
از ویدا حاجبی تبریزی" یادها"کتاب 

 

 آن موقع دانشجوی دانشکده#. بود 1352  اولین بار که با نام ویدا حاجبی آشنا شدم سال
 ساختمان موسسه تحقیقات علوم اجتماعی هم در آن. علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران بودم

 همکارهای سابق ویدا با احتیاط و در گوشی از او حرف می زدند و کسی به. جا قرار داشت
 افسانه و اسطوره ،درباره# او شایعه. درستی چیزی راجع به او نمی دانست

.بهم آمیخته شده بود
  دستگیر و برای مدت کوتاهی در زندان قصر ویدا را هم یکی از دوستان من 1353تابستان 

 مطابقت" انقلبی خلقی" توصیف او از ویدا باتصDورات ما در آن زمان با یک . از نزدیک دیده بود 
 با وجودیکه". ویدا رفتارهای اشرافی داشت و از بال با دیگران برخورد می کرد: "به گفتۀ او. نداشت

 خودم عضو گروهی مخفی بودم و فعالیDت سیاسی داشتم ولی تصDور نمی کردم روزی با ویدا
.همسلولی و همبند شوم

 آن سال درزندان های. در یکی از سلول های کمیته با ویدا آشنا شدم 1356تابستان 
 حکومت ایران تحت فشارسیاسی ایالت متحده امریکا. سیاسی جنب وجوشی به پا بود

 از یکطرف ناچار شده بود امکانات رفاهی حداقلی برای زندانیان سیاسی فراهم آورد واز. قرارداشت
 دستگاه ساواک هم راه حل را در این یافته بود که. طرف دیگر ناگزیر شده بود بیشتر آنان را آزاد کند

.در حد امکان زندانیان را به نوشتن عفو ترغیب کند تا با توسل به عفو آنان را آزاد کند
 همزمان با بازدید سازمان صلیب سرخ جهانی از زندان های سیاسی، دستگاه ساواک ناگزیر

 از فشارهای جسمی و روانی زندانیان کاست و در زندان ها حداقل امکانات بهداشتی و زیستی
 از این رو زندانیانی که تازه دستگیر شده بودند و در بازداشتگاه کمیته بسر می بردند. فراهم آورد

. پیش از سایر زندانیان ازامتیازات اولیDه برخوردار شده بودند
 مTا زنTدانیان سیاسTی کTه تحلیTل همTه جTانبه ای از اوضTاع و شTرایط روزمTره نداشTتیم وبیشTتر بTا

امتیازات اوDلیه"بردیم، نه تنها به این پرداخته و از پیش فرموله شده خود بسر می  ساخته و دنیای  
حقوق. مشکوک بودیم، حتی این تغییرات را به نوعی توطئه# امریکا می دانستیم" رفاهی وزیستی  

از پTذیرفتن. می نامیTدیم" جیمTی کراسTی"بشTر ودموکراسTی را بTاور نداشTتیم و آن را بTه مسTخره   
 .امکانات امتناع می کردیم یا با دلخوری آن وضعیت ناخواسته را می پذیرفتیم

 در چنیTن شTرائطی دسTته دسTته زنTدانیان سیاسTی را اززنTدان قصTر و اویTن بTه کمیتTه# مشTترک
 تعTدادی از ایTن زنTدانیان یTا مTدتD  .منتقTل می کردنTد تTا رضایتشTان را بTرای نوشTتن عفTو جلTب کننTد

.محکومیت شان پایان یافته بود یا فقط چند ماه به آزادی آنان باقی مانده بود
 .زنTدانیانی را کTه بTه کمیتTه منتقTل می کردنTد بTا نابTاوری و تردیTد بTا همTه چیTز روبTرو می شTدند

 بهبTود وضTعیت بازداشTتگاه کمیتTه و رفتTار راحTت و. نمی توانسTتند بTه راحTتی تغییTر شTرایط را بپذیرنTد
 از یک سو کنجکاو بودند با زندانیان جدید آشنا. ساکنان جدید آنجا برایشان عجیب بود" غیرانقلبی"

 اوDلین. شوند واز سوی دیگر دلشان نمی خواست با این موجودات عجیب در زیر یک سقف بسر ببرند



 و درعمTل بTا فاصTله، سTرد ومشTکوک بTا زنTدانیان"! ایTن جTا کTویته: "عکTس العمTل کلمTی آنهTا ایTن بTود
.جدید رفتار می کردند

 
 تلش. ویدا هم که به کمیته منتقل شده بود با چشمان روشن کنجکاو به ما می نگریست

 سعی می کرد چند روز. می کرد به خودش مسلط باشد اما نمی توانست اضطرابش را پنهان نگهدارد
 به. اقامتش رادر میان ما به آرامی بگذراند، از هرگونه ارتباط عمیق و یا حرف های جدی پرهیز می کرد

 نظTر می رسTید بTه مTا اعتمTاد نTدارد ولTی گTویی ادب و شTرمش اجTازه نمی داد ماننTد دیگTران کTه قبل بTه
. سلول ما آمده بودند رفتاری تحقیرآمیز با ما داشته باشد

 مTن از کارمنTدان موسسTه# علTوم اجتمTاعی و از زبTان دوسTتم شTایعات زیTادی دربTاره# او شTنیده
 بTودم، از جملTه دوسTتی اش بTا فTرح دیبTا، مبTارزاتش در خTارج از ایTران و همسTرش کTه هیچکTس بTه

 قضیۀ رابطه اش با چه گوارا و سفرش به کوبا چیست؟! درستی نمی دانست اهل کدام کشور است
.بسیار مشتاق بودم با او از نزدیک آشنا شوم و رابطه ای نزدیک بر قرار کنم

 بTا او هفTده سTال تفTاوت سTنی.  احTترام می گذاشTتم بTه ویTدا بعنTوان زنTی مبTارز و پیشکسTوت
 احتمال دارد که او بیشتر به چشم یک زندانی بی تجربه به من نگاه می کرد امDا من خودم را. داشتم

 سعی می کردم با او از نقاط مشترک حرف بزنم و حس بی اعتمادی او را. مثل او یک مبارز می دیدم
 امTا رفتTه رفتTه بTه ایTن نTتیجه رسTیدم کTه تفTاوت سTنی مهTم نبTود بلکTه وابسTتگی گروهTی. از بیTن بTبرم

.  او با من بود عامل اصلی عدم اعتماد و ارتباط
 حرف هTایم را از دانشTکده وموسسTه علTوم اجتمTاعی شTروع کTردم و یTواش یTواش طنزهTای

 و" قTانون مTداری"از طنزهTای رایTج میTان دانشTجویان در بTارۀ . معمTول در موسسTه را پیTش کشTیدم
 امTا در آن روزهTا گفتگTو و مناسTبات دوسTتانه. مرحTوم دکTتر غلمحسTین صTدیقی گفتTم" قTانون گTرائی"

 ویدا. ویدا همواره می کوشید با رفتاری خشک و سرد فاصله میان ما را حفظ کند. میان ما پا نگرفت
 سال ها بعد وقتی با هم بیشتر آشنا شدیم، من از خاطرات سلول. را بعد از چند روز از کمیته بردند

 تTازه طنTزی را کTه از مTن شTنیده بTود بTه یTاد آورد و گTاهی اوقTات آن را بTازگو مTی. و کمیتTه برایTش گفتTم
. کند

 
 حTدود یTک سTال در زنTدان اویTن بTا ویTدا. بTه اویTن منتقTل کردنTد 1356سTرانجام مTرا هTم درپTائیز 

 اگرچه جوi زندان. در تمام آن مدDت بین ما مناسباتی نزدیک یا صحبتی جدی پیش نیامد. همبند بودم
 تTر بTود و تTا حTدDی اسTتقلل و آزادی"دمTوکرات"زنTان اویTن در مقایسTه بTا زنTدان قصTر بTازتر یTا بTه اصTطلح 

 ولTی روحیTه. طTرز فکTر افTراد و گرایش هTای نظTری مختلTف سیاسTی بTه رسTمیDت شTناخته شTده بTود
 در آن زمTان، مTن و ویTدا یTک هفتTه بTا هTم. انحصTارطلبی و گTروه گTرائی همچنTان بTر فضTا مسTلط بTود

 یعنTی بTه مTدت یTک هفتTه تمTام کارهTای مربTوط بTه بنTد، از تمیزکTردن اتاق هTا و آمTاده. روزکTاری داشTتیم
 او بدون هیچ کلمی. من احساس راحتی با ویدا نداشتم. کردن سفرۀ غذا و غیره به عهدۀ ما بود

 .کارها را به پیش ببرد" دیسیپلین آهنین چریکی" زائد و ارتباطی نزدیک و دوستانه تلش می کرد با
 من هم سعی می کردم پا به پای او با همان شدDت کارهای لزم را انجام دهم وکاری نکنم تا بر حجم



 قضTاوت های بTدبینانه و منفTی نسTبت بTه گروه هTای سیاسTی مخTالف مبTارزۀ مسTلحانه یTا پیTرو اندیشTۀ
. مائو تسدونگ بیفزایم

 می تTوانم ادعTا کنTم هیچکTس بTه طTور واقعTی نمی دانسTت کTه ویTدا چگTونه فکTر مTی کنTد و بTه
 هTا کTه"سیاسTی کTار"بTه خصTوص مTا بTه اصTطلح . او چیسTت" تئوری راهنمTای"اصTطلح آن روزهTا 

 کTه جTوn زنTدان آزادتTر شTده بTود ویTدا در گفتگTویی 1357روزی در اواخرتابسTتان   .بیشTتر کنجکTاو بTودیم
 که مناسبات نزدیکی داشت" سیاسی کار"خصوصی با یکی از همبندان مخالف مبارزۀ مسلحانه یا 

 نقل همین گفتگوی کوتاه کافی بود تا از آن به. کمی راجع به استالین وجنایت های او حرف زده بود
 هTTر چنTTد هیچکTTس بTTه درسTTتی. بعTTد از جTTانب رفقTTای مTTا بTTه طرفTTداری از تروتسTTکی متهTTم شTTود

 خTود بTه خTود هTر کTس بTه. نمی دانسTت تروتسTکی کیسTت، چTه کTرده و چTرا طرفTداری از او جTرم اسTت
. استالین انتقاد می کرد تروتسکیست به شمار می رفت

 مTTاجرای آن روز آخریTTن. نقTTل کTTرده ام" داد بی داد"خTTاطره روز آزادشTTدن او را قبل در کتTTاب 
.خاطره ای است که تا پیش از انقلب از ویدا به یاد دارم

 تعTTدادی از همبنTTدان دسTTتگیر، زنTTدانی واعTTدام. بعTTد از انقلب هرکTTس بTTه گروهTTی پیوسTTت
 . بTه دلئل گونTاگون در ایTران ماندنTد تعTدای راه مهTاجرت اجبTاری در پیTش گرفتنTد وعTده ای هTم. شTدند

.من هم راه مهاجرت در پیش گرفتم و سال ها هیچ ارتباطی با ویدا نداشتم
 به ابتکار یکی از همبندان نازنین سابق که زنان زندانی را هر سال یکبار به دور 2000سا ل 

.هم جمع می کرد دو باره با ویدا دیدار کردم
 ویدا در حال گردآوری خاطرات زندان سیاسی زنان قبل از انقلب بود و درتدارک نوشتن کتاب

 بTا وسTواس و دقTت می خواسTت کتTاب در برگیرنTدۀ خTاطرات تمTام گروه هTای سیاسTی آن". داد بی داد"
 در پی آن بTود که خواننده. تنTوع و چند صدائی واقعTی گروه های آن روزگار را نشTان دهTد. زمTان باشTد

 نسTل جTوان بتوانTد برداشTت نسTبتآ جTامعی از اوضTاع قبTل از انقلب، تاریTخ مبTارزات ایTران و زنTان داشTته
.باشد

 
 می خTواهم در ایTن کتTاب صTدا و تصTویر همTه زنTدانیان بTا تعلقTات گTروهی  آنTان ضTبط: "می گفTت

 می خTواهم کتTاب ماننTد یTک چهTل تکTه باشTد کTه در عیTن همTاهنگی وهTارمونی هTر رنTگ و هTر. شTود
 او نمی خواسTت کنTاب بTازگو کننTدۀ تنهTا یTک گTروه و." قطعTه هTم بTه تنهTائی درخشTش داشTته باشTد

.طرفداران یک دسته یا یک خط فکری باشد
 .ویدا چقدر تغییر کرده بود. با استقبال خوبی در ایران و در خارج روبرو شد" داد بی داد"کتاب 

 مTن نیTز در ایTن سTال ها بTا بTازبینی و بTازنگری بTه افکTار. بTه همTان انTدازه کTه مTن هTم تغییTر کTرده بTودم
 گذشTته# خTودم، تعلقTات گTروهی ام و تجربTهn تلTخ سTلطۀ جمهTوری اسTلمی بTه فکرهTای تTازه ای رسTیده

 بعTد از مTواجه شTدن بTا اسTتبداد مTذهبی از یTک طTرف و سTرخوردگی های سیاسTی وگروهTی. بTودم
 .متTوجDه شTدم جامعTۀ ایTران نیازمنTد حTل مسTائلی بنیTانین تر از تغییTر قTدرت و انقلبTی سیاسTی اسTت

 مTن حTتی فکTر می کTردم ومی کنTم اگTر گروه هTای چTپ هTم بTه. بایTد همTه چیTز را دوبTاره بTاز خTوانی کTرد



 در جامعTۀ اسTتبدادزده ایTران بTا آن. قTدرت مTی رسTیدند دموکراسTی و آزادی در جTامعه برقTرار نمی شTد
 سTTاختار اجتمTTاعی، بTTا فرهنTTگ انحصTTارطلب، نبTTود آزادی هTTای فTTردی، اجتمTTاعی و مTTدنی، فقTTدان

 بTه نوبTۀ. تشTکDل های دموکراتیTک و بTه ویTژه طTرز فکTر سیاسTی مTا بTازهم اوضTاع بهTتری بوجTود نمی آمTد
 خودم تلش کردم با هر گونه انحصارطلبی، گروه گرائی و جزم اندیشی مبارزه کنم و خودم را از مدار

 کوشTش می کنTم برداشTتی همTه جTانبه تTر. بسTته# تعصTب و فرقه گرایTی یTا سکتاریسTم بیTرون کشTم
.وافقی وسیع ترپیدا کنم

 من هم با علقه قسمتی از خاطرات زندانم را در اختیار ویدا قرار دادم تا روایت من هم جزئی
 از آن روزها به بعد دوستی ما توام# با احترامی متقابل و برابر، در عین حال. از چهل تکه کتاب او گردد

 در آن زمTان، هTر دوی مTا بTا تجربTه وکوله بTاری از. بTا حفTظ اسTتقلل را#ی و بTی واهمTه از نقTد شTروع شTد
 خاطرات خود به رغم تعلق به گرایشی متفاوت و راه های مختلف به جمع بندی کم وبیش یکسانی

 .مTن هTم ماننTد ویTدا نمی خواسTتم مصTلحت سیاسTی و گروهTی خTود را معیTار قراردهTم. رسTیده بTودیم
 در پی آن بودم از این دور باطل خارج شوم و فارغ از خودپسندی وتنگ نظری به دنیایی گسترده تر با

. افقی بازتر بپیوندم
 او از خاطرات. است" یادها"ویدا همچنان مجددانه به تلش خود ادامه داد و حاصلش کتاب 

 زمان کودکی شروع کرده که اتفاقآ مصادف با کشف حجاب و برخورد دولت با این مسئله# اجتماعی،
. از آن پس ما را با خود مرحله به مرحله به پیش می برد. فرهنگی است

  نداشTته خTودش را چنTان برهنTه کنTد تTا همTه# زوایTای زنTدگی شخصTی و ویTدا هیTج اجبTاری 
 امTDا او آگاهTانه ومصTDرانه بTدون واهمTه زنTدگیش را در معTرض دیTد. سیاسTی اش رابTه روی کاغTذ بیTاورد

 نTه بTرای خودسTتائی، بلکTه همTان انگیTزه ای کTه او را پیوسTته بTه پیTش بTرده  .عمTوم قTرار داده اسTت
 است، همان دلشوره و نگرانی که پیوسته از بابت انسانیت و انسان ها داشته او را وادار کرده است

. ترس از قضاوت و نقد دست به قلم ببرد وخاطراتش را ثبت کند بدون
 قTادر نبTTودم بTا ملحظTات یTا مصTTلحت سیاسTی و تTرس از بیTان: "خTTود او چنیTن می نویسTد

 طTرز فکTر، تحلیل هTا و خیالبافی هTایم از مناسTبات گروهTی TT. واقعیت هTا بTا رو#یTای گذشTته کنTار بیTایم
 هTویت" هیTچ تعلTق یTا . حزبTی و رخTدادهای سیاسTی گذشTته وحTال دیگTر برایTم قابTل تTوجیه نبTود

 دیگTر مTرا از دیTدن مسTئولیت و واقعیTت خTودم و واقعیTDت آنچTه زیسTته بTودم بTاز" سیاسTی TT جمعTی
 فکTر بTازنگری بTه تاریTخ معاصTر میهن ام، بTه مسTیر زنTدگی سیاسTی، مناسTبات گروهTی و. نمی داشTت

 نگTاهی نقTادانه بTه گذشTته در ذهنTم بTه امTری اجتنTاب.  خTودم آرامTم نمی گذاشTت طTرز فکTر سیاسTی
." ناپذیر تبدیل شده بود

 
 به اروپای بعد از. ما در این کتاب همراه ویدا به سفری طولنی و دیدن مناطق دور می رویم

 جنTگ و شTروع مبTارزه# دانشTجویان، بTه امریکTای لتیTن و زیبائی هTای طTبیعی خیTره کننTده اش بTا مردمTان
 بTا کاسTتروی جTوان وانقلبTی، بTا. مبTارزات آنهTا را از نزدیTک دنبTال می کنیTم  .مهربTان وخTون گرمTش

.چه گوارا و سایر مبارزانی که سال ها فقط از طریق کتاب آنها را می شناختیم؛ آشنا می شویم
  بTTه کشTTورهای اروپTTای شTTرقی وسوسیالیسTTتی آن دوره کمTTی سTTر می زنیTTم واز نزدیTTک



 بTه افریقTا و الجزایTر هTم سTفری کوچTک. سTیمای گرفتTه، خاکسTتری و پلیسTی ایTن جوامTع را می بینیTم
.می کنیم وبا بن بل و کودتا علیه او اشنا می شویم

 ویدا همچنان که شیفتگی خود. با نگاه مشتاق و انتقادی ویدا رویداها را از نظر می گذرانیم
 را در این کتاب نسبت به انقلب کوبا، کاسترو و چه گوارا پنهان نمی کند ولی بقول خودش ملحظات

 در آن سفرها به کوبا،: "سیاسی مانعی برای او ایجاد نمی کند تا با انتقادی رسا به خودش بنویسد
 من چنان مجذوب انقلب کوبا شده بودم که به نبود تحزب، آزادی سیاسی، آزادی بیان و تشکل های

 نه به پیامTدهای آرمTان گرائی واراده گTرائی چه گTوارا می اندیشTیدم و. مTدنی کمTترین اهمیTتی نمی دادم
 "ضTرورت انقلب" همTه چیTز را بTا تکیTه بTر. نTه بTه نتایTج پراگماتیسTم و تمرکTز قTدرت در دسTت کاسTترو

 حTتی اعTدام نوجTوان روسTتائی شTانزده سTاله ای را توسTط چه گTوارا فقTط بTه. تTوجیه پTذیر می دانسTتم
 فقTط بTه ایTن دلیTل کTه آن نوجTوان هنگTام مبTارزه در"! ضTرورت حفTظ دیسTپلین چریکTی"خTاطرعبرت و

  نتوانسته از دزدیدن تکه ای پنیر خودداری کوه های سییرامائسترا، در آن شرایط سخت کمبود غذائی
".کند

 ویدا با اینکه با احترام و شیفتگی نسبت به تمام دوستان و همبندان سابقش می نویسد امDا
  و دقTDت از رفتTار وکTردار آنTان تصTویری همTه جTانبه و ایTن علقTه مTانع از آن نمی شTود کTه بTا مسTئولیت

 زمTانی کTه. بTدون تعصTDب ارائه دهTد و نقTش خTود را هTم بTدون کTم وکاسTت بTرا ی خواننTده تشTریح کنTد
 سTختگیری ها و تحریم هTای زنTدانیان و قTوانین نانوشTته ولTی غیرقابTل سرپیشTی داخTل بنTد را بTه نقTد

 مTن از همTان بTدو انتقTالم بTه زنTدان قصTر: "می کشTد از خTودش بیشTتر از هرکTس دیگTر ایTراد می گیTرد
 .انگار تسخیر شده بودم. مجذوب ومرعوب ایثار، روحیه# مقاوم واز خودگذشتگی همبندانم شده بودم

  بTا پTاره ای از تحریم هTا مقTابله می کTردم امTDا رفتTه رفتTه می کوشTیدم برخTی از آن هTر چنTد در اوایTل
 امTا مخTالفتم را نیTز بTه. برخTی دیگTر را بTا تTوجیه وتعبیرهTائی در ذهنTم بپTذیرم. تحریم هTا را ندیTده بگیTرم

...".صراحت در برابر جمع ابراز نمی کردم
 در آن روزهTا، در تنTاقص میTان تردیTدهای فرهنگTی ومجTذوب ایثTار ومرعTوب ادعاهTای همبنTدان"

 جTوان از یکسTو واز سTوی دیگTر پTذیرش قTالبی کTه از چهTره ام سTاخته شTده بTود بTا بسTیاری ازارزش هTا
....".ومعیارهای مذهبی T سنتی حاکم بر زندان همراه وهمرا#ی شدم

 در یک کلم، همچون روزهائی که در الجزایر بودم بیان واقعیDت ها را قربانی"ویدا نمی خواهد 
 ملحظTTات گروهTTی، مصTTلحت سیاسTTی روز وترسTTی کTTردم کTTه از سTTوئ اسTTتفاده دشTTمنان بTTر مTTن

 تنگنTای زنTدان شTتابزدگی سیاسTی را بTر ایTن همTه افTزود و حTداDقل. وهمبنTدانم ریشTه دوانTده بTود
."دوراندیشی را هم از من گرفت

 
 آنجTائی کTه کوتTاه وفشTرده از جامعTۀ ایTران قبTل از انقلب می نویسTد تلش می کنTد تTا دلئل

  جستجو وامی دارد این سئوال او را به.  مذهبی و اسلمی را دریابد پایه ای بقدرت رسیدن حکومت
  سTال بعTد از بررسTی وقTایع و رویTدادهای. تTا ریشTه ها وتاریخچTۀ ایTن اتفTDاق مهTم تTاریخی را پیTدا کنTد

 امTDا چTه شTد کTه: "، جریTان هTای فکTری ومبTارزاتی، از خTود و خواننTده می پرسTد1357 انقلب  تTا 1342
 بسTTیاری از روشTTنفکران، جریان هTTای سیاسTTی، حTTتی کارمنTTدان عTTالی رتبTTه دولTTتی،] خمینTTی[



"ارتجاعی کشید؟" نهضت" را هم دنبال این .... تکنوکرات ها و
 بTه بررسTی معTدود نوشTته هائی کTه قبTل از انقلب در مقTابله بTا جریTان ارتجTاع مTذهبی نوشTته

 دی مTاه 10هشTدارهای انTدک روشTنفکرانی، ماننTد دکTتر مصTطفی رحیمTی کTه در   .شTده می پTردازد
 اشاره می کند" چرا با جمهوری اسلمی مخالفم"، پیش از ورود خمینی به ایران تحت عنوان  1357

 آیا بختیار می توانست بجای پذیرش نخست وزیری، راهی دیگر برگزیند و از آن: "و با تردید می پرسد
"موقعیDت برای ارائه برنامه ای مستقل استفاده کند؟
 مگTر ممکTن نیسTت« ، با نام 1358فرورین مTاه  30نامه# هشدار دهندۀ شاهرخ مسTکوب، در 

 هTم نتوانسTت تاثیر چنTدانی بTر روشTنفکران وگروهTای چTپ مبTارز ایTران در آن شTرائط» امTام اشTتباه کنTد
.  به فکر وادارد بگذارد وآنان را نسبت به مسائل جاری

 
 ویTدا وارسTته از هTر ملحظTۀ سیاسTی، گروهTی و حزبTی سTعی می کنTد در پیشTگاه خTودش

 زمانی که از فوت مادرعزیزش می نویسد بدون هیچ واهمه ای از قضاوت ها از توسل به. صادق باشد
 خیTرات خرمTا در بیTن زنTدانیان ناشTناس در سTلول های همTان بنTد و از احساسTی کTه در آن لحظTه بTه او

.تسلی بخشیده یاد می کند
 

  سTازی دربTاره# خTودش بTه تمTام شTایعات، افسTانه ها واسTطوره  " یادهTا"ویTدا بTا نوشTتن کتTاب 
 امTDا ایTTن کتTاب فقTTط خTاطرات ویTدا نیسTTت بلکTه گذاریسTTت بTTر رویTدادها واتفاقTTات. پایTان داده اسTTت

 یادهTای ویTدا بTرای مTردم ایTران و نسTل جTوان. اساسTی ایTران و جهTان در طTول هفتTاد سTال گذشTته
 .جامعه نه تنها تاریخی و جالب است بلکه به دلیل روانی و سادگی سبک هم زیبا و قابل فهم است

 ویTدا بTاپرداختن بی پTروا و نقTد بTدون ملحظTات گونTاگون بTه مسTائل ممنTوعه# سیاسTی، اجتمTاعی و
 فرهنگTی شTروع فصTل جدیTدی از بTه نقTد کشTیدن تاریTخ وگذشTته# ایTران را در سTی سTال اخیTر نویTد

.می دهد
 

  بTه خTاطرات خTودم از ویTدا درطTول ایTن مTن بTا خوانTدن کتTاب، شTگفت زده از زنTدگی ایTن زن،
 ویTدا بTا ایTن همTه: پیوسTته سTئوالی در ذهنTم دور می زد. سTال ها و پسTتی و بلنTدی آن می اندیشTم

 تجربه و حساسیDت، با دیدن دنیایی دیگر چگونه توانسته آن روابط تنگ وخفه کنندۀ آن روزها را تحمDل
.کند و حتی جزئی از آن شود؟ با به پایان رساندن کتاب پاسخ به آن را نیز دریافتم

 
 

زری طبائی 

1389تیرماه 


