما فرو ريخت و همه بر  مدرسه ما و كالس درس ما با حمله آلمان هيتلري .آموختم

نا دادآرزوهاي ما و بچه ه باد ف ها و ه، نماي كالسهنوز فضاي مدرس. هاي ديگر را ب

لحظه به لحظه آن ساعات و آن آورم و با به خاطر آوردن ميياد ه  ب راهاهلهله بچه

 چقدر آن لحظات، آه كهكنمد را شيرين ميب و بيداري رؤياهاي خوروزها در خوا

هاي سيبري نيز  باالخره در مدت اقامت در تبعيدگاه، افسوس.براي ما لذت بخش بود

س  روسي در،هاي درس براي كودكان لهستاني تشكيل دادند كه توسط معلمينكالس

ز . كردندع مي شديداً از استالين دفاآنها بلشويك بودند و. دادندمي من بخش بزرگي ا

تمزبان روسي را در زندان بري روسيه ياد گرف پس از آمدن به تهران در كمپ . هاي سي

يز در كالس يوسف3شماره  ها شركت كردم كه به علت داشتن هاي درس بچهآباد ن

تدايي به زبان لهستاني در كمپ يوسف مدركاستعداد زياد موفق به اخذ آباد  ششم اب

و  پس از خروج از كمپ .علمين كمپ اغلب معلمين مهاجر و لهستاني بودندم. شدم

من متوقف شد امابه مدت يكي دو سال متأسفانه دوره تحصيلي زمان خانه به دوشي 

ا يادگيري كامل زبان انگليسي و حصيل خود در تهران ببه تمجدداً پس از اسكان دائم 

 و خاطرات جالب آن خواهم  تحصيليقطعم كه به موقع خود به اين مدآلماني ادامه دا

. پرداخت

،كرد خيلي زرنگي ميرزاده كليمي بود و در گرفتن سفارش و دوخت لباسآقاي مي

د ما را گفت و سعي ميبه مادرم نميرا  مزد واقعي آن مثالً در موقع گرفتن سفارش، كر

ند و مادرم اين تسليم ككم در شرايط سخت قرار داده تا شايد مادرم را در مقابل پول 

. دآشنايي نداشتنبه خوبي  آنها به زبان هم اگرچه،كردموضوع را خوب درك مي

 موضوع را به مادرم تفهيم ،رزاده با در اختيار گذاشتن چرخ خياطي و مدل لباسمي
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اما حق واقعي مادرم پرداخت . دادكرد و مادرم نيز دستورات خياطي او را انجام ميمي

يمكليمي منت آن مرد يوغم گرفتيم از شد و لذا تصمينمي مادرم اين بنابراين . نجات ياب

يم بوديم حالي كرد و ما مجبورميرزادهموضوع را به  ر .  فكري به حال خودمان بكن بها

كرد فعاليت بيروني  كار ميميرزاده وقتي مادرم با .تهران آغاز شده بود. ش .هـ1327

هاي  البته بيشتر با چهره-آشنا شودمي هديگركرد با مردم هم داشت و سعي مي

به اصطالح روس سفيد كه آن روزها در تهران و هاي مهاجر غيربومي مخصوصاً روس

يكي از آنها بود كه براي .زياد بودند كرد و چرخ خياطي داشت و  كار ميميرزاده آنا 

 كه اتاق گذارندگويا خانم آنا و مادرم با هم قرار و مدار مي.  بودميرزادهمزدبگير 

كنند و همين طور هم شد و با هم در اتاق مسكوني آنا  كار مشتركي بگيرند و مشتركاً

. به كار خياطي مشغول شدند

يك  او مهاجر جنگي نبود و در زمان نيكالي از لهستان به روسيه رفته بود و همسر 

ته پس از كش.  كمونيستي كشته شدبشوهر آنا در روسيه و در انقال. دشملوان روس 

د و با هم به تهران آمدند و در تهران ، شدن شوهرش ر كر ز روسيه فرا با يك مرد ترك ا

 مادرم با آنا در خيابان فردوسي شمالي در محل فعلي شركت .شدبه كار خياطي مشغول 

 آشنا  كاباره بود و پشت فرش فروشي قرار داشتقبالًفرش كه بخشي از اين شركت 

ديم متعلق به يك خانم ايراني بود كه شوهر ارمني به نام اين اتاقي كه ما اجاره كر. شد

هاي متعددي داشت واين خانم ارمني اين پطرس داشت و خانه بزرگي بود كه اتاق

. دادهاي آن را به ديگران اجاره ميمنزل را اجاره كرده بود و اتاق

 طريق  به اين ماكردند و معاش در بخش خياطي كار ميبه طور مشتركمادرم و آنا 

كرد و  بود و يك لحظه غفلت نميي ولي مادرم هميشه به فكر زندگي بهتر،گذشتمي

همان طوري كه . كردتر كوشش و تالش ميها و رسيدن به هدف مهمبراي تحقق ايده

ويژه تهران تحت ه همه ايران ب. قبالً نيز اشاره كردم، تهران وضعيت مطلوبي نداشت
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اش اوا عكس هيتلر و معشوقهآخرين ) 35تصوير (

هيتلر . براون كه بعد از ازدواج آنها گرفته شده است

و اوا براون چند ساعت بعد از برداشتن عكس 

]از كتاب تاريخ و تصوير. [خودكشي كردند

قند و وضعيت مخصوصاً . شداشغال بود و آذوقه در تهران تقريباً به سختي تأمين مي

،كم آتش جنگ فروكش كردكم.  م1945سال  با آغاز .ودشكر و نان تأسف انگيز ب

نه روپا به ويرا ز شهرهاي مدرن ا به آن قبالً ها آنچه انسانو اي تبديل شدند بسياري ا

 مسكو شهرهاي بزرگ مانند لندن، پاريس و. نبوداي  جز مخروبه حاالكردندافتخار مي

خانمان و در، بيهو درب و مردمي آواره  بودزا سوخته هزار بمب آتشچندينزير 

گران پاك كم داشت از وجود اشغال و تهران نيز كمندزده بر جاي مانده بودمصيبت

ز طريق روزنامهمي ر را بشد و من بيشتر ا . آوردمدست ميه هاي انگليسي زبان اين اخبا

دنيا اعالمه وا براون بانگيز هيتلر و اِتبود كه خبر خودكشي شگف1945اواخر آوريل 
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صحنه فجيعي از انبوه ) 36تصوير (

زندانيان يك بازداشتگاه آلماني كه در 

هاي كارخانه توليد موشك

كردند و قبل از آلمان كار مي» 1و«

ها تخليه اين كارخانه از طرف آلماني

.جمعي كشته شدندبه طور دسته

يد و بدون مه آلمان و دوم مه همان سال برلن سقوط كرد و هفتم ) 35تصوير(شد  ق

ها انسان و  بود و جريمه نابودي ميليونچهاما در اين ميان سهم ما . شرط تسليم شد

اروپا به دو قطب ). 36تصوير(؟ دادميچه كسي را فالكت و خفت ما اسيران لهستاني 

 شكست خورده تحت -لهستان- غربي تقسيم شده و كشور متبوع منشرقي و

به حكومت كمونيستي تبديل شده  و اهير شوروي قرار گرفتقيموميت دولت اتحاد جم

هاي سال با اين رژيم به مبارزه رژيمي كه مردم لهستان اصالً قبولش نداشتند و سال. بود

هاي سري پرستان لهستاني در مبارزات با رژيم كمونيستي انجمنبرخاستند و حتي ميهن

ه شوهر ايرما دختر عمه من به نام و زيرزميني تشكيل دادند و قبالً در يك جا گفتم ك
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اين كودكان و نوجوانان روزگاري در خانواده خود بودند اما اينك به كدامين گناه؟) 37تصوير (

]عكس از تاريخ و تصوير[

 توسط عمال كردند كهسكي را در حال ساخت نارنجك در زيرزمين دستگير نياشي

 ما ديگر تمايلي هستان كمونيستي شده بود، دولت لچون. جا كشته شدهكمونيست جاب

 و مجبور بوديم در ايران بمانيم و فكري به حال خود نداشتيمبراي برگشت به لهستان 

و هموطنان ) 37تصوير(شنيديم آور مي خبرهاي وحشت، ما از شهر ورشو.بكنيم

دند و شهر داماده خروج از ايران بودند اين خبرها را به ما ميآلهستاني من كه بعضاً 

ع ديگر شناخته نميوكراكو و هنگامي كه نيروهاي شوروي به شهر كراكو.شد در واق

 مأمورين زندان . بزرگ زنداني بودندي نفر در بازداشتگاه64,000نزديك شدند بيش از 

يرون  نفر را كه اكثراً لباس58,000 هاي پاره پاره بر تن داشتند به صف كرده و از زندان ب

 شش هزار نفر را كه قادر به حركت نبودند رها كردند تا خود از كردند و حدود

سوزي را هاي آدم كورههاي گاز وها و اتاقگاهشكنجهو دوايي بميرند گرسنگي و بي

 انباري ديگر لباس و اثاثيه زندانيان را آتش زدند و در اتاقي  از و كوهيمنهدم ساختند

د كه به ما  بويسوغات جنگ كه ماندهيصنوعي باقدندان معينك و از موهاي زنان و
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)38تصوير  (1.تاريخ به مظلوميت لهستان گريست. ها هديه كرده بودندلهستاني

هاي زمان جنگ كه هنگام آزادي از بازداشتگاه جز پوست و چند تن از زندانيان بازداشتگاه) 38تصوير (

]ويراز كتاب تاريخ و تص. [استخواني از آنها بر جاي نمانده بود

 روسي هاي لهستاني و سربازانهنگامي كه پارتيزان«: 255بنا به نوشته محقق محترم آقاي محمود طلوعي در كتاب تاريخ و تصوير در ص [-1

مقداري از لوازم و البسه زندانيان و همچنين . به بازداشتگاه رسيدند حدود پنج هزار زنداني كه بيشتر شبيه اسكلت بودند از آنها استقبال كردند    

عي و اتـاقي  هاي مصنواز آن جمله يك اتاق پر از عينك و اطاقي پر از دندان. شودكوهي از موهاي زنان باقي مانده بود كه هنوز نگاهداري مي 

ولـي  . آمار دقيقي از تعداد زنـدانيان وجـود نـدارد   . دهداي را تكان ميپر از موهاي زنان كه هنگام زنداني شدن آنها تراشيده شده و هر بيننده    

بازداشـتگاه   لباس زنانه شمارش كردند كه شمار تقريبـي زنـدانيان ايـن    255/836 لباس مردانه و 820/360مقامات صليب سرخ البسه زندانيان را  

)]38عكس شماره (» .دهدرا نشان مي
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نمازيملك رضا، خيابان شاه

جنگ جهاني دوم با همة ابهتش به پايان رسيده . كرد را تجربه مي1327تهران، بهار 

، آوارگي،هادريه درب،ها متالشي شدن شهرها و خانه،هاكشتارها، نابودي انسان. بود

ه مدفويها زير خاكستر و ساير ملتيمرگ و مير اسيران لهستان ن شده و فريادها و  سيا

يروهاي خارجي شهرها .شدها ديگر شنيده نميناله  فضاي دنيا و تهران آرام شده بود و ن

 افتاده بود و زندگي داشت به حالت ليه كرده بودند و به اصطالح آب از آسيابرا تخ

 و به  شدهها خارج از كمپيهاي مهاجر و كليه اسيران جنگ لهستاني.گشتعادي برمي

هاي لهستاني عموماً همراه ديگر  و بچهرفتندميهاي دائمي معمولي يا به اقامتگاهزندگي 

ري ميهاي بيمهاجرين به شهر اصفهان منتقل و در كانون بچه . نددشسرپرست نگهدا

هاي خود آرام گرفتند و بزرگان ما مانند فرماندهان، فوت شدگان لهستاني نيز در آرامگاه

دختر كوچولومن هم ديگر آن .  بازگشتند تبعيد به وطن سران حكومت در وداناستا

ه اين موضوع دختري زيبا، جذاب و در حال رشد بودم كه البته به موقع خود ب. نبودم

ز لهستان با . م پرداختبيشتر خواه آتش جنگ بين دو قدرت فاشيسم آلمان و آغا

.ونيستي تبديل شد كه بعداً بخش آلماني هم به كم-كمونيسم استاليني تقسيم شده بود

براون در فرو نشستن گرد و غبار جنگ باخودكشي خود سند لر و نامزدش اواهيت

 هيچ ه دوش بوديم و از سرنوشت پدرمدر و خانه بهما هنوز درب. تسليم را امضاء كردند

اطالعي نداشتيم و طبيعي بود كه اگر او هم زنده مانده باشد از سرنوشت مادرم و من 

ه كردم .اطالع بودبي ز فرماندهانپيش از اين اشار  جنگ جهاني اول و داراي پدرم ا
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 سرگذشت پدرم را بعداً خواهم -مدال افتخار جنگي بود كه مجدداً به جبهه اعزام شد

 ديگر به زندگي در تهران عادت كرده بوديم و هميشه نقشه يك  مادرممن و.گفت

 مادرم از كار خياطي ، بود1327بهشت اردي. كشيديم ميزندگي شرافتمندانه را در تهران

،زديم قدم ميهاي عصر با هم در خيابان فردوسي طرف.روزانه خود خسته شده بود

رم يك ليوان دوغ  به مادرم گفتم خيلي دوست داكردم همان موقعكمي احساس تشنگي 

 به طرف چهارراه استانبول برويم و در آنجا يك ليوان دوغ  مادرم قول داد.بخورم

زبان كه كمي روسي هم بلد بود ترك وارد يك مغازه شديم و از صاحب مغازه .خوريمب

ز كرد و  ز نوشيدن دوغ مادرم سرصحبت را با او با خواستيم به ما دوغ بدهد، پس ا

 آن مرد .اي اجاره كنيم ما تصميم داريم يك مغازهلي دوستانه صحبت كرديم و گفتيمخي

 در مغازه ايشان مشغول شويم يا ول پيشنهاد كرد ما، اصحبتتبريزي با استقبال از 

 دوست دارد يك مغازه مستقل داشته باشد و هدفش را نيز  اما مادرم گفت،شريك باشيم

و وعده كرده آن جا را ترك گوي مختصري وتپس از گف. اغذيه فروشي اعالم داشت

 از مالقات  قبل،روز بعد. يم او رسيده و موضوع را پيگيري كن روز ديگر خدمتداديم

ز ظهر بود كه من به اتفاق مادرم به طرف خيابان شاهرضا و ،با آن مرد آذري  پيش ا

يم مقابل استخر رامسر. دان فردوسي راه افتاديممي  خيابان شاهرضا  درمقداري راه كه رفت

رويال و سينما م كه امروز تبديل به سينما   رفت و آمد مردم  پروشده و محل شلوغ  پيا

هاي ها و كابارهترين كاالها و رستورانو مجهز با شيك مدرن يها مغازه.بود رسيديم

ز مغازه.كشور در حال فعاليت بودندمشهور  يكي ا ها مقداري لباس زنانه دست دوم  در 

به بهانه خريد لباس با آن مرد ارمني . به مديريت يك ارمني توجه ما را جلب كرد

ب آن آقا تعريف كرد. ازار و كاسبي سؤاالتي كرديممذاكره كرديم و از مغازه و نوع كار و 

اي و موقتاً در اختيار او است و اضافه كرد مالكيت مغازه متعلق به آقاي اين مغازه اجاره

 به گفتنمازي است و خيلي از بزرگي و خوبي و مهرباني آقاي نمازي تعريف كرد و 

او آدرس آقاي نمازي را به . دخواهد مغازه را تخليه كنايه ميعلت پيري و نداشتن سرم
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 نمازي مردي متمول ي نبش خيابان اكباتان بود و گفتما داد كه در خيابان سعدي جنوب

ها  مات و مبهوت از زيبائي مغازهمادرم من و .شناسندو معروف است كه همه او را مي

م باشياي داشته  مغازهخيابان شاهرضادر انستيم توو حسرت اينكه كاش ما هم مي

روز دوباره برگشتيم و  عصر همان.يمس و مشخصات آقاي نمازي را يادداشت كردآدر

از اين محل به قصد قطعي خريد يا اجاره مغازه به مالقات دوست آذري خود در 

چهارراه استامبول رفتيم و مادرم خيلي روشن موضوع را به او گفت و آن مرد آدرس 

لذا روز بعد ما سه نمازي را خوب مي . نفري به سوي دفتر نمازي راه افتاديمدانست و 

غ برق نبش كوچه . اي بوددفتر نمازي در خيابان سعدي جنوبي نرسيده به خيابان چرا

هاي بزرگ بازرگاني فعاليت  در بخشهاي مشهور و خيري بودند وها آدمنمازي

بودند و  را دارا اتومبيلورود در آن روزها نمايندگي انحصاري همچنين ،داشتند

ها آنقدر معروف و نمازي. كردندهاي بزرگ آنها در درياها رفت و آمد ميتيكش

. در مجلس سنا راه يافتندبه سناتوري و كردهثروتمند بودند كه بانك پارس را تأسيس

ز كه   خاورميانه لقب يافته بودهايترين بيمارستانمعروفاز بيمارستان نمازي شيرا

ز بهترين و شاهرضا در خيابان هاآن. 1ها استيادگاري همين نمازي  سكونت داشتند كه ا

 و آرزوي داشتن يك مغازه در اين شدهاي تهران محسوب ميترين خياباناشرافي

. آمدبه حساب ميخيابان، آرزوي هر جوان تهراني بود و به عبارتي ديگر يك رؤيا 

خريد اشراف و  و محل  قرار داشت در اين خيابانهافروشگاهترين ترين و مدرنبزرگ

ترين اغذيه فروشي و رستوران و گرفروشي و بزبهترين مشروب. بزرگان شهر بود

هاي هاي روز پوشاك اروپا و امريكا در ويترينترين بار و كاباره و آخرين مدلشيك

زماني كـه بـه   .  تجارت مشغول بودند و بودند كه ابتدا در امريكا سكونت داشته و در آنجا به كاريبرادران نمازي از خانواده ثروتمند شيراز -1

مناي دانشگاه شيراز بود و معروف است كه در  ا هيئتوي عضو. ايران آمدند محمد نمازي به عنوان وزير مشاور در كابينه زاهدي منصوب شد    

 به عضويت مجلـس  1328 و در سال  بود مهدي نمازي هم تا دوره چهاردهم نماينده مجلس شوراي ملي. لژهاي فراماسونري عضويت داشت  

ارستان بـزرگ نمـازي شـيراز    د، به استثناي بيممان و تا زمان وقوع انقالب اسالمي در اين سمت باقي  شدسنا از طرف لرستان و فارس انتخاب  

)85روزنامه كيهان، نيمه پنهان، آبان . (نها بودآچند مدرسه نيز تأسيس كردند كه از كارهاي مثبت 
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هاي مدرن يمن و  و پاالس و رستورانريتسهاي هتل. شدديده ميخيابان شاهرضا 

،اعيان و اشراف. در اين خيابان فعاليت داشتندبارنينا و آپادانا و اسپرسو امامي 

شان در اين رتبه، هنرمندان و سران دولت پاتوق دائميافسران عاليشاهزادگان ،

توانستيد آنها را هر شب در خيابان شاهرضا و يا در ها بود و شما ميرستوران

حد و حساب هاي بيگذرانيطبقه ثروتمند و اشراف و خوش. روهاي آن ببينيدپياده

كرد كه مورد حمله دشمنان نسل آن روز به قدري در خيابان شاهرضا خودنمايي مي

هاي خيابان شينناسپرسو آنها را  كهرژيم سلطنتي ايران مخصوصاً راديو مسكو بود

 باشكوه يهانشينيهاي چپ نيز مقاالتي تند عليه شبكرد و روزنامهشاهرضا خطاب مي

 مادرم به اهميت اين محل پي برده بود و وقتي پيش آن مرد 1.كردند منتشر ميانآن

آن آقا هم كه از آن . آذري رفتيم خواهش كرديم حتماً و سريعاً به دفتر نمازي برويم

دانست پس از آگاهي از نيت محل شناخت كامل داشت و آدرس نمازي را خوب مي

سرپرست بوديم، اعالم ر زن بي ما كه دو نفبهواقعي و بيشتر به خاطر كمك و همياري 

 پس از مالقات كوتاهي با آقاي نمازي و .آمادگي كرده يكسره به دفتر نمازي رفتيم

 ما را به وكيل خود ،آگاهي ايشان نسبت به خواست ما با نيت خيرخواهانه و پدرانه

د و آقاي مينو هم با خوشروئي موافقت خود را با  وآقاي مينو سفارش معرفي كر

 روز بعد براي تنظيم سند قرارداد به دفتر مراجعه گفتو كرد  اعالم مغازهواگذاري

به اتاق خودمان برگشتيم و با جمع و جور كردن همه خوشحال مادرم من و .يمكن

 بعد خدمت آقاي شد روزمبلغ پانصد تومان ميانداز خود كه جمعاًدارايي و پول و پس

 دو امضمان به سرقفلي مغازه رافقت كردوامهم با مالحظه شرايط ما مينو رفتيم و او

ريال ماهانه مبلغ يكصد را ملك ند و اجاره به ما واگذار كاتاق مجاور و زيرزمين آن 

 با تعيين شغل يعني اغذيه فروشي به محضر رفتيم و سند اجاره را امضا كرد و ماتعيين 

رضا جنب گ شاهكرديم و به اين ترتيب پاي ما در قلب تهران در خيابان شيك و قشن
توانم از شادروان تختي، شاهپور آمدند ميديديم كه به بارنينا ميها ميهاي آن زمان كه من به خاطر دارم و اغلب شبترين چهرهاز معروف -1

. ادق هدايت، هويدا، ارسنجاني، ويگن، دلكش، گوگوش و خيلي از هنرمندان ونويسندگان ديگر نام ببرمغالمرضا، ص
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زبرضا جنب بار نينا گ شاهترتيب پاي ما در قلب تهران در خيابان شيك و قشن  و  شدا

اي به خود گرفت و مادرم شريك خياط خود  و شكل تازه كرداز اينجا زندگي ما تغيير

 او  وود ش تا در زيرزمين مغازه ما به شغل خياطي مشغولنزل جديد آوردرا با خود به م

هرضا ت امروز نبود و خيابان شاتهران آن روز به بزرگي و عظم. هم امرار معاش كند

 آنچه را خياباني بزرگ و زيبا بود و. شديهاي شهر محسوب مترين خيابان شماليجزء

ه دست دانستيد، به راحتي در خيابان شاهرضا بشما در اروپا كمياب و ناياب مي

را در اين محل جديد گذرانديم و خيلي از اين  ما اولين شب زندگي خود.دورديآمي

 و تالش بدون وقفه او خود را عملي كردمادرم تصميم . باليديمموفقيت بر خويش مي

 و ظاهراً دست نيافتني را در مغزش هاي جالباو نقشه. موفقيت انجاميدباالخره به 

ز بود باور كنيد اگر يك م. رسيدپرورانيد و در نهايت شگفتي به آن ميمي ر دستش با قدا

و تا حد ا.كردمونه شهر مي آنجا را تبديل به رستوران ن،شدو از طرف كسي حمايت مي

هاي خود سربلند و با نسبت به همكاران و همسايه هم پيشرفت كرد و شدنمعروف

. اعتبار بود
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داريآغاز مغازه

طرفي  با توجه به اينكه مي-ئوالس تنگدستي دچار خواستيد اغذيه فروش بشويد و از 
بزار آن كرديد؟ ميونه زندگي چگ، بوديدو عدم دسترسي به مواد اوليه و ا

يم.  از قبل داشتيم را ما مقداري وسيله اوليه پخت و پز غذا-وابج هاي لهستاني گل

 آنها را كه ولي پتو زياد داشتيم .كه با خود آورده بوديم هنوز دو تا از آنها باقي مانده بود
ول از طرفي چند روزي كه در مغازة جديد مشغ. از كمپ و از صليب سرخ گرفته بوديم

كند كه در همين ساختمان يك مرد ارمني با خانواده خود زندگي ميبا خبر شديمبوديم 

ز را دارداي كاالي دست دوم از هر رشتهكارشناس رسمي دادگستري است و   و ما ا
 و دو تختخواب آقاي هوسپيان يك ميز، يك ويترين، ايشان كمك خواستيم و در نتيجه

اقساط آن را پرداخت كرديمدو صندلي به صورت قسطي به ما ف لبته ا. روخت و ما بعداً 
و  ورود به بندر انزلي  روز سپاسگزار هستيم كه در تمام شرايط ازما از مردم ايران كالً

تهران به ما خيلي كمك كردند و واقعاً مردمي ورود به ها و به ويژه عبور از راهحين 

 حتي . ساختند در زمان خود مرتفعدوست هستند و همة نيازهاي ما رانواز و نوعمهمان
خريدند  ما خودشان رنگ هايهمسايهخواستيم ديوارهاي مغازه را رنگ كنيموقتي مي

ز . كردند و كمك دند و در تميز كردن مغازه تالشو رنگ ز در پخت و پز غذا نيز ا
. شديممند چراغ سه فتيله خانم آنا بهرهظروف و 

ه كرديد و به اصطالح اولين دشت از فروش چه  اولين كاري كه در مغاز-ئوالس
كااليي بود و چگونه شروع كرديد؟ 

 در دومين روز بازگشايي مغازه مادرم كه خيلي زيرك بود زني را ديد كه در -وابج

ه پسرش در يك سيني چيزي مي نزديك روپياده . فروشدمغازه به صورت سيار همرا
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فروش ه  مقداري پيراشكي در سيني دارد و ب آن زنرم او را تعقيب كرد و معلوم شدماد

آن زن يك زن فراري روس سفيد بود كه زندگي خود . پردازدها ميآن مخصوصاً صبح
تري  داد كه كار راحتمادرم به او پيشنهاد. كردرا از طريق فروش پيراشكي تأمين مي

كه اين پيشنهاد د و آن اينكه آن پيراشكي را در مغازه ما تهيه كند و بفروشد انتخاب كن

يرون تهيه  ز فرداي آن روز مادرم لوازم اوليه را از ب مورد قبول زن روس قرار گرفت و ا
 و عجيب است كه مورد ه پخت و توزيع پيراشكي مشغول شدو با كمك آن خانم بكرد 

ر گرفت و ما هر چه مي آورديم و در تهران معروف شده پختيم كم مياستقبال مردم قرا
ي  در خيابان شاهرضا پيراشكي اروپايدر و دختر مهاجر لهستانيبود كه يك ما

تقاضا براي شد جلو در مغازة ما شلوغ بود و ها كار شروع ميفروشند و وقتي صبحمي

،ها و حتي دربارو عالوه بر تك فروشي از مقامات، سازمانبود خريد پيراشكي زياد
مغازه ما . ا حسابي سكه شده بودمتقاضي خريد پيراشكي داشتيم و خالصه كار و بار م

 هرگز تصور و ماها و بارها معروف بوديم ليا بود و در ميان مغازهيمعروف به مغازة ام
يمنمي بار نينا درست در مجاورت مغازه ما قرار داشت و . كرديم بتوانيم خودنمائي كن

 واهاآنها مديريت و سازمان مرتبي جهت سرو انواع غذ. داشتها ازدحام عجيبي شب

 مديريت و ،ها و موزيك زنده داشتند كه ما سرمايهمشروبات همراه با زيباترين رقاصه
اما هوشياري . كرديم كار ما در اغذيه فروشي بگيرد لذا فكر نمي.نداشتيموسايل آنها را 

كرد و پيراشكي اولين قدم مادرم و روشي كه در پيش گرفته بود موفقيت او را تضمين 
 داشت و  رواج خودمان و به طور مستقل به اين ترتيب كار ما در مغازه.اين حركت بود

 ماهي  و كتلت،در مراحل بعدي مادرم به نوع غذاها تنوع بخشيده و در كنار پيراشكي

 و ناچار شديم در مغازه چند  را اضافه كردساندويچ و قهوه و گاهي آبجوازونبرون و
هاي خوب و از طبقه باال و ب شد مشتريميز و صندلي اضافه كنيم كه اين موضوع موج

ز شودما يشان به مغازه پاسران ارتش و مقامات سياسي و هنري كشور   من خاطرات .با
ز مصاحبت و مذاكرات با آنها را دا و به موقع خواهم است م كه بعضاً جالب ربسياري ا

يم از مرحله بيگانگي اجتماعي عبور كرده به م تن جامعة گفت و اين پلي بود كه بتوان

.و با فرهنگ ايراني خودمان را عادت دهيموارد شده ايراني 
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ديدار مجدد پدر 

د بعداز جنگ جهاني دوم توانيد در مورد سرنوشت خانواده خو اگر مي-ئوالس

و نيز بگوئيد درباره پدرتان بعد از جنگ چه اطالعاتي به دست آورديد؟صحبت كنيد

 كه من و مادرم در محيط تازه زندگي روزگار شدشايد دو سالي ميبله، -وابج

رساني آن روزگار با نحوة اطالع. گذرانديم و از دنياي خارج، هيچ اطالعي نداشتيممي

 گاهي .گوش كنيمرا ر خبا ما حتي يك راديو نداشتيم كه ا وامروز فرق بسيار داشت

ه آمدند ببه مغازه مي كه  مااي توسط دوستان خارجي و امريكايياي و يا مجلهروزنامه

شديم و البته بين من و مادرم رسيد و ما از آن طريق از وقايع دنيا مطلع ميدست ما مي

 باالخره يك روز دل بود كه آيا پدرم زنده است يا نه تا اينكههميشه بحث بر سر اين 

را نامه . يس نوشتمئسو از طريق سفارت المللاي به صليب سرخ بينبه دريا زدم و نامه

ما اطالع دادند كه كازيمير ه به سفارت سويس بردم و پس از چندي از سفارت لهستان ب

،هاي كمونيستيها بين دولت ايران و دولتآن وقت.  زنده است-پدرم-استلماخ

كه  پدرم در لهستان . يك دشمني عميقي وجود داشت،اختالف كه چه عرض كنم

مشكل اتبه با يك كشور كمونيستي كرد و مكزندگي ميداشت  كمونيستي حكومتي 

، براي پدرم نامه نوشتم و و ولي من يك روز مستقيماً به آدرس لهستان، شهر كراكو.بود

، اما واقعيت داشت.ز بوديگنگفت اشزنده بودن خودم و مادرم را اطالع دادم كه برايش 

ري را دهاي اين دورة طوالني اسارت و دربكرد يك زن با دختربچهچه كسي فكر مي

 اما ، كه فوت كرده بودند مثل ما بودندينصف بيشتر مهاجرين. بگذراند و زنده بماند
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در پي آن. شداي بين من و پدرم برقرار  باالخره مكاتبه.خواستن اينطور  براي ماخدا

اي به  من نامه.يماقبت پليس امنيتي تهران قرار گرفت شديداً تحت مرنمامن و مغازه

روز بعد . ن نوشتم و تقاضا كردم كه اجازه بدهند پدرم به ايران بيايدوزارت خارجه ايرا

مرا به اداره امنيتي تهران احضار كردند و رئيس امنيت كشور كه نامش را فراموش كردم 

مونيستي  اطالعات زيادي از ما داشت و خطر حضور يك عضو ك او. صدا كردنامه مرا ب

كاتبه ما غيرقانوني است و من دقيقاً به ياد  مشد و تهديد كردرا مرتب به من يادآور 

من . كردآمد و مخصوصاً ما را سؤال و جواب ميوز به مغازه ما ميهر ريدارم سرهنگ

مجدداً تقاضاي خود را تكرار كردم تا يك روز يك جيپ نظامي همراه يك مأمور 

نجا سرهنگي را  در آ.شخصي به دنبال من به مغازه آمد و مرا با خود به اداره امنيت برد

جا رياست كل امنيت از من يك ديدم كه قبالً قول همكاري به من داده بود و همان

تعهد كتبي گرفت و عواقب خطر را به من يادآوري كرد و گفت دختر جان تو اولين 

كني و اين با مصالح كسي هستي كه از يك كشور پشت پرده آهنين مسافر دعوت مي

ترين خالفي از پدرت سر بزند همه شما را از اگر كوچك. خواني نداردكلي كشور هم

من هم تعهدنامه را امضاء كردم و با پولي كه جمع كرده بودم يك . كنيمكشور بيرون مي

مثل . پيش آمدتري  اما مشكل بزرگ. خريده براي پدرم به لهستان فرستادمهواپيمابليط 

قتي پدرم را به جبهه و. انداختي نبود و به نحوي ما را گير م مااينكه مشكالت ول كن

جبهه به اسارت نيز در  او . به اسارت بردند همما رااحضار كردند پس از مدت كوتاهي 

زد  ولي چون آلماني را خوب حرف مي،نيروهاي آلماني درآمد و مدتي در بازداشت بود

ه رمانده بآلماني است و به دستور فبقبوالند كه اصليت او ها توانست در اردوگاه آلمان

آزاد  پس از مدتي .بودو مسلط به زبان آلماني االصل يمير يك آلماني زخاطر اينكه كا

 در شرايطي كه حكومت سياسي لهستان ديگر دموكراسي نبود و يك دولت شد،

 وقتي پدرم از اسارت آزاد شد، همه چيز .كردكمونيستي استاليني بر كشور حكومت مي

عاً تنها شده بود و مجبور ،اي و نه زن و بچهود داشت وجاينه خانه. فرق كرده بود  واق
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دانيد كه زن دوم در مذهب ما ممنوع است ولي به دوست شود و ميخانمي شد با 

آنهااي به صورت دوستي غيركليسايي مشكل نبود و لذا با ازدواج صوري خداوند بچه

با خود هم اش راايد بچه بود به تهران بيشد و اگر پدرم قرارميمحسوب داد كه برادرم 

 شوهرش مادرم وقتي فهميد. جا شروع شدو مشكل ما از همين ) 39تصوير(ورد آمي

به شدت ناراحت و محزون شد اين ناراحتي او را بيماراي نيز دارد ازدواج كرده و بچه

1956وسازمان صليب سرخ كراكودر كنار يكتور كازيمير استلماخ به اتفاق و) 39ر تصوي(

 شوهرش زن ديگري كرداو هرگز فكر نمي. الفت كردكرد و با آمدن پدرم به ايران مخ

ديگر دير شده بود و پدرم با ويكتور پذير بود ولي توجيه اما بهانه پدر هم .داشته باشد

ساعت ورود و روز حركت را .  آماده حركت به ايران و پيوستن به ما بودند-برادرم–

شناخت و نه من او را و لذا با نشاني كه داديم مانند رنگ ا را ميدانستم اما نه پدرم ممي

. پيراهن و لباس همديگر را در فرودگاه مهرآباد پيدا كرديم و يكسره به مغازه آمديم

كرد كل ساختمان نمازي مال ما است و وقتي كه پاسخ منفي شنيد، خيلي بيچاره فكر مي
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ه خوشحال نشد، ناراحت هم شد و هيچاز طرف ديگر مادر عالوه بر آنك. تعجب كرد

 فقط اتاق ما را جدا كرد و خودش ،اش را بپذيرد و يا او را ببخشد بچهوقت راضي نشد

وقت با او را در اتاقي ديگر محدود ساخت و در طول مدت اقامت پدر در ايران هيچ

رفت و من كرد و ميصميمانه برخورد نداشت و اغلب روزها در مغازه را قفل مي

بنابراين من . داد نه خوراكي نه پولي به ما ميمانديمميبدبخت با پدرم و برادرم در اتاق 

ه  ناچار شدم براي رفع گرسنگي فكري بكنم كه با ياري يكي از دوستان به فروشگا

زهامديريت آلمانيتحت فردوسي كه  ر داشت معرفي شديم و وقتي ا  تست  پدرم قرا

روشگاه فردوسي استخدام كردند و پدرم مدت دو سال به  او را در فزبان گرفتند فوراً

ز اين طرز برخورد مادر.كرداين صورت در تهران زندگي مي  خسته شده بود و م ولي ا

خواست مرا نيز ي ميسوالبته مديريت فروشگاه فرد. خواست به هر نحوي فرار كندمي

اشكي براي زنش در به هر حال پدرم گاهي يو.  اما مادرم اجازه نداد،استخدام كند

كم حقوقش را جمع كرد و با آن پول توانست فرستاد و خودش نيز كم پول ميوكراكو

و از ايران خارج شود و پس از رسيدن به كرده بليط پرواز را از طريق مسكو تهيه 

لهستان برايم نامه نوشت و خيلي از من تشكر كرد و سفارش بسيار به من كرد كه 

 ولي برادرم در تهران ماند و او را به مدرسه سپردم و يك.اشم حركات مادرم ببمواظ

د و چون مادرم هيچ وقت راضي نبود لذا با بدبختي او را نيز  سال در تهران تحصيل كر

عاً بعضي از ايراني  زيرا .ها كمك پولي كردندبه لهستان فرستادم و در اين مرحله واق

و هم به لهستان فرستادم ه هر حال او را  ب.دادمادرم با حضور برادرم به من پولي نمي

در لهستان .  م1971 او در سال ،امروز كه در خدمت شما هستم پدرم ديگر زنده نيست

دارد مدفون است قدمت و در آرامگاه خانوادگي استلماخ كه حدود صد سال كرد فوت 

ر دكتكند و لهستان زندگي ميوو برادرم ويكتور استلماخ هم اينك در شهر كراكو

. شناس استگياه
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 اگر خسته نشديد از وضعيت تحصيلي خود كه چطور ادامه داديد كمي -ئوالس

 چون قبالً بخشي از وضعيت تحصيلي خود را در كمپ و در سيبري .صحبت كنيد

زبان انگليسي و آلماني لطفاً بگوييد آيا در تهران هم به مدرسه رفتيد و . تعريف كرديد

را در كجا ياد گرفتيد؟ 

گذشت و مادرم شديداً اصرار داشت كه  يك سال از زندگي ما در مغازه مي-وابج

ر ابتدا مادرم مرا در مدرسه. بايد تحصيل كنم اي به نام ماريكا كه در مركز تهران قرا

اين مدرسه متعلق به يك خانم يوناني به نام ماريكا بود كه با پدر و . داشت گذاشت

ز . داشتمادر و عمه خود در تهران اقامت  ماريكا زن زيبايي بود كه يك افسر ايراني ا

 و كار به اختالف و دعوا دخانواده دربار عاشق او شد ولي پدر و مادرش موافقت نكردن

 پدر و اريكا در اين تيراندازي فلج شد وكشيد كه منجر به تيراندازي شد و خانم م

 عمه خود در تهران د و ماريكا باكردنمادرش از شدت ناراحتي دق مرگ شده و فوت 

ادر خود اين و با ثروت پدر و ما. ادامه دادكارش رازندگي و  فلج دائميتبا حال

ديدم كه  خانم ماريكا را با ويلچر ميمن در اين مدرسه بودم و. مدرسه را تأسيس كرد

دانم  نميليو.  اين وضع ادامه داشتهاكرد و تا سالجا ميهيك مرد ايراني او را جاب

وشتي دچار شدچه بر مدرسه ماريكا بعدها به عللي تعطيل شد .  سرش آمد و به چه سرن

 همه دروس من  تحصيل شدم و البته بايد بگويماندراك مشغول بهژو من در دبيرستان 

ياموختم و امروز سواد خواندن و اربه زبان فرانسه بود و متأسفانه زبان ف سي نخواندم و ن

اي سه روز به دبيرستان البرز وزش زبان انگليسي هفته براي آم.نوشتن فارسي را ندارم

رفتم و اين وضعيت تا دو سال ادامه داشت و چون من خسته شده بودم و همزمان مي

ياموزم، لذا آخرين مدرسهنمي اي براي  من با پيش آمدن حادثه رفتنتوانستم دو زبان را ب

 آن مدرسه آخري مدرسه خودم قطع و به عبارت ديگر مرا از مدرسه اخراج كردند و

. يون امريكايي در خيابان قوام السلطنه بودسديني مي
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اي از زندگي خصوصي گوشه

 اشاره به يك حادثه كرديد، آن حادثه چه بود و چه تأثيري در سرنوشت شما -ئوالس

داشت؟ 

باشد، اما من-وابج  مايل نبودم كه آن را نقل كنم و شايد نقل آن امروز درست ن

ها سرنوشت برايم رقم زده  بود كه به قول ايرانيي غيرقابل انتظارةمقصر نبودم و حادث

ة در اين مبحث ابتدا بايد دربار. بود، چون به هر حال واقعيتي در زندگي من بود

 و موقعيت خود و رابطه مادرم و حساسيت او درباره خودم بگويم كه ممكن شخصيت

يست كه . دن مسائل را داشته باشاست هر دختري در خانواده خود اي شايد اين درست ن

ه نام مادموازل مي. من از خودم بگويم اما اين اعتقاد ديگران بود شناختند و همه مرا ب

وجود من در مغازه موجب جذب بسياري از جوانان و مردان و حتي زنان و دختران 

ز من دهان به دهان به گوش جمع زيادي رسيده ب ود كه فقط براي شده بود و تعريف ا

هاي مغازه كه بيشتر آمدند و مشتريديدن من و به بهانه خوردن چيزي به مغازه مي

 روزنامه نگاران براي .نشستند كه با من حرف بزنندها در مغازه ميخارجي بودند ساعت

 اما مادرم در مقابل ،كردند من اصرار ميبه و عكاسان براي گرفتن يك عكس بهمصاح

هاي من لباس. اي از مغازه خارج شومگذاشت كه من لحظهبود و نميهمه ايستاده 

نويسيد هستند كساني كه هميشه سنگين و بلند بود و اينك كه شما اين مطالب را مي

. گويم به خاطر دارندمي مرا ديدند و اينها را كه ومانند من سن و سالي از آنها گذشته 

هاي ويترين زيباترين عكساز . ت استگويم عين حقيق آنچه من ميدانندآنها مي
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 چند بار خودم به .نشستند عكس من بود كه مردم به تماشا مي،هاي پايتختخانهعكاس

عكاسي نادري رفتم و خواهش كردم عكس مرا از ويترين جمع كند اما باز هم در 

ز من عكس ميامآنها در مغازه. ديدمي ميويترين ديگر گرفتند و آن را بزرگ ن ا

ان زيباترين دختروآن روزها من جز. كردندلو ميكردند و بدون اجازه من آن را تابمي

 در مغازه صادق هدايت گاهي. ه بودتهران بودم و اين موضوع به مجالت هم كشيده شد

ر با او همنوشت وما مقاله مي در فواصلويگن همينطور با صحبت شدم، چندين با

ي مدرسه رفتن من يك دختر چشم آبي اروپائي خالي در چنين زمان.هايشخواندن ترانه

با من خواست ها دلشان مي بچهيون آمريكاييس در مدرسه ديني مي. نبوددردسراز 

 اما معلم مدرسه به سفارش مادرم اجازه بازي كردن يا صحبت كردن ، كنندارتباط برقرار

ز 11ا تا ساعت د شبهباي مغازة ما به صورت طبيعي .دادنميبه من ها را با بچه  با

ها به علت ترس از حمله  اما اغلب شب.فروشي و ساندويچي بود چون اغذيه،ماندمي

بستيم و حتي يادم هست يك شب به خاطر من تيراندازي شد ميزودتر ها مغازه را الت

ز  عد ا و اين تيراندازي توسط سرگرد تيمور بختيار كه بعدها خيلي معروف شده بود و ب

رداد به سرتيپي و فرمانداري نظامي تهران رسيد، انجام گرفت كه مادرم آن  م28كودتاي 

شما شايد . شب درب مغازه را پائين كشيد و ما تا نزديك صبح در مغازه محبوس شديم

ها خوانده باشيد كه خيابان هاي زمان ما را در روزنامهها و يكه بزناسامي بعضي از الت

 حسن عرب و ، محمد ريزه،كيمضان يخي، حسن جگرر. شاهرضا پاتوق شبانه آنها بود

جمشيد طحال از همان قماش و گروه بودند كه گاهي تهران در تصرف آنها قرار داشت 

بودند كه يك شب مادرم با كارد آشپزخانه جلوي آنها  تلكه كردن و هر شب دنبال

نسيپ و پر به ظاهر خيلي بايخواستگاران. ايستاد و آنها هم دور ما را خط كشيدند

كردند ولي او همة آنها را رد  با لباس افسري مرتباً به مادرم مراجعه مييخواستگاران

با مخالفتمي مادرم هميشه هدف . شديمهايي مواجه و درگير ميها و تنشكرد كه بعضاً 

ز اروپا يا امريكا اعالم كرده بودخود را مراجعت به لهستان و يا نقطه  و به اي ديگر ا
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ز  قصد نداشت مراهمين دليل افتاد كه پاسپورت خروج ا  شوهر بدهد و زماني هم اتفاق 

 در يك چنين .كردكرد و بعد از چند روز تصميمش را عوض ميكشور را تهيه مي

 من در مدرسه ميسيون امريكايي در خيابان ،شرايطي و در چنين موقعيت مكاني و زماني

ر اين مدرس. مشغول به تحصيل بودمالسلطنه قوام  ه در مجاورت سفارت مصر قرا

 من هر روز سه كامالً مشرف به بالكن سفارت بود ور به نحوي كه حياط مد،داشت

 غافل از اينكه اط مدرسه ما است،گر حيهاي مصري نظاره يك نفر از ديپلماتديدممي

كرد و اين مورد چند بار اتفاق افتاد كه حتي مورد توجه او مرا تماشا مي

... من قرار گرفت و اين ادامه داشت تا اينكههاي همشاگردي
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ماجراي سفارت مصر و ديپلمات مصري 

يك اتومبيل  يك روز من و مادرم در مغازه مشغول انجام كارهاي روزانه بوديم كه 

پوش از آن آخرين سيستم با آرم سياسي مقابل مغازه ما توقف كرد و مردي بسيار شيك

گذاشتل مغازه  يك سبد گل زيبا را از اتومبيل برداشته و داخپياده شد و راننده ماشين

ر شد و آن . آور بود كه براي من و مادرم تعجبو رفت اين مورد روزهاي بعد تكرا

دانست، بود و آدرس مرا ميديپلمات مصري كه با لباس مبدل يك روز مرا تعقيب كرده

ر زيادي پول مادرم ضمن گرفتن پول .  دادرسماً از مادرم مرا خواستگاري كرد و مقدا

تناع مادرم نسبت به درخواست او،ام. پاسخ مناسبي نداد و پاسخ را به بعد موكول كرد

 تضرع او ابگاهي هم اين اصرار . تر و اصرار او را شديدتر كرديديپلمات مصري را جد

ايشان سفير و كاردار مصر نيز پآنكه ادامه داشت تا اه بود و اين وضعيت بال تكليف همر

اً مرا از مادرم مجددو توفيق كاردار سفارت نيز  احمد فوزي .به مغازه باز شد

خواستگاري كردند و به مادرم وعده سفر به خارج و تأمين كليه مايحتاج زندگي و حتي 

ه .  اما وقتي مادرم به جدي بودن مسئله پي برد خيلي ترسيد.نددخريدن خانه را دا ن

 از اينكه او بدون من چه خواهد كرد و چگونه زندگي  بلكه ترس،ترس از آينده من

ها آن سال. ترسيد و باز هم جواب درستي به آنها نداداو از تنهائي خويش مي. كند

 رهبر حزب وفد در مصر سروصدايي به راه انداخته بود و عليه استعمار نحاس پاشا

 نفت ايران بود و فكر مصدق و هواخواه نهضت ملي شدناو هم. كردانگليس مبارزه مي

ه ايران آمده يا جهت اجراي مراسم طالق ملكه فوزگو يه همسر محمدرضا شاه پهلوي ب
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م ن  م،هاي خودآن ديپلمات مصري به دنبال هدف. بود و مادرم را در ضيافت شا

پاشا را در سفارت نحاس  آن شب عوت كرد كه بسيار باشكوه بود و منسفارت مصر د

 او فقط يك حرف ،راي جلب رضايت مادرم به جائي نرسيدها بهمه اين كوشش. ديدم

تواند سيده و نمينر سال 18حساب داشت و آن اين بود كه دخترم هنوز به سن قانوني 

راسن قانوني  مذهب كاتوليك اجازه ازدواج به دختر كمتر از  چون،رسماً شوهر كند

 حاليش حرف حسابانگار اما عرب مصري . سال داشتم17آن وقت من و در د هدنمي

 استمرار من و مخالفت شديد مادرم مطرح بود،سن  كمبود  در شرايطي كه.شدنمي

هاي درون شهري و بيرون شهري با ماشين ها و مسافرتها و دعوت مهماني باروابط ما

ز . سفارت هر روز ادامه داشت و همه اين ترفندها براي اين بود كه مادرم راضي شود ا

من واقعاً . ترسيدم و اين ترس مصلحتي يا موقتي نبود خيلي ميطرفي من از مادرم

هرگز جرأت مخالفت . اين ترس از بچگي در مغز و ذهنم رسوخ كرده بود. ترسيدممي

آمد و  زبانم بند مي،خواست مادرمه  موقع اعتراض ب،با مادرم را نداشتم و اغلب

رك كرده بود و مرا آن ديپلمات مصري اين ضعف مرا د. توانستم حرف بزنمنمي

 اما در طول مدت آشنايي ،آمداو هر روز به مالقات من به مغازه مي. كردسرزنش مي

او تصميم . هرگز از ادب و وقار خارج نشده بود و برخورد او خيلي محترمانه بود

و پس از انجام د كنرا قانوناً عقد  ما من را داشت و هدف او اين بودقطعي به ازدواج ب

از بس اين خواست خود را در . انتقال مرا به مصر فراهم آوردامكان ،ونيل قانمراح

 در اين رابطه موضوعي . من كمي راضي شدمداشتگوشم زمزمه كرد و اصرار فراوان 

.ها بودمريكاييآ خانم ژوليت معلم من در مدرسه ،دادكه به تصميم ناقص من خط مي

ن بيايد و سند عقد را اين معلم مرا راضي كرد به همراه من به محضر د و باالخره تنظيم ك

كه از طرف آقاي عفيفياطالع مادرم به اتفاق ژوليت يك روز عصر بدون حضور و 

ز او گرفته بود با دو نفر شاهد )خواستگار( آقايان فوزي -اجير شده و پول هنگفتي ا
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 ايراني، يكي از هنرمندان از راست به چپ كاردار سفارت مصر احمد فوزي پاشا، مترجم) 40تصوير (

معروف مصر، محمد عفيفي

به محضر رفتيم و سند عقد -) 40تصوير (مرتبهكاردار سفارت و توفيق ديپلمات عالي

و پس از پايان كار بالفاصله براي اينكه مادرم از شد براساس قوانين اسالمي تنظيم 

موضوع را از مادرم اما ،مبه مغازه برگشتم و پيش مادرم ماندغيبت من ناراحت نشود، 

 آن .ر كردم، اما موضوع را جدي نگرفتمدانستم چه كابا اينكه مي. مخفي نگهداشتم

هاي هاي ناسيوناليستي عرب و نغمه جنبشجديدي بود،روزها مصر آبستن حوادث 

ز ديدگاه  آزادي در مطبوعات سروصدا راه انداخته بود و اين تغيير سياست در مصر ا

اوضاع سياسي مخصوصاً مطالب دولت ايران  مخفي نبود و وزارت خارجه ايران شديداً 

 اغلب بودار و ،شد كه از تهران مخابره مي هم اخباري.كردمطبوعات مصر را پيگيري مي

ضدرژيم بود و همة اخبار ايران در حمايت از دكتر مصدق و نهضت ملي ايران بود و 

 من دانستند و نامزدقيم ايران مي مصري مخبرنگارانسوي اين اخبار را از ارسال گناه 
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در مصري چاپ قاهره هم آقاي محمد عفيفي نماينده و خبرنگار شناخته شده روزنامه 

، قصد من از ازدواجايد مجدداً و قلباً اعتراف كنمدر اينجا ب. ايران پرونده خوبي نداشت

يم آن مرد نشدم اما هرگز تس،بودام دري و تأمين آتيهه سرگرداني و دربنجات از  حتي ،ل

 فقط دلش خوش بود كه او.يك ساعت هم با او زندگي نكردمبعد از عقد رسمي 

م مراحل بعدي دوباره به مصر رفت و  ر را خوب انجام داده و براي انجا مقدمات كا

عزام مرا فراهما. اش را مطلع كردخانواده م مراجعت  و  كردو در مصر مقدمات ا هنگا

كه اي برايم نوشت در بدو ورود به تهران نامه.  من پاسپورت گرفتبرايمجدد به ايران 

من به مصر را در نامه و مژده اخذ پاسپورت و عزيمت ا. دستم رسيده توسط ژوليت ب

 گذاشتم و به مغازه آمدم و اصالً در يمن نامه را از ژوليت گرفتم و الي كتاب.  بودداده

به ناگاه مادرم را باالي كه كردم ا تمرين مي درسم رداشتم.فكر پنهان كردن نامه نبودم

 به ،سيلي محكمي به گوشم نواختاو .در دستش بود در حالي كه نامه ،ديدمسر خودم 

ز دماغم س  من هم برگشتم و با او .رازير شد و سيلي دوم را هم خوردمنحوي كه خون ا

خودم را نگاه پشت سر ر كردم و هر چه داد و فرياد كرد، درگير شدم و از دستش فرا

او خواست مرا . تعريف كردمبرايش نكردم و يكسره پيش ژوليت رفته و داستان را 

پيش مادرم برگرداند، اما من به هيچ وجه رضايت ندادم و با نشاني كه از يك آشناي 

آن خانم دوست من .  به منزل او در جنب دبيرستان البرز رفتم،لهستاني داشتمقديمي 

آن شب را در منزل آدال كارپيال . كردم در خياطي همكاري ميو قبالً با مادربود 

يك زن چادري با دو نفر پليس به منزل آدال مراجعه كه هاي صبح بود اول. خوابيدم

 يك آن زن چادري كه مادرم بود. كردند و گفتند كه شما دختر اين خانم را دزديديد

 مرا دستگير و از منزل آن خانم اما پليس. من فرار كردمو مرتبه به اتاق من حمله كرد

چون من از رفتن به منزل مادرم امتناع كردم به ناچار به سفارت . وردلهستاني بيرون آ

ه اتفاق پليس به  لهستان پناهنده شدم و شب را در سفارتخانه خوابيدم و فرداي آن روز ب

در حضور قاضي. آن ديپلمات مصري هم حضور داشت. دادسرا و پيش قاضي رفتيم
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 دخترم كارش خالف كرد و به قاضي گفتفقط گريه ميها گفته شد و مادرم همه حرف

،كرد و در نهايت بعد از دو ساعت بازپرسيقانون است و آن آقا هم مرتب التماس مي

ز دو راه را به عهده من گذاشت و من بين دو راهي انتخاب ماندم . قاضي انتخاب يكي ا

سرنوشت آيندة . يم را سست كرده بودمادرم پاهاهاي آقاي عفيفي و گريه التماس

 پليس و قاضي عجله داشتند و .كردمي مرا كالفه امتاريك من و سرنوشت مادر بيچاره

در دوران اسارت و مهاجرت بر من  كه همه آنچه. تكليف كردند انتخاب كنمبه من 

مدر بدبخترفت و دلم به حال ماجلو چشمانم رژه ميفيلم سينمايي گذشته بود مثل 

،دادهاي مادرم قلبم را تكان ميبيني وقتي گريهگرفته بود و در يك تصميم غيرقابل پيش

انتخاب كردم و به اتفاق  ر يكي مرا هل داد و من به دامن مادرم افتادم و او را  ناگاه انگا

د گفت تو هم صبر كن تا همسرت به .مادرم به منزل خودم برگشتم  قاضي نيز به آن مر

 قانون روم اما اقدامات قانوني را اعمال و به زورِولي او گفت من مي. نوني برسدسن قا

يرون آمد. برمهمسرم را از ايران مي .اين را گفت و از محضر قاضي ب

ه اتفاق هم به پس از جمع كردندادمادرم هميشه به من قول مي  لهستان  مبلغي پول ب

ز دفتر قاضي .تاي كه هيچ وقت تحقق نياف وعده،گرديمبرمي ز خروج ا به  ما پس ا

 من هم آقاي گفتكند و به من مي فراموش مي موضوع رامنزل رفتيم و مادرم قول داد

ن  مرد عرب مصري ول كدانستيما هم مادرم و هم من مي ام.عفيفي را فراموش كنم

 دليل  به همين.گيردگردد و ادامه كار را پي مي او برميمعامله نيست و من مطمئن بودم

. پاي او براي هميشه از ايران بودكردن كرد و در فكر قطع  الزم را هايبينيمادرم پيش

باي محمد عفيفي به ويژه از نظاميا هاي آشنا در دفتر امنيت تهران و و در اين راه از رق

به آن مرد وسيله اخراج او را از ه كرد و با تردستي و تهمت جاسوسيشهرباني استفاد

م ايران فرا هم كرد و در اين راه موفق شد و آقاي محمد عفيفي به اتهام ضديت با نظا
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سلطنتي ايران و دشمني با رژيم و مخابره خبرهاي مخالف سياست كشور توسط پليس 

) 41تصوير (1.رحمانه از ايران اخراج شدو بيدستگير و خيلي سريع 

از ايران) المصري(اخراج خبرنگار روزنامه ) 41تصوير (

ارجـاع  5/6/1328 مـورخ  9 سـال  9 صـفحه  502هـا شـماره   در اينجا شما را براي مطالعة ماجرا و كم و كيف اين پروسه، به مجله خواندني    -1

)41عكس شماره . (دهممي
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 پيچيد و معمرين اين خيابان دهان به دهاناين داستان در خيابان شاهرضا خيلي زود 

البته . كنندبينند موضوع را يادآوري ميياد دارند و وقتي مرا ميه  را باين قصههنوز 

خواننده اين خاطرات بايد به عمق فاجعه بيشتر فكر كند و موقعيت من و زندگي مرا در 

كالت مرا در عبور از مرحله حساس دورة جواني با وضعيت اين عرصه درك كند و مش

. اي كه داشتم در ذهن خود مجسم سازدويژه

 شنيدني و دراماتيك يانگيز و خاطرات خانم استلماخ سرگذشتي عجيب و غم-ئوالس

عاً گاهي طبيعت سمفوني زندگي را با بيمزه.است كند، اما حال جالب گي اجرا مي واق

ا مهاجر بوديد و به صورت ناخواسته و به اجبار تن به اسارت داده است بدانيم كه شم

اي در كار نبوده و در كشور  پاسپورتي يا شناسنامه طبيعي است وجالي وطن كرديد

 آيا به ؟شما چگونه بوداقامت بزرگي مثل ايران و در شهري مثل تهران وضعيت 

 لطفاً قبل از پرداختن به كرد؟ و براي شما مشكلي ايجاد نمي؟صورت غيرقانوني بود

. اي بفرمائيداين موضوع نيز اشارهبه ادامه داستان 

 ولي مادرم ، از همان روزهاي اول فرار از كمپ اين مشكل به وجود آمد، چرا-وابج

از صليب سرخ و هيئت نظارت سازمان ملل به رياست انگلستان براي ما جواز اقامت 

ه ي البته مادرم پاسپورت.انه اقامت داشتيمگرفته بود و من و مادرم هر كدام پرو  را به همرا

ه اداره اقامت اتباع بيگانه واقع  داشت كه قبالً در ورشو گرفته بود، من هر سه ماه يكبار ب

كردم و مادرم با همين پروانه  را تمديد ميامرفتم و دفترچهدر شهرباني كل كشور مي

نجا بايد اضافه كنم يك روز براي تمديد اقامت سند خريد مغازه را تنظيم كرد و در اي

م 2افسر مربوطه كه سرهنگ كه پروانه مراجعه كردم   بود ضمن آشنايي با من مرا به شا

دعوت كرد و من خيلي ناراحت شدم و به افسر مافوق كه سرهنگ تمام و آدم با 

شدت مؤاخذه ه  همانجا سرهنگ دوم را احضار و بشخصيتي بود جريان را گفتم و او

.رد و به من اطمينان داد خيالم راحت باشدك
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 پايان كار شما با آن ديپلمات مصري باالخره چه شد، آيا موضوع خاتمه پيدا -ئوالس

كرد و سرنوشت او و شما به كجا انجاميد؟ 

ها خوانديد دانيد و گفتم و شرح ماجرا را در خواندني همان طوري كه مي-وابج

 شد و من با مادرم در مغازه مانديم و دوره زندگي آقاي محمد عفيفي از كشور اخراج

ز مدرسه محروم شدم و قانوناً ،جديد من در تهران آغاز شد توانستم به ديگر نمي ولي ا

مغازه را اداره  وضعيت مالي ما در مغازه خوب شده بود و مادرم خوب .مدرسه بروم

قعاً معروف شده بود و كرد وا غذاهايي كه تهيه مي.بودترقي  كارها رو به كرد ومي

 در حالي كه ،خيلي شلوغ بودة ما مغاز و يمهاي زيادي از تمام طبقات داشتمشتري

 دست پخت مادرم هر روز زودتر تمام غذاهاي. اي ديگر خلوت بودهفروشياغذيه

ز .  با جمع كردن پول به لهستان خواهيم رفتداد وعده مي هم به منشد و مادرممي ا

ري ول كن معامله نبود و از شكست خودش به شدت ناراحت و به طرفي آن مرد مص

 من پشيمان يمت از تهران هنوز اميدوار بودآقاي محمد عفيفي پس از عز. فكر انتقام بود

ر پيغام فرستاد و نامه نوشت و براي من پول و بليط .شوم و به قاهره بروم  او چند با

تر و سينماي ند معروف تئا عاصمي، هنرمهاي او توسط خانم ايرنپيغام. هواپيما فرستاد

دار سفارت مصر او را آقاي فوزي كار. رسيدايران كه همسر فوزي شده بود، برايم مي

 ايشان با وترهاي تهران ديده بود و با او ازدواج كرده، او را به مصر برد در يكي از تئا

وقت ل هيچو قول همكاري داده بود كه اين قوكرده محمد عفيفي در مصر مالقات 

هاي او را بدون ها ادامه داشت و مادرم اغلب نامهمكاتبه آقاي عفيفي سال. عملي نشد

-انداخت تا اينكه حدود پانزده سال پيشكرد و به دور مياينكه من ببينم پاره مي

ز ازدواج  او در  منبع مؤثق در سفارت مصر شنيدم از يك- در تهرانمبيست سال پس ا

. ي درگذشته استيك حادثه رانندگ

اما . شويم خانم استلماخ تقريباً به پايان خاطرات شما داريم نزديك مي-ئوالس

مهاجر هموطنان آيا شما از سرنوشت باقي همراهان و .  از شما بكنميخواستم سؤالمي
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د يا يهاي تهران بودند خبري يا اثري دارها و حداقل در كمپلهستاني كه در اردوگاه

 به كجا كشيد؟ آيا ارتباطي و شانساير جاها سرنوشتر تهران بودند يا در  د آنهايي كه؟نه

تماسي با آنها داشتيد و داريد يا نه؟ 

 بلي، همه مهاجران لهستاني كه در كمپ تهران بودند يا از طريق مشهد وارد -وابج

ون سرپرست را در كانهاي يتيم و بيبچه. هاي متفاوتي تقسيم شدندشده بودند به گروه

سرپرست اصفهان گذاشته، نوجوانان و جوانان در اصفهان به تحصيل هاي بيبچه

و درس هم بودند قاليبافي مشغول  و  كاردستي به اصفهانشدند و اغلب آنها درمشغول 

ز تهران بودند پس از مدت اكثر مهاج.خواندندمي ز رين كه ا  كوتاهي اقامت در اصفهان ا

بين المللي به نيوزلند و آفريقاي جنوبي فرستادههاي طريق بندرعباس تحت نظارت

هنرمندان . نددترها نيز قبالً در ارتش ژنرال آندرس به جبهه اعزام ششدند و جوان

ي با شكوهي به نفع هاها در خيابان نادري كنسرتمهاجر در تهران در باشگاه ارمني

ر ميبچه چنين هم.ار گرفتقرها كردند كه بسيار مورد استقبال تهرانيها برگزا

هاي آنها موجود  كه نمونهندها در تهران نشرياتي نيز به زبان لهستاني داشتلهستاني

. است

 سؤال بعدي من از شما اين است كه با توجه به اينكه شما يك تاريخ زنده -ئوالس

اين بازمانده هاي هاي مهاجرين جنگ دوم و به عبارت ديگر از چهرههستيد و از زبده

پايان جنگ و در دوران سكوت و آرامش، آيا  ازپس، مهم جهاني بوديدحادثه

يا هاي خبري اعم از مطبوعات و راديو و تلويزيون و المللي و رسانههاي بينسازمان

 اينگونه خاطرات ارزشمند هستند تادنبال تاريخ نويسي و تحقيق تاريخي به آنهايي كه 

اند شما چه  اگر نداشته؟اري داشتند يا خير و ديد، با شما تماسكنندرا نشر و چاپ 

ز كدام كشور و كدام مؤسسه خبري بودنداقدامي كرده كه اين ؟چرا ايد و اگر داشتند ا

 در صورت .مؤثر باشدمفيد و  لهستاني و ايراني ةهاي آيند براي نسلتواندخاطرات مي

پاسخ مثبت چه وقت و توسط چه كساني انجام پذيرفته است؟ 
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اقع از وجود و عدم وجود ما ها خبري نبود در وهاي بسيار از رسانها سال ت-وابج

 دنيايي پر از  زمان حيات مرحوم مادرم كهين ركود دراثري در دست آنها نبود و ا

يست سال قبل هيچگونه مراجعتا شايد و خاطره بود ادامه داشت ندهب .ي نداشتيماه كن

د  روزنامه مرد امروز كه خود يك ضروزگاري شادروان محمد مسعود، مدير شهيد

 اما ، جنايات استالين را از قول و زبان ما بنويسدكمونيست بود تصميم گرفته بود

هاي بعد از فروپاشي شوروي  در طول سال.شداين كار هنگام او مانع از هشهادت ناب

 خانم هلن پور، سفير جمهوري لهستان،سفارت لهستان از راست به چپ، رضا نيك)42تصوير (

استلماخ در جشن سفارت لهستان

 در ييهاها و جشنسابق كه سفارت جمهوري لهستان مجاز به ترتيب دادن مهماني

هاي گوناگون مثالً عيد ميالد مسيح و يا جشن استقالل سفارت شد و به مناسبت

و سروكله ) 42تصوير(كم شناخته شديم  كم،كردمراسمي در سفارت برپا مي

 مطالبي گفته شد كه ذهن محققين را متوجه ،ها در مصاحبه.ها پيدا شدخبرگزاري
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ر و خسته چه قلبة ماهاي چروكيدساخت كه در پس پرده چهره اي نهفته هاي داغدا

ط  بار اول هيئتي با وسايل . ما گرفتندسراغي ازكم است و كم ز ضب صوتي و تصويري ا

ح خاطرات و سرگذشت اندوهبار ما را راديو تلويزيون لهستان به منزل ما آمدند و شر

وشتند كه مجموع آنها در كتابي به نام اما ،اگرچه مختصر  چاپ WOJCIECH GORECKIن

ز خبرگزاري آسوشيتد  بعداً يك.و يك جلد آن را برايم فرستادندو منتشر شد  بار ا

ز  متن آن  جداگانه،پرس از دفتر دوبي پيش من آمدند كه ماحصل آن ضمن انتشار ا

. دخوانده شخش فارسي مفصالً باديو صداي امريكا ر

ئتي به سرپرستي آقاي دكتر نظري نيز هيجمهوري اسالمي همچنين از تلويزيون 

ز و مصاحبه كانال پنج تهران به منزل من آمدند مجري اي با من داشتند كه مستقيماً ا

از طرفي . ودلب توجه بهاي فارسي زبان جاماهواره جام جم پخش شد كه براي بيننده

هاي  از مهاجرين لهستاني در سفارت لهستان برپا شد كه در روزنامهمراسم تقديري

ه پيش از طرف تلويزيون انگليسي زبان  ر همين دو سه ما روز انعكاس يافت و آخرين با

اي مفصل به عمل آمد كه چند روز بعد از ورشو هيئتي به منزل من آمدند كه مصاحبه

 پرزيدنت لخ 2008در يكي از شبهاي تابستان . ستان پخش شد لهيتلويزيون سرتاسر

بيند كه پنج بازمانده جنگ برنامه را از تلويزيون ميآن  لهستان سكي رئيس جمهورنكاچي

جهاني دوم با قامتي خميده و گسيواني سفيد، روايتگر خاطرات تلخ اسارت و مهاجرت 

ه هستند و اينك در كشور هاي كار اجباري روسيخود از لهستان به سوي اردوگاه

ناگهان رئيس جمهور لهستان . باشندنواز ايران داراي خانه و زندگي و خانواده ميمهمان

وي به قصد ارتباط با مصاحبه شوندگان و . تكاني خورد، گويا وجدان تاريخ بيدار شد

11ظهر روز . شناسي تاريخ را به نمايش بگذارددلجويي از آنان تصميم گرفت تا قدر

در محل سفارت لهستان مراسمي برپا گرديد كه ) 1387 فروردين 23 (2008آگوست 

ه اتفاق اعضاء خانواده5در طي آن  شان در تهران دعوت  بازمانده جنگ جهاني دوم ب

سفير . داشتند تا مدال افتخار و پيام ويژه رئيس جمهور لهستان را رسماً دريافت نمايند
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ز شما كه «: فتلهستان در تهران در اين مراسم گ من از طرف رئيس جمهور كشورمان ا

دانيم كه ما مي. كنمايد قدرداني ميها را با پوست و جان خود لمس كردههمه سختي

قرباني شدن استقالل امروز لهستان مديون تالشهاي شما است كه با جالي وطن و 

ضافه كرد كه من  ا آقاي سفير كبير».هاي شما به دست آمده استپدران و برادران و بچه

. كندايد و لهستان به شما افتخار ميايد كه زندهبوسم، شماها نشان داده شما را ميدست

ثيت و اعتبار كرديد و با تشكيل شما در ايران براي فرهنگ و جامعه لهستان كسب حي

 در رگهاي آنها جاري است ي نسلي تحصيلكرده تحويل داديد كه خون لهستان،خانواده

ر ملت لهستان هستندو آنها دو  نامه و اهداء مدال آقاي سفير كبير ضمن تقديمِ. ستدا

 حضار مراسم يهازدن جنگ دوم جهاني را بوسيد و با كفافتخار دستهاي قهرمانان

اما در حين تقديم مدال من صدايم بلند . )43تصوير(. اهداء مدال افتخار را انجام داد

جمهور لهستان رئيس آقاي سفير كبير از شما و شد و در حالت تاثر به سفير كبير گفتم

به شماره معكوس هاي ما  اما اينك خيلي دير شده و نفس.كنمصميمانه سپاسگذاري مي

آقاي سفير ما پرچم وطن اول خود لهستان را كه بر روي مدال حك شده . افتاده است

يمبوسيم، اما با دلمي ر كن ه عروسك. هاي شكسته خود چكا  قشنگ خودم من هنوز نگا

مهاجمين چشم تنگ مغولي سربازان ها، شرفآن بي. را كه بدرقه راهم بود به ياد دارم

ز اتاقم بيرون انداختند به 8سرخ كمونيست كه با قنداق تفنگ مرا كه دختر  ه بودم ا  سال

ور من در جوار كاخ رياست آقاي سفير كبير، آيا رئيس جمه. عروسك من رحم نكردند

ما گرسنگي و تشنگي بسيار كشيديم و شاهد مرگ و مير عزيزان كه د  دارجمهوري خبر

ما در سرزمين ايران منزل گزيديم و از وطن دوم خود ايران و مردم . دگاه بوديميدر تبع

پور دانيد كه فرزند بزرگ من رضا نيكشما مي. دوست آن كامالً رضايت داريممهمان

ني و جنگ جهاني دوم است و به تاريخ محقق تاريخ و نويسنده تاريخ مهاجرين لهستا

او تقديم كنم كه لهستان شديداً عالقمند است، پس اجازه دهيد كه من اين مدال را به 

فرياد من با تحسين و استقبال حضار مواجه و .  باشد،روايتگر آنچه بر ما گذشته است
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دداشتيااي هستيد كه مشروح خاطراتم را نويسندهو اينك شما آخرين. ثبت گرديد

اي ضميمه به نام هلن ار اهدايي رئيس جمهوري لهستان به همراه نامهخعكسي از مدال افت) 43تصوير (

. استلماخ كه در ضيافت سفارت جمهوري لهستان توسط سفير كبير تقديم شد

الع شما مورد نيست كه به اطتا ببينيم نتيجه كار شما چه خواهد بود و بيكنيد مي

 در دانشگاه آزاد اسالمي دعوتي اي كه با شما داشتم مصاحبه اينهبرسانم در فاصل

ه تاريخچه جنگ و مهاجرين كه توسط پسرم رضا نيك پور داشتم در جلسه دفاعيه رسال

 آقاي دكتر احمدي  طرف و متعاقباً دعوتي داشتم از.تاريخ برگزار شدكارشناس ارشد 

در كالس ور يافتم و به جاي استاداستاد تاريخ دانشگاه تهران كه در جلسه تدريس حض

 پاسخ گفتم كه براي آنها رانس دادم و به سؤاالت دانشجوياندانشجويان كنفبراي درس 

هاي من پيرامون جنگ دوم و يادآوري بسيار جالب بود و اين آخرين صحبت

ز شنيدن آن ،بودآن دوره هاي تلخ و دردناك خاطره  به حدي كه بسياري از دانشجويان ا

چنين برخورد دولت  دانشجوئي بيشتر علل مهاجرت و هم در اين كنفرانس.ر شدندأثتم
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تحليل كردم و دليل اين واقعه را كه توافق پنهاني آلمان و كمونيستي شوروي سابق را

 و نتايج اين تراژدي را گفتم كه شدكه منجر به ويراني كشور لهستان بود شوروي 

اي خالي اين مقطع تاريخي بايد روشن شود و  ج.جزيي از تاريخ دورة ما و جهان بود

. ند كنحليل زمان خود تدر ظرف را بنويسند و تاريخ را دورهتاريخ نويسان بايد اين 
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ازدواج و ادامه زندگي در تهران تا به امروز

خود گفتيد و ما هم واقعاً در اندوه  خاطرات جنگ و مهاجرت  شما تا حاال از-ئوالس

يم قرن ميدر تهران ك شديم و امروز كه از زندگي شما تان شريو شادي گذرد، بيش از ن

 آيا از اقامت در تهران راضي هستيد؟ با فرهنگ و ؟كنيدچگونه زندگي مي. تعريف كنيد

هاي ايراني به ويژه خانواده غذاهاي ايراني و دوستان ايراني و زندگي با خانواده

هاي شما ر تهران فوت كرده يا نه و آيا بچه دتان؟ آيا مادر كنار آمديدشوهرتان چطور

كنند و از آنها راضي هستيد؟ در ايران زندگي مي

 بعد از ماجراي ديپلمات مصري تا حدود ده سال زندگي ما به طور آرام و -وابج

شت و شغل ما هم اغذيه فروشي بود، مان در خيابان شاهرضا ادامه دايكنواخت در مغازه

دانيد كه در تهران قديم  مي.وليه براي تهيه انواع ساندويچ بودممن مأمور خريد مواد ا

هاي تهران خيلي امنيت نداشت ولي بايد يك دختر خارجي با موقعيت من در خيابان

غذاهاي غيرساندويچي را مادرم شخصاً . ديمگذرانكرديم و زندگي را ميكار مي

ايراني ذائقة و با بود كرد، بسيار خوشمزه پخت و الحق غذاهايي كه تهيه ميمي

ل به دليل مشكالت خاص خودش عوض و تبديل به اين شغاما . ي داشتسازگار

در اين . گرفتكرد و سفارش مي و مادرم مثل قديم خياطي ميبوتيك و خياطي شد

ها كه من در كنار مادرم بودم خواستگاران زيادي از طبقات مختلف به ويژه سال

كرد و حتي اجازه فت مي مادرم به شدت با ازدواج من مخال اما. داشتمها و تجارنظامي

ن.  كنم و شديداً تحت كنترل بودمصحبت من با آنها دادنمي  چند نفر مدر بين خواستگارا
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 پاسپورت امريكايي تهيه كرده  برايم يكي از آنان حتي،امريكايي و كانادائي نيز بودند

دليل اصلي او .گم شده استسپورت مرا پاره كرد و مدعي شد كه مادرم پابود

فروشيم و با هم به كه مغازه را ميكرد را اين طور عنوان مي با ازدواج من شمخالفت

ز مادرم ميبايد اعتراف كنم. رويممي- لهستان-كشور خود  . ترسيدم من شديداً ا

دانم چرا اما اين ترس از بچگي در وجودم رخنه كرده بود شايد اين ترس موجب نمي

اين مراقبت و كنترل  خاطر بهو د  ش بودند، آن گرفتاراي عده من از فسادي كهنجات

هاي جلف و  در آن زمان كه پوشيدن لباس.مادرم بود كه من جرأت خالف نداشتم

قول ه داد پيراهن باالتر از مچ بپوشم و بژوپ مد شده بود، هيچوقت اجازه نميميني

 هم تعدادي از آنها زنده هستند از لحاظوزهاي مغازه كه الحمداهللا هنهمه همسايه

 شهر بودم و هايترين دخترنجيبجزء نجابت و شرافت در مرحله بااليي قرار داشتم و 

رد كترسيد و فكر ميمادرم از تنهايي مي. مهستهاي مادرم اين افتخار را مديون مراقبت

ه ادامه زندگي نخوااگر من شوهر كنم هد بود و اين درگيري  او تنها خواهد شد و قادر ب

مادرم خودش هم . ها مورد بحث و اختالف بودمن با مادرم در مورد ازدواج سال

در . ر عمر تنها ماندو تا آخنشد وقت با وجود خواستگاران متعدد حاضر به ازدواج هيچ

ر من نيز از حالت شور و شعف جواني عبور كرده بودم و هميشه اين فكر هاي آخسال

آنجا به خاطر آنكه  عزيمت به لهستان .دادچه خواهد شد رنجم ميكه آينده من 

 امريكايي و ود و ديگر از خواستگارانيستي حاكم بود تقريباً محال بحكومت كمون

 مرا نجات دهند و من هم تصميم گرفته بودم كه فكري به حال خود اروپايي خبري نبود

بود كه من سي و دو . م1963در حدود سال . مستدانحاال چطور و چگونه نمي. بكنم

ند را داشتم .سال داشتم ز لحاظ ظاهر همان تيپ و ژست يك دختر جوان با موهاي بل  ا

 در همسايگي مغازه ما جواني به كار مشغول .و مادرم هم پا به سنين پيري گذاشته بود

ايشان كارمند يك مغازه بود و . بود كه نجابت و وقار و سنگيني يك مرد را داشت

ن بود و گاهي براي ترجمه  در آموزشگاه انگليسي شكوه مشغول فراگيري زبا،كارضمن 
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كم اين رابطهمكولي .مادرم نيز شاهد اين همكاري بود كه كردمطالب به من مراجعه مي

بطه نبودم و مادرم هم ميل به  بي تبديل شد و من هم قلباًاطفيبه يك رابطه ع اين را

 را درك كرده بود و بعضي روزها به من متلك چون خيلي زيرك بود اين موضوع

گفت و نهايتاً اين جوان كه اينك شوهر من است رسماً پيش مادرم از من مي

 اما مادرم به شدت مخالفت كرد و با ،خواستگاري كرد و من خيلي خوشحال شدم

هاي دلسرد كننده او را راند و من كه قلباً به او دل بسته بودم خيلي توهين و حرف

كردم اگر اين آخرين شانس را از دست بدهم، آينده خود را فكر ميو اراحت شدم ن

ز من برخالف مادرم زرنگ نبودم و هرگز به فكر روزهاي سخت و پس.امسياه كرده اندا

.  مرا وابسته به خودش نگهدارد،مندست خواست با خالي نگهداشتن نبودم و مادرم مي

داد از مغازه خارج شوم و براي خريدهاي جزئي نيز ياز آن روز به بعد مادرم اجازه نم

ها و تمايالت خود رفت و من عمالً زنداني شده بودم واكثر روزها خواستهخودش مي

فرستادم و موضوع نوشتم و براي آن آقا ميهاي كاغذ ميرا به طور محرمانه و در تكه

ه سواد فارسي نداشتم و نوشتم البتهاي او را براي ايشان ميسختگيري مادرم و اذيت

يز ديگر  اونوشتم وهاي خود را به زبان انگليسي ميهنوز ندارم و تمام خواسته  ن

خواستگاري از من به طور تكراري ادامه . فهميدو ميبود انگليسي خوب ياد گرفته 

اين وضعيت تا . يافت و حتي يك روز مادرم به او حمله كرد كه با چوب او را بزند

ر بين.م1964سال   من و مادرم ادامه داشت تا اينكه بر سر قبول يا عدم قبول خواستگا

 ناراحت شدم و به دعوا شد و من شديداً غمگين و تبديل به مشاجره لفظي درگرفت كه

زدم كه  حرف ميزدم و با خودمدود يك ساعت قدم مياتاق خود رفتم و در اتاق ح

ز خاچه  ر ا ر كنم و يك مرتبه تصميم به فرا ،را گرفتمنه و جهنمي كه داشتم كا

د مورد نظردانستمشود، اما ميم چه ميدانستم عاقبت كارنمي  اگرچه از مال دنيا م مر

ه . اما قطعاً به مردانگي و شرف او اعتقاد داشتم،بهره استبي يم عادت كردن ب  فقط برا

با هر مشكلي تافرهنگ ايراني و خانواده شوهر آينده مسئله بود ولي تصميم گرفته بودم 
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روز پائيزي كه .پيش آيد بسازم  فقط يك ژاكت ،سرد هم بودهوا  در نهايت عصر آن 

 و او نيز با كمال غرور و  رفتمامو به خانه شوهر آيندهآمدم مان بيرون برداشتم و از خانه

ر داد و خانوادة ايشان با خوشرويمردانگي مرا مورد احترام و عزت فراوان قر ز ا ي تمام ا

استقبال كردند و آن شب شام مرا مهمان كردند و فرداي آن روز به اتفاق دو نفر من 

شاهد به محضري در خيابان اميريه رفتيم و پس از تشرف به دين مبين اسالم و با 

ز وزارت كشور گرفته بود رسماً مراسم عقد به عمل آمد نامه زن و و اي كه شوهرم ا

شوهرم با ديگران متفاوت بود و .  نكرده بودممن در انتخاب خودم اشتباه. شوهر شديم

اين ازدواج را به دليل اينكه او هم سن و سال من بود و واقعاً منظور از ازدواج را هوس 

ها را او كامالً روش و منش اروپايي. كرد انتخاب كردمدانست و عاقالنه فكر مينمي

سطح بااليي ت اخالقي  اما خصوصيا،اگرچه از خانواده يك كشاورز شمالي بود. داشت

 اين اخالق شانبا همسايه شماليخود هاي به علت معاشرتها گيالنيشايد كه داشت 

از آن . البته اين استنباط من بود و از انتخاب خودم راضي بودم. اشندرا كسب كرده ب

اي نگرفت و فهميد كه دعواي فيمابين طرف مادرم آن شب هر چه منتظر من ماند نتيجه

غريد و تيجه خوبي براي من داشته و لذا آن شب مانند شير زخمي ميحداقل ن

 باالخره من هم .بودكردند آن شب چه سروصدايي راه انداخته ها تعريف ميهمسايه

هاي نتوا خشببردار نيست و من و شوهرم خودمان را براي برخورد دانستم دستمي

 را كه يي همان بالرستاد و تهديد كرد اول پيغام ففرداي آن روز. پيرزن آماده كرده بوديم

ز ايبر سر ديپلمات مصري آورده دوباره تكرار خواهد كرد و پس از اينكه نتيجه  ا

به اتفاق يكي از مأموران رد وفت به پليس و اداره آگاهي شكايت ك نگر خودتهديد

تند مرا خواس در خيابان اميريه، سرپل امير بهادر آمدند و ميازبردست آگاهي به منزل م

 و  كردبا خودشان ببرند كه دفاع سرسختانه شوهرم هر گونه بهانه را از مأمور سلب

دست نكشيداما مادرم از برگرداندن من . د آگاهي دست از پا درازتر مراجعت نمومأمور

د و همان مأمور آگاهي دوباره به منزل  آمد و مانو اين دفعه تهمت سرقت به من ز
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بند و ن فقط يك ساعت مچي، يك گرد را كه در مغازه مادرمنتيجه ده بيست سال كار

 غرور مردانگي ، به اتهام سرقت از من گرفت و شوهرم بايك النگو و يك انگشتر بود

ز به من تكليف كرد صورتجلسه تنظيم  مقاومت نكنم و در نتيجه مأمور آگاهي پس ا

 ولي ،انت تحويل دادند به ام و آن را در مخزن آگاهي تهرانبا خودش بردطالهاي مرا 

هاي سروصدا ادامه داشت و حتي نامههر روز تهديد وو كار من هنوز ناتمام بود 

ه بازپرسي رفت و در چند جلسه تهديدآميز براي شوهرم مي فرستادند و پرونده من ب

محاكمه باالخره قاضي شجاع مرا تبرئه كرد و دستور آزادي طالهاي مرا صادر كرد و 

گيري طالها كه آن روز قيمت خوبي داشت و حداقل براي براي بازپسكه فوراً گفت 

 من به اتفاق شوهرم به ادارة  بنابراين. بود، به اداره آگاهي مراجعه كنممن باارزش

رئيس آگاهي تهران آن روزها آقاي . تر است و بچه نيست اما ديديم جا.آگاهي رفتيم

ه اتهام سوءاستف اده و سرقت از مخزن آگاهي تهران در سرهنگ بهزادي معروف بود كه ب

معلوم شد كه طالهاي من بدبخت نيز از سرقت محفوظ نمانده و جناب و زندان بود 

اي و سارق طالهاي سرهنگ بهزادي نماينده شاهنشاه در اداره آگاهي يك دزد حرفه

ماجراي سرقت . هاي ما به دربار نيز اثري نداشتامانتي مردم در آگاهي است و شكايت

از مخزن و داستان زنداني و دستگيري بهزادي در مطبوعات آن روزها انعكاس فراوان 

ت و يوضع مالي شوهرم تعريفي نداشت و من نيز پولي نداشتم، اما صميم. داشت

موقعيت خودم راضي و وفاداري و همت شوهرم براي من جالب بود و از وضع خود 

و سه سال بعد دومين فرزند پسر  پسر  خداوند اولين فرزند1347ال ستيرماه بودم، در 

را به من عطا فرمود كه خدا را شكر هر دو داراي تحصيالت دانشگاهي و مرداني 

لم و موفق هستند و امروزوارسته   هر كدام داراي همسر و فرزند و خانه و زندگي و سا

ز اين  من بسيار باهوش وهايهستند و نوه لي هم خيبابت  شاگرد اول تهران هستند و ا

و فرزندان من موجبدانم ميو خود را در زندگي خانوادگي موفق هستم خوشحال 
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ها و شوهرش در منزل مسكوني خودشانخانم هلن به اتفاق دو پسر و نوه) 44تصوير (

سال تهران پس از شصت و پنجامروز در). 44تصوير(افتخار من و كشور خود هستند 

ر شوهرم بسحضور در ر خوشبخت ايران در كنا ز كليه امكانات زندگي برخوردارميا م و ا

گرچه بنا به موقعيت . كنمو در منزل شخصي خودم در دوران بازنشستگي استراحت مي

اي از پذيرائي و پرستاري من  اما شوهرم لحظه،سن و سال اغلب ناتوان و مريض هستم

ن دليل است كه خودم كند و به هميو دوا و درمان دريغ نكرده و ناراحتي مرا جبران مي

بينم و از تر ميهمه مهاجران لهستاني زنده در تهران برتر و خوشبختدر مقايسه با را 

قرار داريم و شوهرم خوبي لحاظ سواد و معلومات هم شوهرم و هم من در موقعيت 

ر با  استاگرچه به شغل آزاد مشغول است اما اهل فرهنگ و ادبيات و اهل قلم  و بسيا

 من ايران را وطن دوم خودم .استنظر و در تفكر سياسي نيز فعال و صاحبسواد بوده 

بم متعلق به لهستان است اما تمامي وجودم مي دانم و اين كشور را دوست دارم و اگر قل

ز دانم و در وطن و خود را يك ايراني كامل مي استبه كشور ايران وابسته پرستي ا
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يستم، به قانون و مقدسات گذارم و  و فرهنگ اين كشور شديداً احترام ميديگران كمتر ن

ها  و براي لهستانيشناسمميي ايران را مآثار بزرگان و ادباي ايران به ويژه شعراي نا

است و كتابخانه شوهرم در منزل ما بسيار بزرگ . بالمكنم و به خود ميتعريف مي

 كتب ايراني و  ازاعمي كتابهاي نفيسها اغلب آنواست جلد كتاب داراي چندصد

ز غذاي ايراني بسيار لذت مي. استو سياست  تاريخ و ادبيات در موردخارجي  برم و ا

 لذا پخت غذاهاي ،كنم و چون شوهرم شمالي استخودم نيز اغلب آنها را تهيه مي

تم ياد گرف  آنها  وهاي خود دوست هستم و دوستشان دارم با مردم و همسايه.شمالي را 

م را مينيز به من حداكثر   وقتي .بينمند و عاطفه گرم شرقي را در آنها ميارگذاحترا

 در .توانم مانند آنها مهربان باشمبم  هگويم كاش منبينم ميمهرباني آنها را مي

آيند و خالصه اينكه مردم  من ميمنزلكنم و آنها نيز به هاي آنها شركت ميمهماني

گذرانم  ميماستان ايرانيوت خود را با دايران و فرهنگ آنها را دوست دارم و اغلب وق

ر .و آنها نيز مرا دوست دارند  در طول زندگي با شوهرم و بعد از انقالب اسالمي سه با

يمهام و فاميلد به همراه بر همفرزندانم رادر اين سفرها .به كشور خودم لهستان رفتم

كشور جنگ زده خودم  مالقات كردم و  بودنددر بردهه  جان سالم بكه از جنگ دومرا 

ز خاطرات جنگ برايم داستان ه بر .ها تعريف كردندرا ديدم و بسياري از آنها ا  عالو

ز هايي داشتهلهستان به كشور تركيه و كشورهاي حوزه خليج فارس هم مسافرت ام كه ا

ر  همه آنها خاطرات شيريني دارم و اگر عمر وفا كند و سالم باشم آرزو دارم يك با

 خودم را تماشا كنم و ا ببينم و سرسبزي و زيبائي زادگاهمخودم لهستان رديگر كشور 

لو كه شهر تاريخي و باستاني كراكو نم و با خاطرات ببيگي در آنجا بودم را  تا هشت سا

ديدار و ) 45تصوير( از برادرم دكتر ويكتور خود خداحافظي كنم و آرزو دارم

گورستان خانوادگي استلماخ بگذارم و خداحافظي كنم و دسته گلي بر مزار پدرم در 

 ايشان ،و در مورد سؤال آخر يعني سرنوشت مادرم) 46تصوير(قطره اشكي نثارش كنم 
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]عكس آرشيو خانوادگي[ شهر كراكوو تور استلماخ در مراسم عروسيكتر ويكد) 45تصوير (

ن تهران سالمنداهاي سالگي در يكي از خانه85 هجري شمسي در سن 1362در سال 

 با كمك سفارت واتيكان و همكاري شوهرم در اثر ابتال به مرض ذات الريه فوت كرد و

در هاي مقدور را در كفن و دفن و برگزاري مراسم اعمال كرد، كه حداكثر كوشش

م  بيهايگورستان دوالب در كنار كشته گناه جنگ دوم جهاني در آرامگاه ابدي آرا

دانم از زحمات در اينجا وظيفة خود مي. با خود بردز نيگرفت و همة خاطرات جنگ را 

ري نمايم مادر من در مذهب كاتوليك خيلي تعصب . شوهرم در مورد مادرم سپاسگزا

ز ،كردها كليسا را فراموش نميداشت و واقعاً متدين بود و تمام يكشنبه  شايد يكي ا
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 بيش از يكصد و بيست سال از بناي آن كه كراكوو آرامگاه خانوادگي استلماخ در شهر) 46تصوير (

]عكس آرشيو خانوادگي[گذرد و هنوز پابرجا است مي

مذهب كاتوليك داليل مخالفت او با ازدواج من با يك مسلمان ايراني وابستگي او به

اگرچه خشن بود و نسبت به من .  خدايش رحمت كند و يادش گرامي باد،بود

عاً مراقب هاي بسياري را در حق من روا داشت و زحمات تنامهرباني كرد اما او واق

 او از انسان محبت نديد و ،رحمي بوداو فرزند جنگ و بي. زيادي براي من كشيد

طاقت و تحمل او پاياني نداشت و در برابر . الجرم محبت را فراموش كرده بود

. كرد و سرانجام موفقيت را در ايران تجربه كردمشكالت به سختي مقاومت مي

 آن طور كه تعريف كرديد سه بار به كشور لهستان مسافرت ، خانم استلماخ-والئس

چه  خانه و زندگي پدر شماكالً داريد يا خير و اي شما ملكي يا ارثيهآنجاآيا در . كرديد

؟ شد
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وتمند قبل از  بود، اما ثري خانواده ما در لهستان خانواده بزرگ و ثروتمند-وابج

. مفهوم خود را از دست دادبعد از جنگ  اين كلمات نجنگ و نه پس از جنگ، چو

ز  لهستان در آتش جنگ و تجاوز دو قدرت فاشيسم و كمونيسم سوخت و پس ا

يز كالً رژيم شكست آلمان  حاكم شد و همه اموال مردم مصادرة انقالبي كمونيستيها ن

يم زندگي جديد خود را در رژشد و وقتي پدرم از اسارت زندان آلمان آزاد شد 

 آپارتمان بود كه پس يك واحد پدرم در پايان عمر مالك . شروع كردصفر از كمونيستي

برادرم از غيبت من سوءاستفاده كرد و آن را تصاحب كرد و . م1971از فوت در سال 

در آپارتمان شناسدر حال حاضر، همين برادرم دكتر ويكتور استلماخ پزشك گياه

 دختر  دارم كه يك دختر عمه نيز به نام ايرما.كندو زندگي ميوموروثي پدرم در كراك

چنين پسرعموي هم. كندزندگي ميكراكوودر  و استاچفسكي زلئونا و تيمسار 

ثروتمندي در ورشو دارم كه تيمسار بازنشسته و يك بازرگان مشهور است و البته من با 

م كه گاهي برايم نامه آنها ارتباط و مكاتبه دارم و عالوه بر اينها دوستاني در ورشو دار

 و فقط  شدتي  مصادرهدر دولت كمونيسكراين نيز وامالك پدرم در ا. فرستندمي

كراين چند بار با و براي باز پس گيري اين امالك در ا.ادش در دست من استناس

 در كانادا پيگيري يسازماناز طريق وزارت خارجه مكاتبه كردم و حتي اين مسئله را 

ز  م.وز نتيجه نداده است ولي من هنوز پيگير اين مسئله هستمام كه تا امركرده ن ا

باالخره من هم . يد شدوقت نبايد ناام بايد مبارزه كرد و هيچاممرحوم مادرم ياد گرفته

.  موفق شوم حقم را پس بگيرم روزياميدوارم

خاطرات اين  در نقل يتانها بسيار از شما و همكاري،سركار خانم استلماخ-ئوالس

ز نيم قرن اين خاطرات ارزشمند حاصل تجربة . سپاسگزارمتلخ و شيرين  يانسانبيش ا

هاي زندگي در نقاط مختلف با مشكالت و مصائب تالشگر است كه در پيچ و خم

دست به گريبان بوده و من به عنوان شنونده و يا نويسنده آن خاطرات و با ديدن 

ر گرفت شديتان آلبوم شخصي درهاي شمامدارك و عكس اغلب و مداً تحت تأثير قرا
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داشتم و حال در پايان اين بر لب اوقات مانند شما اشك ريختم و يا لبخند شادي 

مجموعه خاطرات اگر پيامي و يا مطلبي ناگفته داريد بگوئيد كه با آن پيام اين يادداشت

. را به پايان ببريم

ن،خوانند پيام من براي همة مردم كه اين يادداشت را مي-وابج ، م براي همه فرزندا

هايم اين است ها ونوهدخترها و پسرهاي ايران زمين و به ويژه براي دو فرزند وعروس

عليه جنگ و هستند كه با همه نيرو و تواني كه دارند در هر سطحي از سطوح جامعه 

ند ناله شوم جغد جنگ را نابود نمايند و جنگ افروزان را در هر. جنگ طلبي مبارزه كن

ان جنگ جز فقر و فحشا و گرسنگي و مغمقامي كه باشند افشاء نموده و بدانند كه ار

در برابر مشكالت هر چند سخت و كوبنده باشد . ها نخواهد بودمرگ و مير انسان

د نعبور از مشكالت به نقطه پيروزي خواهو مقاومت نمايند كه در پروسه زندگي 

هراسيد از مشكالت و شكست،پس. رسيد طمئن باشند كه با پشتكار و اميد به ه و مها ن

.  فرشته موفقيت و پيروزي را در آغوش خواهند گرفتآينده

كنم كه سرنوشت مرا درس خوبي براي خود هايم توصيه ميبه فرزندان خود و نوه

 ساله لهستاني ديروز و يك مادر پير هفتاد و 8قرار داده و فكر كنند كه يك دختربچه 

چالهاي مرگ عبور  امروز اين افتخار را برايشان كسب كرده كه از سياهساله ايرانيپنج

در .  داردكنارشان سربلند بيرون آمده و امروز افتخار بودن را در  وكرده و پاك و مبرا

 عمر خود را صرف كسب علم و .بزرگداشت اين مادر سالخورده بيشتر تفكر كنند

اي دريغ  به نام خود لحظهاتن افتخارثبت بزرگتريدر  و  كننددانش و تكنولوژي روز

به آرامش -ها است كه سرنوشت همه انسان-آرامش روح من پس از مرگ . نكنند

يك قطعه شعر از ادبيات غني كشور انتها در .  بستگي دارديمهازندگي و موفقيت بچه

بخش خاطرات خود نموده و ترجمة فارسي آن را به همه پايانرا - لهستان -اولم

گناه خوابيده در هاي بيبازان گمنام و فوت شدگان دوران اسارت و مهاجرت و بچهسر



از ورشو تا تهران 168

كنم و گورستان دوالب و همه آنهايي كه قرباني اين تراژدي خوفناك شدند، تقديم مي

. سپارمهمه را به خداي بزرگ مي
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ماهيگير: شعر پاياني

/صل به دريامتّاي رودخانهمصب  در/آنجا سه ماهيگير/در آن روز سرد

اي  يك بطري شيشه/ ساحل خشكيدهدر/آنها در حسرت صيد ماهي بودند كه ناگهان

آن را از بطري /اي ديدنددر داخل بطري نامه/ بطري رفتندبه طرف/نظرشان را جلب كرد

 كه در دريا /اي بود از يك سرباز گمنام نامه/درآورده و كنجكاوانه نامه را خواندند

وشته بوداو /خواستمك ميگرفتار آمده و ك  كه در دريا  كه من يك سرباز هستمن

ها و  لحظه، لغزنده منتظر كمك و رسيدن نجات سنگي روي تختهمن/ماهگرفتار شد

/ من منتظر هستم/شديد دير خواهديايناگر به كمك / رماشمها و روزها را ميساعت

 من /ز از وطن شما هستم سربا يك من/نجات دهيدبياييد و مرا از مرگ خيلي سريع 

/آن را به دست شما برساندجريان آب نامه را درون بطري قرار دادم تا 

اين دانم گفت نمي ميلياو/ كردندنگاهبه همديگر حسرت اندوه و گير با  سه ماهي

منامه ز كدا م ا ز كدا ز : ومي گفتد/ جهت آمده دريا و ا حاال يقيناً دير شده و كاري ا

 راه  درياكنم همه جا دريا است و همه درياها به هر چه نگاه مي/ما ساخته نيستدست 

اما / آري دريا به دريا راه دارد و خشكي به خشكي پيوسته است: سومي گفت/دارند

دانستند درباره بطري چه  و نميهر سه نفر به فكر فرو رفتند/خيلي دير شده است

ز فهم يا به دريا راه دارند و گريز آري همه درياه/انگار نفسشان بند آمده بود/ بگويند  ا

/حقيقت نيست

1 ولي قلبهامان گرم است/ آيا درست است/لهستان خيلي سرد است/ لهستان/ آي
.
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