
 ٤٩

  
  
  
  
ن   و ت یک    اپای 
 

هاي اكبر و بهرام  اسم ،ه چاپ شد12 و 10 در انديشه آزاد شماره 1367 سال در اين متن كه در
 .اسم بهرام هم البته انتخاب من است. الف و ب مشخص شده استبا 

 
طور چكردى؟ زندگيت چه مى. از زندگى در ايران شروع كنيم   :اكبر 
 بود؟

. اى بودم كه از طبقه متوسط جامعه بودندتو خانواده   :بهرام
ديدم با چه كوششى مى. كردمادرم به كمك پدرم كار مى. كش بودندزحمت
دوران . دانستم مديون مىبِهِشانكند، به همين دليل هميشه خودم را كار مى

هاى دوران مثل بقيه بود، با همان شيطنت. كودكى كه مسئله خاصى نداشت
 شروع هاى ديگرمثالً سيگار كشيدن را در دوره راهنمايى با بچه. كودكى
ما هم . بعد هم ديپلم كه گرفتم انقالب شد. تفريحات هم معمولي  بود. كرديم

يك . هايش بوديمترينشايد بشود گفت جزو فعال. در جريان انقالب بوديم
ديدم خودم  كه مىائليخاطر مس بعد به. كردممدتى تو كميته مركزى كار مى

 مثل خودم هستند، وجدانم گيريم تقريباًآنها را دارم و افرادى را كه ما مى
 كنم كه مسائل خودم هم اذيت آزار و ائليكرد آنها را به خاطر مسقبول نمى

گرفتيم كه مشروب خورده بود، تو زمستان آب سرد بفرض يكى را مى. بود
من پيش خودم فكر . زديمشپاشيديم تو صورتش و با كمربند مىمى
خورم  منى كه مشروب مىديدمخورم، پس مىكردم من هم مشروب مىمى

 . و آزار كنماذيتحق ندارم ديگران را به خاطر همين مسئله 
 خوردى اين حق را داشتى؟يعنى اگر نمى   :اكبر
نه، ممكن است من دوست نداشته باشم، يكى ديگر دوست    :بهرام
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. كردمخوردم به اين مسئله فكر نمىاما شايد اگر خودم نمى. داشته باشد
ها، توسط يكى از بچه. وقع بود كه جهاد سازندگى تشكيل شدخالصه همان م

 را هم آنجا.  چه جور جايى استآنجا بيكار بوديم، گفتيم برويم ببينيم خُب
كميته . اش مشغول به كار شدمتو كميته فرهنگى. رفتم جهاد. تجربه كنيم

 .فرستاد بين مردمكرد و مىمركزى كارش اين بود كه كتاب چاپ مى
 كرد؟هايى چاپ مىچه جور كتاب   :اكبر
شدم . رفت كردم  پيشآنجا. تر مذهبى بود هايش بيشكتاب   :بهرام

. ها ناطق نورى مسئول اين قضايا بودآن وقت. معاون كميته مركزى فرهنگى
هايى كه ديدم آدمچون مى. كردماز ته دل كار مى. من به كارم عالقه داشتم

 براىشانهايى كه داريم مجانى بدوستشان دارم، دست كم با اين كتا
واقعاً هم به جمهورى اسالمي اعتقاد . گيرندفرستيم چيزهايى ياد مىمى

 .داشتم
  بود؟58سال    :اكبر
. گفتم بروم سربازى. بعد مسئله سربازى پيش آمد. درست است   :بهرام
 ىبهتر موقعيت بمانى اينجااگر .  بماناينجاها بهم اصرار كردند كه بر و بچه
توسط . خره رفتم سربازىال بامن.  بود58 اواخر حدوداً. كنىپيدا مى

تو واحد موزيك خدمت . هايى كه در جهاد داشتم، افتادم تهران پارتى
توانستم سعى  كه مىآنجاتا . اى نداشتم سربازى تقريبًا مسئلهيتو. كردممى
هفت  حدود شش اينكهتا . تر كنمكردم محل خدمت را براى خودم راحتمى

كردم بفرستندم جبهه،  و من  درخواست. ماه پس از خدمت جنگ شروع شد
 است تهران بمانيد بهترچون گروه موزيك بوديم، مخالفت كردند، كه نه، شما 

 .و گفتند موزيك اعزام به جبهه ندارد
ما تهران مانديم و دوستان ما در كنار اين مسئله رفتند جبهه و بعد از يك 

 اين مسئله تو ذهن من بسته شد ي كم نطفه كم.  شدندمدت مجروح يا شهيد
. خواند نمىشانگويند با اعمالآن چيزى كه مى) جمهورى اسالمي(كه اينها 

البته شايد آنقدرها جراتش را .  حالت مخالفت برايم پيش آمدكم كمپس 
آمد و وقتى پدرم مى.  مخالف داشتمذهنيتنداشتم كه علناً مخالفت كنم ولي 

اند يا آن يكى را كرد كه مثالً امروز فالني را به جرم مجاهد گرفتهمىتعريف 
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اند در صورتي كه جزو كارگرهاى خوب بوده است من به جرم چپى گرفته
 .شدمزده مى) جمهورى اسالمي(تر از آنها  بيش

سربازيم در واقع خيلي ... داديمطور كه به سربازى ادامه مى خالصه همان
هاى فروختم به يكى از بچه نگهبانيم را مىاًالً اكثرمث. شيك و پيك بود

پدرش كلي پول داشت، خودش هم پول . البته او آدم جالبى بود. شهرستانى
ديديم به صرف ماست پول بود، ما هم مىش ها فقط مسئلزيادى داشت، ام .

 .داديممثالً براى هر نگهبانى ده تومان بهش مى
ال حا. بعد مدتى بيكار بودم.  بود60ل سربازيم كه تمام شد، زمستان سا

تر دوست داشتم تجربه كنم، چون قبل از سربازى همه آدم را بچه  بيش
ر جهت تحولي در زندگيم روى داده بود، و ه  بهال  حااماكردند، حساب مى

ها افتادم توى خيابانصبح تا شب راه مى. خواستم همه چيز را تجربه كنممى
بعد سعى كردم . طور گذراندم يك ماهى همين. مزدو با اين و آن گپ مى

 .اى راه بندازم كه در اولين قدم شكست خوردمبراى خودم كاسبى
 تقريباً برج چهار به بعد بگير بگيرها 60 كه يادم هست، سالآنجاتا :    اكبر

 چى موقعيتخواهم خيلي خودمانى بدانم احساست در آن شروع شد، مى
 بود؟

ها سياسى(گيرند  كه سياسى نيستم، اگر آنها را مىگفتم منمى   :بهرام
مسئله من نيست، مسئله خودشان است، زياد هم به اين قضايا فكر ) را

 .كردمنمى
 ات نبود؟اصالً مسئله   :اكبر
 فعاليتهاى محل كه نه، به اين دليل كه با چندتايى از بچه   :بهرام

 زمين تا شان و عملديدم حرفراستش مى. سياسى داشتند آشنايى داشتم
. خواستند خودشان را بتكانند مىش هكند، يعنى همآسمان با هم فرق مى

فهميدم خودش را از من گفت و من نمى واژه سياسى را مىدوتامثالً اگر 
 .دانستتر مىالبا

 شدى؟به اين دليل زده مى   :اكبر
 .آره   :بهرام
 اند؟طور بوده اى اينكنى كه آنهايى كه تو ديدهفكر نمى   :اكبر
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وقت  به همين دليل هيچ. ديدم، من آنها را مىخُب     ممكن است ولي 
ي  اعترافات تلويزيوني (هاى تلويزيونىولي وقتى كه برنامه. هم نرفتم دنبالش

هاى بدى نيستند، چون ها آدمدانستم كه اين مى،ديدم را مى)ها سياسي
ولي من كارى به كارشان . ودندهايى بودند كه انقالب كرده بها، هماناين

 .نداشتم
 ...خواستى كاسبى راه بندازى، پس مىخُب   :اكبر

چون تجربه نداشتم و . ام با شكست مواجه شد     آره، اولين تجربه
خاطر اشتباهى كه در كارم كرده  و به. تر نبود يم پنج هزار تومن بيشيدارا

 .نشدخواستم از كار در بيايد، بودم، چيزى را كه مى
 كارت چى بود؟   :اكبر

خواستم يك چيز توليدى بزنم كه با آن چيزى كه بازار احتياج      مى
بعد توسط مادرم، توسط دوستانى . درد بازار نخورد و اصالً به. داشت، جور نشد

توانى بروى ببينى كه داشت، يك روز آمد، گفت يك كارى هست تو مى
 را هم قضيه شديم، رفتيم و ظاهر ما بلند. هاجريان چيست و از اين حرف

بلند . ها را بسته بوديمريش گذاشته بوديم و دكمه يك ته. حفظ كرده بوديم
ت چيست؟ من از وقتى تجربياتگفتند . شديم رفتيم، ديديم يك شركتى است

توى چراغ برق، تو لوازم يدكى . كردمها توى بازار كار مىكه بچه بودم تابستان
ها محصل رهاى حسابدارى هم وارد بودم، چون آن موقعتو كا. وارد بودم

 .سوادبوديم و بازار هم همه بى
 هاست؟طرف ميدان و آنمنظورت از بازار سبزه   :اكبر
هاى كوچك و كردم، مثل فروشگاههايى كه كار مىجا هميننه،    :بهرام
تر تو  گفتم بيش. كرديمخالصه كارهاى حسابدارى را هم مى. هاشركت
يك . خواهيم ما هم همين را مىاتفاقاًگفت . اى لوازم يدكى واردمكاره

 .خواهيم براى ما كار كندمسئول تداركات مى
. يعنى كارگر ساده.  اول با سمت كارگرى شروع به كار كردمآنجامن 

كردم بعد، هميشه در زندگى سعى مى.  خريد ديگر بودممأموردست چندتا ور
 جديدست بياورم، به اين دليل توى كار خيلي خواهم به آن چيزى را كه مى

چيز  كند، و هيچ چيز ندارد، هيچديدم پدرم هميشه كار مىچون مى. بودم
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دانستم و دوست  من هميشه كم مىاما خودمان داشتيم، �ندارد كه به انداز
 .تر داشته باشم بيشداشتم 
 .يعنى بلندپرواز بودى   :اكبر
اقعاً در حق پدرم اجحاف شده، رو همين ديدم وبعد مى. آره   :بهرام

رو همين حساب تو كار خيلي . كردم كه خودم مثل او نشومحساب سعى مى
رفت خودم استفاده  ها براى پيشموقعيتكردم از همه  بودم، سعى مىجدي
 .كنم

 پدرت چه كاره بود؟   :اكبر
ن وضعش الا. ن سرپرست تعميرات يك كارخانه استالپدرم ا   :بهرام

مثالً روزهاى . تر داردالن باال مشكالت زيادى تو برخورد با مسئوامانيست، بد 
سه ماه . بعد ما شروع به كار كرديم... كنند كار كندجمعه هم مجبورش مى

 .گذشت، حقوقم را اضافه كردند
 دادند؟ مىبِهِتچقدر    :اكبر
كردى؟ گفتم تو جهاد وقتى استخدام شدم، گفتند، كجا كار مى   :بهرام

 را گفتم و واقعيت. سه هزار تومن: گرفتى؟ گفتم چقدر مىآنجاگفت، . ودمب
ساعت كارم هم .  هم سه هزار تومن حقوق برايم زدندآنهاچون . اشتباه كردم

به من . كارم هم تهيه لوازم يدكى بود. از هشت صبح بود تا سه بعد از ظهر
 .ها دنبالشرفتم توى خياباندادند و من مىصورت مى

 كردى؟چه جور لوازمى تهيه مى   :راكب
خواستند، تهيه لوازم يدكى سنگين بود كارى كه آنها از من مى   :بهرام

توانند به ما گشتم كه ببينم چه چيزهايى مىها را مىو من روزهاى اول مغازه
شناختم كه قول دار را مىبعد از يك ماه ديگر من تقريباً ده تا مغازه. بفروشند

يك همچين . خواهم تهيه كنندمام چيزهايى را كه من مىداده بودند ت
 .حالتى

 ، بعدش؟خُب   :اكبر
ولي  هنوز . بعد از آن، يعنى بعد از سه ماه، حقوقم اضافه شد   :بهرام

گذاشتم و به اين ها را روى دوشم مىكردم، مثالً كارتُنهمه جور كارى مى
 .غنى بودهايم روهميشه لباس. دادمطرف و آن طرف انتقال مى
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 چقدر به حقوقت اضافه شد؟   :اكبر
 تومن ديگر 300سه ماه ديگر گذشت، .  تومن اضافه شد300   :بهرام
زمستان همان سال . بعد از يك سال حقوقم شد چهار هزار تومن. اضافه شد

 صنعتى از كارمندهاى مديريت حسابدارى ي سسهمؤگفت  بِهِمها يكى از بچه
. كندبراى آموزش حسابدارى ثبت نام مى -تى بوددولشركت ما نيمه -دولت 

دو ترمش را رفتم و با معدل خوب قبول . زمستان رفتم كالس حسابدارى
آن مدرك را آوردم گذاشتم رو مداركم و حقوقم شد چهار هزار تومن و . شدم

به فرض وقتى . كردمچون هميشه تو بازار بودم، براى خودم هم كار مى
ديدم جنسى را دارد كه فالن كس احتياج دارد،  و مىاىرفتم تو مغازهمى
 .ختموفرخريدم و به او مىمى

 كردى؟گرى مىيعنى واسطه   :اكبر
ديدم همه گرى مخالفم، ولي  وقتى مىآره، البته خودم با واسطه   :بهرام

 .گفتم اگر من نكنم كالهم پس معركه استكنند، مىدارند اين كار را مى
مه دست به كارى بزنند، تو چى؟ بگيريم يك جامعه گيرم كه ه   :اكبر

  جانى باشند، تكليف تو چيست؟اكثراً
 هر كسى به نظر امادانم چى بگويم، در مورد جانى بودن نمى   :بهرام

من يك جورى وابسته به اجتماع است و هميشه نظريات شخصى تحت تاثير 
 .گيردنظريات اجتماعى قرار مى

 آمد؟گرى چقدر گيرت مىه از اين واسطخُب   :اكبر
چون امكان داشت سه ماه . اىهخُرد ماهى دو تومن، دو و حدوداً   :بهرام

خريدم و مثالً گاهى اجناسى را مى. چيزى نفروشم و يك ماه جبران كنم
خريدم،  را مى”استوكى“هاى ربرينگمثالً ب. فروختمكردم و مىتعمير مى

 .فروختمزدم، بعد مىدم، روغن مىكرنشستم تميزش مىبردم خانه، مىمى
 .لي  نيستالاين كه د   :اكبر
 هيچى ديگر، بعداًكردم منظورم اين است كه از اين كارها مى   :بهرام

 حسابدارى كم كمبعد . چون واقعاً عالقه داشتم. طورى بود روند كار ما اين
بيكارى آوردم خانه و در اوقات البته اين كار را مى. شركت را هم دادند دستم

 مأموريتگاهى هم . كردمگاهى تا هشت، نه شب كار مى. دادمانجام مى
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 .رفتممى
گرى،  كلي، كار كردنت تو شركت، واسطهطور به، خُب   :اكبر

 شد؟ها روى هم چقدر مىحسابداريت در خانه، همه اين
تر از همه  كه از اين پول بيش. حدود شش تا هفت هزار تومن   :بهرام
 .دمخريلباس مى
 داد؟و خرجت را همچنان خانواده مى   :اكبر
من هم .  كمك كنمبِهِشچون پدرم دوست نداشت من . آره   :بهرام

آن جريان كار كردن مادرم تقريباً مال وقتى بود كه ما . كردمكمكش نمى
تفريحم . طورها بود بعد، خالصه هيچى ديگر، مسائل ما همين. كوچك بوديم

نه با سياست . خورىهاى جمعه عرقد و شبروزهاى جمعه كوه رفتن بو
 .خواندمها را مىالبته روزنامه. طور چيزها كارى داشتم و نه با اين

 هاست؟منظورت كدام روزنامه   :اكبر
.  وقت براى كتاب خواندن نداشتمخُبولي . اطالعاتكيهان يا    :بهرام

 .اى هم البته نداشتمعالقه
 چى؟ال حا   :اكبر
خالصه يك سرى . خوانمبينى گاهى چيزهايى مىىكه مال حا   :بهرام

كند يك خره فكر مىال هر كى به سن من برسد، باخُبچيزها پيش آمد، 
من هر .  جدا شود و زندگى مستقلي تشكيل بدهداش هروزى بايد از خانواد
ترم،  ها به نظر خودم زرنگديدم از خيلي از بچهكردم، مىطور كه حساب مى
هايم ند هم پيش بروم ظرف پنج سال آينده، اگر همه پولولي اگر با همين رو

توانم به فرض يك خانه شوم، يعنى حتى نمىانداز كنم، باز چيزى نمىرا پس
گفتم كنيم، مىگفتند ما اين كار را كرديم يا مىها كه مىرهن كنم و خيلي

 .اندحتما يك كلكى توى كارتان هست، يا يك جورى از جايى در آورده
 مثالً دزدى گرگى؟   :اكبر
ديدم اگر رشوه ندهم كارم پيش مثالً در كار خودم مى. آره ديگر   :بهرام

رود و شركت هم گفته بود تا يك جايى اجازه دارى رشوه بدهى، براى نمى
بعد حساب كردم با همين روند كه . دادمرفت كند، منهم مى  كار پيشاينكه

ازدواج هم كنم، مورد سركوفت شوم و بفرض اگر پيش بروم، هيچ چيز نمى
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 يك سرى فشارهايى بود كه از طرف قضيهطرف  و از آن. گيرمزنم قرار مى
 .توانستم تحمل كنمآمد كه من هم نمىخانواده مى

 چه جور فشارهائى؟   :اكبر
مثالً فالن دختر را . گفتند بايد ازدواج كنىمى. راجع به ازدواج   :بهرام

شود گفت يك ديكتاتور اريم، تقريباً مى كشخصيتبايد بگيرى و من 
الً  در نهايت معمواما. بردندهايم ازم حساب مىاخالق بودم و زيردستخوش

دست بودند، اليى كه باآنهاكردم و يى كه پائين دستم بودند، كمك مىآنهابه 
ى كه به موقعيتزدم و بقول معروف از هر  مىبِهِشانشد، هر طور كه مىال حا

 .كردم استفاده مىشان براى ترتيب دادنآمددستم مى
به . خواهم زندگى كنمطور كه مى توانم آنكم ديدم ديگر نمى كماما
 ...ام گفتم يك سال به من فرصت بدهيدخانواده
 براى چى؟   :اكبر
گفتم بعد از يك . براى همان مسائل ازدواج و اين جور چيزها   :بهرام

كنم روى پاى خودم ر هم بروم سعى مىاگ... روم بيرونسال يا از كشور مى
توانم خودم مستقل ام قبولم نداشت كه مىوقت خانواده چون هيچ. بايستم
 .باشم

 توانى مستقل باشى؟كردى توى ايران مىچرا فكر نمى   :اكبر
 هميشه اينكه. دانم، چه جورى بگويم؟ شايد از ترسنمى   :بهرام

 .ترسيدم اين مسئله را تجربه كنممى
تر مسئله اخالقى  خاطر مسئله مالي نبوده؟ بيش پس به   :راكب

 خانوادگى بوده؟
چرا مسئله مالي خودش مهم بود، بفرض يك آپارتمان چهل    :بهرام

توانستم بخرمش، هيچ بانكى وقت من نمى مترى بود يك ميليون تومن، هيچ
ايى بود هاز اين وامالً خانه شدند، معمو تر كسانى كه صاحب داد، بيشوام نمى
خانه شود،  توانست صاحبدادند، وگرنه كسى نمىها مى شاه بانك�كه دور

 .كرد يا يك كارهايى مثل اين دزدى مىاينكهمگر 
 پر شاه هم جنوب شهر �اميدوارم فراموش نكرده باشى كه دور :    اكبر
ولت ، آن موقع هم اگر آدم با دخُبولي . آبادها بود يا مثالً شرق تهراناز حلبى
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 .الدرست مثل حا. بود، وضعش بد نبودمى
. توانست صاحب چيزى بشودخره مىال باآنهاهاى از كانال. آره   :بهرام

 كالنترى مركز بودم، تو ميدان ي ن يادم آمد، كميتهالاى كه االبته يك مسئله
زمان خسروشاهى، زمانى كه واقعاً .  بنياد مسكن بود،سپه، توى كاخ مرمر

ايستادند براى ثبت نام، با آه و آمدند تو صف مى صبح زود مىمردم. بلبشو بود
 خانه بِهِشانوقت نرفتم كه ببينم  رفتند تو ساختمان، البته من هيچناله مى

به كميته پيشنهاد ) دولت(ها، يعنى خودشان چند بار، اين. دهند يا نهمى
 اعتقاد هاى واجد شرايط را بفرستند براى ثبت نام ولي چونكردند، پرسنل

ديدم تر از من هستند، هيچ وقت نرفتم، چون وقتى مىداشتم كسانى مستحق
گفتم باز ما يك خانه  كه آه ندارند با ناله سودا كنند، مىآنجاآيند هايى مىآدم

كردم ولي بعدها طور فكر مى يعنى آن موقع اين. داريم كه توش زندگى كنيم
 بايد ازشان به هر شكلي كه !ا بايد زدهاشتباه كردم كه نرفتم، به اينفهميدم 

ام اين است، هر كسى بايد گليم خودش را از آب  من عقيده!شود گرفتمى
اين مسئله .  كه به خودش لطمه نخوردآنجابه مردم كمك بكند ولي تا . بكشد

 . قبولش دارم -درست يا غلط  -چيزى است كه 
 تشكيل بدهى، گفتى  بتوانى زندگى مستقلاينكهيعنى تو براى    :اكبر

 بايد از ايران بروم؟
 اماروم، ام گفتم براى درس خواندن مىالبته به خانواده   :بهرام

 آنجا فرار كنم، چون آنهاخواستم از خودم يا از حقيقتش اين بود كه مى
هاي  دلسوزيدانم ها و نمىوقت مستقل نبودم، هميشه سركوفت يچه
 .دادشان آزارم مىحمقانها

 خواهى؟خواستى چيزى باشى كه خودت مىمى   :اكبر
خواستم به خودم مى. خواستم خودم باشممى. درست است. بله   :بهرام

 به كمك كسى احتياج داشته اينكهبگويم من از صفر شروع كردم و بدون 
ها گفتند كه سوئد جاى روى همين حساب وقتى بچه. امباشم به جايى رسيده

 ...ى روش تحقيق كردم وجالبى است، من، دو سه ماه
 طور انجام دادى؟ مثالً ويزا را رسمى گرفتى؟كارهايت را چ   :اكبر
ها بودم، من به خاطر كارى كه داشتم، چون هميشه تو خيابان   :بهرام
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هميشه به مسافرت عالقه . كردمايستادم و سئوال مىها مىخانهجلو سفارت
و يك كمى تجربه كسب كرده  رفته بودم قبالًيكى دوتا مسافرت هم . داشتم
 .بودم

 كجا رفته بودى؟   :اكبر
 .يك مسافرت سنگاپور و تايلند رفتم   :بهرام
 درد خورى داشتى؟ ه تجربه بآنجا   :اكبر
ها ضعيف هستم، راستش من در مقابل زن. فقط مسئله زن بود   :بهرام

كند، بفرض فالن كس برخوردش با من فرق مى. دانمچون راهش را نمى
كنم خودم  باهاشان برخورد مىاينكهگويند، به محض  معروف، چى مىبقول
ى صميميتخاطر صفا و  ، عاشق آن دختره شدم، بهآنجاتر هم  بيش. بازمرا مى

 .بود كه توى دخترهاى ايرانى، من تا آن موقع نديده بودم
 گويى مال سنگاپور است؟اين كه مى   :اكبر
ط دو روز ماندم، ولي در تايلند سيزده در سنگاپور فق. نه، تايلند   :بهرام

 .روز
 ...گفتى، مىخُب   :اكبر
ها خواهد جايى برود، با يك سرى هدفهر كسى كه مىالً معمو   :بهرام

هايش برسد، خوش اگر به هدف. رودها مىآلرود، با يك سرى ايدهمى
ود، توانم بگويم، شهر تميزى براجع به سنگاپور، فقط مى. گذرد وگرنه، بدمى

بدبختى اين است كه آدم  -خورد ولي تايلند، چيزى كه به چشم من مى
به فرض  -بنددهايش را مىها چشم بعضى وقتامافهمد، خيلي چيزها را مى

 رژ لبش مشخص بود، يا ابروهايش كه اماكنار خيابان گدايى نشسته بود، 
يكاست، ولي من خاطر نفوذ فرهنگ امر حسابى درست كرده بود، اين گمانم به

به هدف تفريح رفته بودم سيزده چهارده روز از ايران دور باشم و بقول معروف 
و در مقابلش يك سرى چيز بخرم و در ايران . عشقم را بكنم و با هزينه كم

م پولي خرج كنيم ي خوب نبود كه بتوانمان وضعقدرها آنبفروشم، چون ما كه 
 . بر نگرددمانكه به جيب

اى نداشتم، يك دوستى بود كه م آشنا شدم، هيچ مسئلهبا آن دختره ه
شوم، چند ادامه پيدا كرد و من گفتم كه، چون خيلي زود اسير عاطفه مى
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يك مقدار جنس خريديم و . روزى با او بوديم، مسئله ديگرى يادم نيست
بعد من به آن دخترك قول دادم كه بر . برديم ايران كه خرج سفرمان در آمد

خاطر چيزهايى بود  تر به  بيشامادار باشد، بته ممكن است خندهگردم، المى
روم ايران، چيزهايى را كه دارم  گفتم من مىبِهِش. كه در او ديده بودم

 پدرم برايت كار �آيم تايلند، او هم قول داد كه من توى مغازفروشم و مىمى
 .كنمدرست مى

ها به تايلند ايرانىبعد بلند شدم آمدم ايران كه چند روز بعدش رفتن 
جمهورى اسالمي . يعنى هيچ كس حق نداشت برود تايلند. ممنوع شد

روند براى بقول معروف  براى چه كارى، مىآنجاروند دانست كه همه مىمى
اى دوست بودم كه  البته تو ايران با يك بيوه.عشق و صفا و اين جور چيزها

 .تم باهاش ازدواج كنمتوانستر بود، نمى ش از من خيلي بيشا چون سن
 چه جور زنى بود؟   :اكبر
هاى دوآتشه بود گمانم شيرازى يا خوزستانى ىالله باز آن حز   :بهرام
اى با او بودم و واقعاً براى من هخُردحدود يك سال و . وقت نگفت بود، هيچ

ها، يعنى بعضى وقت. ام بود و هم مادر داشت، هم معشوقهشخصيت دوتا
زند، كرد دارد با مادرش حرف مى بود كه آدم فكر مىهايش طورىصحبت

 آنها راجع به اش ههاش چيزهايى بود كه آدم فقط با معشوقبعضى صحبت
 .زندحرف مى
كسانى كه با هم الً در ايران، در آن فضايى كه بود و هست معمو   :اكبر

زنند، آرامش دوست هستند، مثالً يك مرد و زن، وقتى توى خيابان قدم مى
خاطر شرايط خاصى بود كه من  طور بود كه البته شايد به براى من اين. ارندند

با شرايطى كه تو داشتى، كه مسئله سياسى نداشتى، تا چه حد نگران . داشتم
 اين قضايا بودى؟

يى هم كه مسائل آنهااى كه مشخص است، اين است كه مسئله   :بهرام
د با يك زن قدم بزنند، خواستندانم وقتى كه مىسياسى نداشتند، چه مى

راحت نبودند، چون امكان داشت كميته جلوشان را بگيرد و هزار و يك 
كردم با سياست بعد، من، هميشه در زندگيم سعى مى. سئوال ازشان بكند

اى يك خانه -گذاشتم رفتار كنم، روى اين حساب من هميشه با او قرار مى
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شد زده بود و نمىال  معروف خيلي با، فقط يكى دو بار كه بقولآنجابيايد  -بود
 . كرديمبازى عشقصبر كرد، با ماشين رفتيم بيرون و توى همان ماشين 

 بگويى دقيقاًخواهم اللهى بود، مىگفتى طرف ظاهراً حزب   :اكبر
گيرد و بقول آخوندها همه يى بود كه كامالً رويش را مىآنهااز . چطور زنى بود

 ند؟كشئونات اسالمي را رعايت مى
خاطر كمبودهاى جنسى كه داشت خيلي  آدم مذهبى بود و به   :بهرام

رويش  رفت كسى كه از روبهيعنى اگر توى خيابان راه مى. گر بودلوند و عشوه
 .آمد ممكن نبود، نگويد، جون، قربونت برممى

رسيد،  مذهبى بود وقتى به مسائل جنسى مىاينكهيعنى با    :اكبر
 ؟كردمذهب را فراموش مى

كردند كه اى زندگى مى در خانهآنهاالبته . كامالً درست است   :بهرام
كرد، شايد اگر در آن خانه زندگى نمى. دانم بنياد مستضعفان بود يا كجانمى

 كه آنجا اماكرد، زد، چادر گلدار هم سرش مىمثالً وقتى از خانه بيرون مى
 .كردبود، هميشه چادر مشكى سر مى

مدام مرا . واقعاً دوستش داشتم. اى من خيلي خوب بودولي در نهايت بر
كنيم، يكى دو دانم، من و تو با هم ازدواج نمىگفت مىمى. كردنصيحت مى

شويم، بعد كنيم بعد هم جدا مى مىبازى عشقرسيم، با هم ساعت به هم مى
روم دنبال كار خودم، هيچ وقت هم روى دنبال كارت من هم مىهم تو مى
 ...هميشه. شد نمىپاپيچ من
  از تو بود؟تر بزرگچند سال    :اكبر
تر بود، چون يك پسر يازده  گمان كنم هشت، نه، سالي بزرگ   :بهرام

 .هيكلش هم خيلي درشت بود. ساله داشت
 ...خُب   :اكبر
بعد . هيچى ديگر، بعدش قرار بود برگردم تايلند كه ممنوع شد   :بهرام

خواست مثالً هر كسى كه مى. كردممىمن تحقيقات زيادى راجع به خارج 
هاى كردم، روى اين حساب، راههايى مىنشستم و ازش سئوالبرود، مى

اى ولي  براى من كه مسئله. قاچاقى و غيره. مختلفى بود براى خروج از كشور
ها را قاطى گمانم سال - بود كه 63زمستان . توانستم قانونى بيايمنداشتم، مى
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خيال داشتيم . ه، همان سال بود كه دوستم پاسپورت گرفته بودولي ن -امكرده
سفارت لهستان شانسى . با هم راه بيفتيم، اين بود كه رفتيم سفارت لهستان

رفتيم سفارت . تا ويزا ندادبه ما دو. دادداد به يكى نمىداد، به يكى مىويزا مى
د بنشينيم راهى ما آمديم خانه، گفتيم باي.  هم ويزا ندادندآنجاچكسلواكى، 

 فكر كرديم، بعد يك طرح قضيهحدود ده شب نشستيم و به اين . پيدا كنيم
كلي ريختيم، گفتيم ما بايد يك جورى خودمان را به سوئد برسانيم كه از 

 .بلوك غرب رد نشويم
 دانستى كه نبايد از بلوك غرب رد شوى؟از كجا مى   :اكبر
دانستيم كه بايد از خالصه مى. دها از سوئد نامه داده بودنبچه   :بهرام

 .بلوك شرق رد بشويم و طورى باشد كه اين كشورها هم ويزا از ما نخواهند
 هايى بودند؟دوستانت كه در سوئد بودند، چه تيپ   :اكبر
 .هايى مثل خودمتيپ   :بهرام
  بودند؟آنجاچند سال    :اكبر
جور  ينتر به هواى درس و ا بيش. يك سال، يك سال و نبم   :بهرام

وين  -خالصه ما مسيرى را انتخاب كرديم از تهران به وين. مسائل رفته بودند
استانبول  -بخارست به استانبول -برلين به بخارست -پراگ به برلين -به پراگ
 .به تهران
 چرا بخارست؟   :اكبر
يم يز ايران جلومان را گرفتند، بگو موقع خروج از مراينكهبراى    :بهرام

گفتيم . يك ساعته گرفتيم. ويزايش را هم داشتيم. خواهيم برويم رومانىمى
با همين هدف . رويم سوئدكنيم و مىوقتى به برلين رسيديم، راه را كج مى

طرف خيلي لطف كرد، حدود .  آشنا داشتيمآنجارفتيم دفتر هواپيمائى، البته 
.  را مشخص كنديك روز با كامپيوتر براى ما كار كرد تا بتواند مسير بليط

 .خواستند از همين مسير بيايندست كه همه مىاينجاجالب 
 ساعت بليط برايمان تهيه 24آن آشناى ما كه در هواپيمايى بود ظرف 

كرد و زنگ زد به خانه، بليط را گرفتيم و خروجى را همان روز داديم و از 
ام  خانوادهالبته از كارم استعفا ندادم، چون هنوز درگير. ايران حركت كرديم

كردم راستش فكر هم نمى. گردم گفته بودم تا ده روز ديگر برمىآنهابودم و به 
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 .دوام بياورمال بتوانم تا حا
 اولين كشورى كه رسيدى كجا بود؟   :اكبر
ترسيدم كه قبل از البته خيلي مى -حركت كرديم از تهران    :بهرام

 .وزيرى جلومان را بگيردخروج نخست
 . مسئله نداشتىتو كه   :اكبر
 بود و ”تابلو“يم بيايخواستيم آخر مسيرى كه مى. درست است   :بهرام

. ام گفتم نيايند بدرقهروى اين حساب به خانواده. رفتندهمه از اين مسير مى
 آنجا -وين كه پياده شديم . خودم تنهائى راه افتادم كه بعد ديدم راحت شدم

ايد روز بعد به طرف پراگ حركت كرديم يعنى ببايد بيست ساعت توقف مى
كرديم ايرانى ها آشنا شديم كه فكر مى با يك سرى بچهآنجا -كرديممى

شب، موقع خواب كه رفتيم طبقه . ترسيديم با هم حرف بزنيم ولي مى،باشند
خواهيد برويد و روى حساب بخوابيم، از همديگر پرسيديم كجا مىال با

و فهميديم . خواهيم برويم سوئدتيم مىها دارند، گفهايى كه ايرانىسادگى
 آنها اما. خواهند بروند سوئد نفر بودند، مى18 تا 16همه اكيپ كه 

 آنجاكه فرداش از . خواستند از راه رومانى بروند آلمان شرقى و بعد سوئدمى
از هواپيما .  بوديم و راه افتاديم به طرف برلينآنجادو سه ساعت . رفتيم پراگ

م، فكر كرديم ديگر راحت شديم و گفتيم همه چيز تمام شده كه پياده شدي
خواهيد برويد؟ ما جلو گيشه كه رسيديم، مسئول گيشه گفت، كجا مى. است

 ساعت 24خواهيم برويم سوئد يا نه، گفتيم يم مىبگويدانستيم بايد هم نمى
فردا ما  -چون بليط برگشت ما به بخارست فردايش بود -به ما ويزا بدهيد 

 ناراحت شدند، و يارو، پاسپورت را با نوك آنهاكه . كنيمكشورتان را ترك مى
خواهيد يك روز تو احترامى برداشت و گفت كه شما مىهايش و با بىانگشت

در . ن هواپيما هستال را ترك كنيد، همين ااينجابرلين بمانيد، همين امروز 
يم برويم آلمان خواهصورتى كه پشت سر ما، دو نفر بودند كه گفتند مى

 . مارك ازشان جريمه گرفت5غربى، و طرف 
 جريمه براى چه؟   :اكبر
 5گمانم مال ويزاى جعلي بود، كسانى كه ويزاى جعلي داشتند    :بهرام

ما دو بار تو سالن ترانزيت از دست پليس فرار كرديم . شدندمارك جريمه مى
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 .فق نشديم و زوركى سوار هواپيما كرد و خالصه مومانو پليس گرفت
 سوارتان كرد به طرف كدام كشور؟   :اكبر
خواهيم  گفته بوديم مىبِهِشانيى كه جا نابخارست، يعنى هم   :بهرام

. دانستيم چى به چى استكار قاچاق نكرده بوديم، نمىال چون تا حا ...برويم
طور  كه اين كرديم همه چيز بايد شكل قانونى داشته باشد، در صورتيفكر مى
وارد شهر شديم، . صه ما آمديم سمت بخارست، ويزايش را داشتيمخال. نيست
 . ديگر مانده بوديم چكار كنيمآنجا

 دانستيد؟زبان نمى   :اكبر
 سفر دوتاچون يكى . دانستممن دست و پا شكسته انگليسى مى   :بهرام

 . رفته بودم تقريباً همه كاره من بودمقبالًهم 
گفتيم . دادعقلمان قد نمى.  كنيم، ديگر مانده بوديم چكارآنجاآمديم 

تهران را داريم، حداكثرش اين است كه بر  -خوب است حداقل بليط بخارست
ور تزديم، خورديم به فردايش داشتيم توى خيابان قدم مى. گرديم تهرانمى
كنيد؟  چكار مىاينجاگفتيم، شما . هايى كه توى فرودگاه قبل ديده بوديمبچه

ما تازه فكرمان به كار .  بگيريماينجااى آلمان شرقى را از گفتند، ما بايد ويز
توانيم اين كار را بكنيم، يعنى ويزاى آلمان شرقى را از افتاد و ديديم ما هم مى

ر ال د35 هاى سوئد گفتند شماالبته بچه. بخارست بگيريم و حركت كنيم
 30لين تا برلين را كه مخارجى نداشتيم، از بر. تان باشد، كافى استههمرا

ر هم كرايه تاكسى تا ايستگاه قطار ال د5 شد تا بندر مالمور پول ترن مىالد
خالصه .  تا همراهمان بود500منتها ما روى حساب دورانديشى نفرى . شدمى

 را امتحان مان است يك بار ديگر شانسبهترطورى است  كه اينال ما گفتيم حا
 روز رفتيم سفارت ويزاى دو سه روز به ژانويه بود، ظرف همين دو سه. كنيم

خواستند در همين مدت يك خانواده بودند كه مى. آلمان شرقى را گرفتيم
هايى چيديم كه كسانى ديگر برنامه. بيايند، حدود ده نفر بودند، زن و بچه

اين بار ديگر در آلمان شرقى خيلي .  پول دادند و همگى راه افتاديمبِهِشان
. م ايستگاه ترن و بليط گرفتيم براى مالموراحت وارد شهر شديم، سريع رفتي

 آنجا شب بود رسيديم به بندر راشنيتس اگر اشتباه نكنم، كه از 4 يا 3ساعت 
 كه آنجا. رسيديم ديگر سوئد بودطرف كه مى رفت توى كشتى و آنقطار مى
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. گفتيم، نداريم. گفت، ويزاى سوئد. رسيديم، پليس ما را از ترن پياده كرد
كند و توى تان مىشان نوشته بودند كه پليس از قطار پيادهنامهها توى بچه

دهيد دست كند و توى كشتى پاسپورت را مىيك كوپه ديگر سوارتان مى
 وقتى پليس ما را پياده كرد، اما. ايد ديگر پناهندهآنجاناخداى سوئدى و از 

ديم از پليس پرسي. ديديم كه ترن حركت كرد، رفت توى كشتى و ما مانديم
زياد . ما را آورد توى رستوران مرزى. جريان چيست؟ گفت، ما خبر نداريم

 خوابيدم، آنجاشب .  هم لبنانى بودندچندتا. بوديم، حدود ده پانزده نفر بوديم
 همه خُبما فكر كرديم . هايتان را بياوريد تا ويزا بزنمصبح، گفت، پاسپورت

را زد، ديديم سر مهر به طرف رويم سوئد، وقتى ويزا ن مىالچيز تمام شد و ا
 ساعته را در رومانى گرفته بوديم، 24يعنى چون ما ويزاى . داخل كشور است

 فهميديم كه دوباره بايد آنجا. و تمام شده بود، او دوباره تمديدش كرد
 .برگرديم برلين شرقى

 شما نزديك سوئد بوديد؟ال حا   :اكبر
 . سوئد بوديمن توالاگر ترن رفته بود تو كشتى ما ا   :بهرام
 اين پليس كه جلوتان را گرفته بود، مال كجا بود؟   :اكبر
فردايش پرسيديم جريان چيست؟ چرا . پليس آلمان شرقى بود   :بهرام

گفتيم، تا روزهاى قبل از اين مسير  -زديم به سيم آخر ديگر -تا روزهاى قبل 
يك هفته پليس گفت، شما بدشانسى آورديد، . رفتندهاى زيادى مىايرانى

است كه قراردادى بين آلمان شرقى و سوئد بسته شده است و ما ديگر 
 .توانيم اجازه بدهيم كسى وارد خاك سوئد بشودنمى

 .امان از اين قراردادها   :اكبر
هايش را از طريق قرارداد گويا اين بود كه سوئد جنس. واقعاً   :بهرام

رازى است و هزينه زيادى رساند، و چون راه دور و دكشتى به خاورميانه مى
اى ش را از طريق جادها برد، با آلمان شرقى قراردادى بسته بود كه اجناسمى

يعنى از طريق خاكى به خاورميانه برساند و در قبالش . ترانسپورت كند
براى آلمان شرقى هم اين درآمد بدى نبود، اين بود كه او هم . عوارض بپردازد

اين قرارداد نزديك . اهندگان جلوگيرى كندتعهد كرده بود كه از ورود پن
 . بسته شده بود86 ژانويه
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حسين، دوستم، . دوباره ما را سوار ترن كردند و فرستادند به برلين شرقى
توى . گفت، يك بار ديگر بليط بخريم و برويم، يك وقت ديدى شانس آورديم

 آنهااند، هاى زيادى مثل ما برگشت خوردههمين فكر بوديم كه ديديم خانواده
بايد ال گفتم، حا. بعد ديديم گويا هيچ راهى نيست. هم به جمع ما اضافه شدند

چكار كنيم؟ كه چند نفر پيشنهاد كردند كه اگر اين ترن شماره فالن را سوار 
اى  ديگر لحظهآنجا. رسيم به مرز آلمان غربىشويم، بعد از چند دقيقه مى

فتاده بوديم توى جريانى كه بايد نبود كه بتوانيم تصميم ديگرى بگيريم، ا
سوار . آيد، هر چى سر بقيه بيايد، سر ما هم مىخُبگفتيم، . رفتيمپيش مى

 آلمانى دوتا -همان ايستگاه فريدريش اشتراسه -ترن شديم و رسيديم به مرز 
طرف  ما رفتيم آن. ويزاى آلمان غربى را نداشتيم. ها را نگاه كردندپليس پاس

 مشترك است، نصفش مال آلمان شرقى است، نصفش مال يك ايستگاه -
 . ديگر تو خاك آلمان غربى بوديمآنجا -آلمان غربى

طور زياد   همينجمعيت. چه كنيمال باز هم گيج مانده بوديم كه حا
تيپى پيدايش شد و كه يك پسر خيلي خوش. شد و همه حيران بودندمى

گفت، اگر بخواهيد . هخواهيد پناهنده شويد؟ گفتيم، آرگفت شما مى
دهم،  مىبِهِتانبرمتان يك پانسيون، فردايش هم آدرس اداره پليس را مى

 كه رسيديم آنجا. آمدباران هم مى. قبول كرديم. برويد خودتان را معرفى كنيد
ر خريده بوديم و پول ترن و البليط رومانى به آلمان شرقى را سيصد و سه د -

هتل هم به اين صورت بود كه شبى . رك داشتيم ما70ديگر دو نفرى  -هااين
ها رفتند يك اتاق سه تا از بچه. ما پنج نفر بوديم.  تا براى سه نفر بود150

 روى آنها. الها رفتيم باجا ايستاديم و قاچاقى از پله نهما هم دوتاگرفتند، ما 
آن سه نفر در واقع نخوابيدند، چون .  هم روى مبلدوتاتخت خوابيدند و ما 

ولي ما كه پولي  نداشتيم، با خيال .  بزنيمبِهِشانترسيدند ما پول داشتند و مى
هايى كه توى شلوارشان قايم كرده بودند بد به ليفه الآنهاراحت خوابيديم، و 

چه ال حا. گردم تهرانصبح كه شد، من به حسين گفتم، برمى. كردندفكر مى
رفيق ما گفت تو . ايرانگردم  پول هم نداشتم، ولي گفتم برمىخُبجورى، 

من چون هنوز استعفا نداده . برگرد ولي  ايران ديگر براى من ارزشى ندارد
فقط . دهمبودم و مسائل آنچنانى هم نداشتم، گفتم چيزى را از دست نمى
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رفتم سراغ چندتا . گويد به جهنميك بار مالي داشت كه آن هم آدم مى
شود، حدود چهارصد مارك در مىآژانس هواپيمائى كه ببينم بليط تركيه چق

هايى كه توى هتل بود، خيلي بچه خوبى هم يكى از بچه. شد، كه برگردممى
خواهى گفت، اگر مى. بود، آمده بود پناهنده شود، پول هم تقريباً زياد داشت

ها دور هم نشستند و بعد از ظهر بچه. دهم قرض مىبِهِتبرگردى من 
يك . مانيميك روز ديگر هم مىال گفتيم حا. ى ما زده شدأ كردند و رصحبت

ام، ديگر راه برگشت كه آمدهال گفتم حا. روز بعد، ديگر تصميم گرفتم بمانم
 مارك 7دو روز تو هتل بوديم، پول هتل را كه داديم، ديگر حدود . ندارم

ايم اگر به پليس تلفن ها گفتند، شنيدهآهان توى هتل كه بوديم، بچه. داشتيم
يكى كه . بردآيد و ما را مىيم پناهنده هستيم، پليس خودش مىبگويكنيم و 

زبانش خوب بود، رفت بيرون و تلفن زد، ولي  پليس گفته بود، خودتان بايد 
 ي ره تاكسى گرفتند و راه افتاديم طرف ادادوتاها بچه.  پليسي رهيد ادابياي

 .پليس
كردند و  بازرسى بدنى آنهاايم پناهنده بشويم، وقتى گفتيم آمده

ها زده بودند به رگ ديگر بچهال حا. انداختندمان توى يك بازداشتگاه
 .خنديدند مىاش هخيالي ، همبى

 بازداشتگاه چطور جايى بود؟   :اكبر
بازداشتگاهى كه توى . كنم بازداشتگاه موقت بودفكر مى   :بهرام
يك  بود كه يك در آهنى داشت و دو در يك و نيميك اتاق . ها هستپاسگاه

ها همه روى سكو و زمين ولو بچه. گوشه اتاق يك سكو بود براى نشستن
 .شدند

 ...رختخوابى، چيزى   :اكبر
هاى آهنى ش يك پنجره با ميلها فقط يك سمت. نه، نداشت   :بهرام

، خُبگفتم، مى. برايم تازگى داشت. اين اولين تجربه زندان رفتن من بود. بود
ن من پايم به كالنترى هم نرسيده بود، سرم چون توى ايرا. زندان هم آمديم

 .ك خودم بودالتوى 
ها را گرفت و يك برگه داد و بعد بعد از دو ساعت پليس آمد و پاسپورت

 فهميديم جايى بود مثل بعداًسوار ماشين شديم و ما را برد يك جايى كه 
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يك همچين جايى . برند مىآنجاهاى آخر شب را گداخانه يا جايى كه مست
. اتاق بزرگى بود كه ده دوازده نفرى توش خوابيديم. يك اتاق به ما دادند. بود

صبح بلند شديم شروع كرديم ورزش كردن، هوا هم ديگر، سرما بيداد 
دست لباس داشتم تو  خواستم سبكبار بيايم، يك، من هم چون مىردكمى

 .يك ساك كوچك
 ه؟اين اتاقى كه توش بوديد باز زندان بود يا خان   :اكبر
خانه سالمندان يا يك چنين . نه، ديگر توى يك كمپ بوديم   :بهرام

مركز شهر نبود، يك . اجازه داشتى بيرون بروى. اتاق خيلي بزرگى بود. حالتى
بعد ما صبح بلند شديم شروع كرديم به ورزش كردن كه . گوشه شهر بود

. اضافى آوردي  رهمسئول كمپ خيلي خوشش آمد، برايمان يك مقدار جي
ما .  توى يك طبقه ديگر بودندآنها. الخمرها كارى نداشتيمالبته ما با آن دائم

شب با آخرين  بعد از دو روز هم، آن.  يك اتاق داده بودند درِرا همان دمِ
دو روز بعدش هم . خيال شديمخيال بىديگر بى. موجودى مست كرديم

 .پليسي  رهمسئول آن كمپ بليط اتوبوس داد، رفتيم ادا
 هايى بودند؟ طور آدمهايت چاتاقىهم   :راكب

طرفدار الً شان احتمادوتايكى . سن و سال بوديم همه، هم   :بهرام
رفتند يك گوشه مى. گرفتندسازمانى بودند، چون ما را تحويل نمى

 آنها �ها و جزوچون اعالميه� شايد سازمان مجاهدينى بودند،. نشستندمى
 .خنديدند به مام مىنشسته بودند، شايد ه.  بودشاندست

 ديديم آنجا.  پليس، خودمان را معرفى كرديمي رهبعد از دو روز رفتيم ادا
. اند جمعآنجاايم، هايى كه در طول اين مسير باهاشان آشنا شدهتمام بر و بچه

. گريه، و همديگر را بغل كرديم. هايشان را ديدندما را كه ديدند، انگار خانواده
.  گفتيمبراىشانن تو سوئد هستيد، كه جريان را الا اگفتند، ما گفتيم شم

 . ديگر تصميم گرفتيم پناهنده بشويمآنجا
هاى مختلف ايستاده تملّياز . رفتيم، ما هم مثل بقيه تو صف ايستاديم

اى بود، فلسطينى بود، غنايى بود، سنگالي بود، بعد لبنانى بود، سوريه: بودند
بعد رفتيم تو .  نگفته باشم، اينترنشنال بوداگر دروغ. پاكستانى بود، هندى بود

نام پدر، نام مادر . دانم افغانى بود، پاكستانى بودمسئولش نمى. صف ايستاديم
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اى يك برگه. گفت موجودى جيبتان چقدر است؟ گفتيم، هيچ چى. را پرسيد
بعد هم رفتيم از يك .  داد كه روش آدرس يك كمپى را نوشته بودبِهِمان

اى پول تو جيبى به ما دادند،  مارك، روزى دو مارك و خورده70گيشه ديگر 
ما هم راه افتاديم، . آدرس كمپ را هم دادند. بابت سيگار و اين جور چيزها

 چهارتاتو هر اتاق هم .  طبقه بود2يك ساختمان . آمديم كمپ را پيدا كرديم
. درختخواب هم بو. البته بستگى به بزرگى و كوچكى اتاق داشت. تخت بود

ها خودشان اداره كمپ را به عهده بچه.  نفر80حدود . همه ايرانى بوديم
هاى كمپ. جاى خلوتى بود. كس كارى نداشت كس با هيچ هيچ. گرفته بودند

 ايرانى توش �ديگر هم بود، مثل هاسپيتال كه شايد دو سه هزار تا پناهند
قط مجردها كمپ ما ف. بودند، كه خانواده و اين چيزها هم زياد توش بود

 .بودند
 اى؟تو كمپ هاسپيتال را ديده   :اكبر
كرده ال يك بيمارستان قديمى بودش كه حا. بيمارستان بود   :بهرام

 .بودندش اردوگاه پناهندگان
  چطور بود؟آنجاوضع    :اكبر
هاى چهار طبقه بود، تو هر طبقه اتاق. طبقه طبقه بود   :بهرام

هاى بيمارستان بود كه مثالً ختخوابتو هر اتاق هم همان ت. بيمارستان بود
. كمپى كه ما بوديم ديگر اين مسائل را نداشت. خونى هم بود و كثيف هم بود

خاطر آن مسئله فقرى كه باهاش  ها و دخترها بههاى ايرانى، زنخيلي از زن
 آنجاها مثل ما بودند، يعنى وقتى رسيده بودند مواجه بودند، چون خيلي

ها به خودفروشى تن داده اين.  هم تمام شده بودشانبهاى جيآخرين ذخيره
 .بودند، تعدادشان هم كم نبود

 رها شدن از آن فضاى خاطر بهكنى چقدر از اين مسائل فكر مى   :اكبر
 بسته ايران بود و چقدر مسئله خودفروشى؟

كار را  دانم، ولي وقتى طرف در مقابل پول اين نمىدقيقاًمن    :بهرام
اگر آن حالت رها شدن باشد حداقل در مقابل پول .  فرق داردقضيهكند، مى

 .كنداين كار را نمى
خاطر پول باشد صد در صد خودفروشى است  درست است، وقتى به :  اكبر



 ٦٩

 طورى موقعيت يك پناهنده در بدترين وضعيتدانم،  كه من مىآنجاولي تا 
 ...را بكندنيست كه ناچار شود مثالً براى سير كردن شكمش اين كار 

 ديگرى هم ي لهآدم مسئ. شايد سير كردن شكم نيستمسئله    :بهرام
بينى عادت كرده است به يك يكى مى. دارد، مثالً لباس مثالً هزار چيز ديگر

 .سرى چيزها، فقط شكم نيست
كنم وقتى با زنى بخوابم كه يك سئوال ديگر، من فكر مىال حا   :اكبر

 جنده را اش هودفروشى، يا خيلي عامياناز من پول گرفته است اگر لفظ خ
ام، در واقع جنده به براى او به كار ببرم، من هم كه طرف ديگر اين معامله

 كنى؟تو چى فكر مى. آيمحساب مى
ولي او از روى . كنممن در واقع از روى اجبار اين كار را نمى   :بهرام

خاطر ارضاى شهوت  مثالً من به.  جداستدوتااجبار، از روى نداشتن پول، اين 
 .دهد يك كار مستمر انجام مىعنوان بهدهم، ولي او اين كار را انجام مى

منظور من اين است كه يك رابطه در هر صورت دو جانبه    :اكبر
. است، اگر من به آن زن خودفروش پول ندهم، ديگر خودفروشى وجود ندارد

 �ي هآدم، سازند دوتاتر بگويم، رابطه بين زن و مرد، رابطه بين روشن
چطور من آن زن را كه خودش را به من ال ، حاخُب.  آن دو استموقعيت

 آورم و خودم را نه؟فروخته است جنده به حساب مى
من با روابط زن و . كنددر اين مورد هر كسى يك جور فكر مى   :بهرام

البته من فكر . خاطر پول نباشد مرد موافقم ولي تا جائى كه اين روابط به
كند، ذاتا خودفروش نبوده، بلكه در آن كنم آن شخصى كه خودفروشى مىمى

شرايط و به دليل فشارهاى مادى قدرت فكر كردن به مسائل انسانى از او 
 .گرفته شده

 .گفتىها مى داشتى راجع به كمپخُب   :اكبر
گفتند كه يك  مىبِهِشكمپ زندان . آره، كمپ ديگرى هم بود   :بهرام

هاى بزرگ بود، يك قسمت از اين كارخانه را كه سالن.  بودكارخانه قديمى
شايد بگويم، . كردند زندگى مىآنجاها توش تختخواب چيده بودند، بچه

واقعاً كثيف و واقعاً .  سال عمرش بود70حداقل . كارخانه مال زمان هيتلر بود
 هايى كهاتاق.  نفر توش بودند15 تا 14هر اتاقى . امكانات پائينى داشت
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سالنى كه سرتاسرى بود يك متر به يك متر تخت .  متر مربع بود18تقريباً 
 .واقعاً محيط كثيفى بود. چيده بودند

اگر بخواهيم مقايسه كنيم، كمپ ما در .  بد نبودنسبتاًكمپ جنگل بود كه 
 تا ايرانى 80 نفر و در مجموع 4چون در هر اتاقى .  بودبهترها مجموع از اين

ما تو اين مدت شروع كرديم . آمديمك جورى با هم كنار مىخره يالبود و با
 .كرديمبعد توى كارهاى كمپ كمك مى. به آلمانى خواندن

 كرديد؟چه جور كارهايى مى   :اكبر
ايستاديم، توى بفرض پاى تلفن مى. كارهاى مختلفى بود   :بهرام

 .كرديمآشپزخانه كمك مى
 ؟شد عمومى تهيه مىطور به غذا آنجا   :اكبر
 .گرفتندرفتند توى صف غذا مىها مىبچه. آشپزخانه داشت   :بهرام
 ...كرديد ياخودتان آشپزى مى   :اكبر
البته . آمداز بيرون مى. غذاها همه حاضرى بود. نه، آشپز داشت   :بهرام

 .آوردندآشغال بود، مزخرف بود، ولي  از بيرون مى
 مسئولين كمپ چطور بودند؟   :اكبر
 خوب بودند، يعنى واقعاً مسائل ما را درك آنجاين مسئول   :بهرام

 .كردندمى
 كرديد؟غير از كمك توى آشپزخانه، ديگر چه مى   :اكبر
سازمان پناهندگان اين اجازه را داده بود كه هر كس چهل    :بهرام

 بِهِش مارك 3ست و بابت هر ساعت آنجادر اين مدتى كه . ساعت كار كند
يك روز آمدند، گفتند، كى كارهاى .  مارك120شد دادند كه مىحقوق مى

خالصه يك اتاق را دادند به ما، اتاق . دكوراسيون بلد است؟ ما الكى گفتيم، ما
خالصه ما هم شش .  را شما كاغذ ديوارى كنيداينجاگفتند، . هايم بود مديرِِ

از اتاق بيرون رفتند، ) هايم مسئولينِ (آنها برداشتيم، وقتى دهفت تا شاگر
خواهيم اين كار را بكنيم، البته تو ها اين اولين بار است كه مىيم، بچهگفت

خالصه . كردند، ولي  ما نكرده بوديمخانه ديده بوديم كه چطور اين كار را مى
آقا ما . يمان نرودوها بايد يك جورى ترتيب اين را بدهيم كه آبرگفتيم، بچه

 با هم اش هها همگلكاغذ ديوارى كرديم و بقدرى تميز در آمده بود، 



 ٧١

قدرى تميز در ه خواند، سقف را رنگ سفيد زديم و كف را موكت كرديم، بمى
 .آمد كه خودمان هم باورمان نشد

ها گفته بودند به  از بچهچندتاالبته به .  شدپرى چهل ساعت ما جور اين
ها را تميز كنند مثالً ته راهرو را تى بكشند و توالت. فرض نظافت هم بكنند

كردند ولي   اين كار را مىآنها بنگالدشى با ما بودند، چندتا. ها نكردنده بچهك
كشى، در عوض سيم. زدندطور كارها نمى هاى ايرانى دست به اينبچه
تو اين مدت هم . دادندها را انجام مىدانم كمك به دفتر و فالن و ايننمى

 اينكهبراى .  بدهدآمد در عرض يك روز كارهايت را انجامپليس آلمان نمى
دو . كردنگارى مى انگشت،گفت، بياخون به جگرت كند، يك روز مثالً مى

حساب كن نزديك ژانويه . گرفتگفت، بيا عكس مىداد، مىمرتبه نوبت مى
رفتى تو صف، توى برف،  مى4بود، از همه كشورها آمده بودند، صبح ساعت 

هاى كتانى آمده مثالً من با كفش. لباس مناسب هم كه از ايران نياورده بوديم
 .بودم

 دادند؟ نمىبِهِتانلباس    :اكبر
 .نه   :بهرام
 دادند و غذا؟در واقع فقط جاى خوابيدن مى   :اكبر
ايستاديم آمديم توى صف مى صبح مى3ساعت. درست است   :بهرام

 كه جمعيتو تازه همه اين .  اداره پليس باز كند، برويم تو7كه ساعت 
 نفر 3000خواستند بروند توى اداره، شايد اغراق نكنم روزى نمىدفعه  يك
ها و آمدند توى صف، و هميشه توى اين صف، بين ماها و فلسطينىمى

اى هستند، و هميشه هم چاقو و چون اينها واقعاً عقده. شدها دعوا مىلبنانى
 .خواستند خارج از صف بروند تو مىاش ههم. كشندزنجير مى
 طور بودند يا هستند؟ شان اينكنى همه مىفكر   :اكبر
هيچ چيزى . هاى عوضى داشتندشان كه نه، ولي خيلي آدمهمه   :بهرام
آمد، همه را از دم انداختند، پليس كه مى دعوا راه مىآنها.  مهم نبودبراىشان

در اين مدت، در طول دو ماهى كه من . كشيد به جان همهباتون را مى. زدمى
هر روز اداره پليس .  هر روز درگير كارهايمان با اداره پليس بوديمبرلين بودم،

 .دادندو پناهندگان، هر روز هم يك كار كوچك را انجام مى
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 هنوز با شما مصاحبه نكرده بودند؟   :اكبر
 پليس، �ي ره يك روز برايمان نوبت زدند، رفتيم ادااينكهنه، تا    :بهرام

 .ديديم مصاحبه است
 چند وقت؟بعد از    :اكبر
من كه رفتم توى اتاق، . مصاحبه بود. اىهخُرد و هما بعد از يك   :بهرام

يد؛ گفتم، فعالً آمادگى ندارم، بگوييلتان را براى پناهندگى المترجم گفت، د
 .ها قبول نكرده بودقبول كرد ولي در مورد قبلي. چيزى نگفت. گويمبعد مى
 مترجم چه جور آدمى بود؟   :اكبر
تا چه حد راست بود، ال طلب است، حاگفتند سلطنتمى   :بهرام

 ...و. مان هم انجام شدخالصه ما مصاحبه. دانمنمى
 چه چيزهايى سئوال كردند؟   :اكبر
ى فعاليت مسلماًگفتم، . هايى در ايران داشتىفعاليت چه گفت   :بهرام

اصرار يك مقدار . توانم بگويمن نمىالولي ا -گفتمالبته دروغ مى -ام داشته
؟ كجا فعاليتپرسيد، نوع مى. ولي دوستان ديگرم گفته بودند. نگفتم. كرد

 اى يا نه؟كردى؟ زندان بوده مىفعاليت
  پس چه دليلي ارائه دادى؟   :اكبر
.  قبول كرد!دگى روحى ندارم آما! گفتم، آمادگى ندارم!هيچى   :بهرام
بعد . ماندم كه چه بگويمكرد، مىالبته اگر قبول نمى. اى هم پيش نيامدمسئله

در اين مدت توى . از يك هفته براى ما مووينگ زدند به طرف آلمان
ها پيچيده بود كه باير و بادن اگر بيفتى دهنت سرويس است ولي اگر پناهنده

چون تو آلمان هر ايالتى براى  - است بهتروستفالن يا شمال بيفتى، وضع 
برگه را گرفتيم، پاسپورت را .  رفتيمما آنروز -ى داردخصوص بهخودش قانون 

من پاسپورت را كه ديدم، اشك توى . گفت، اين مال توست. نشان داد
طور گويند، چگفتم از اين لحظه به بعد ديگر، چى مى. شدمع هايم جچشم
گويند، آدمى ديگر هستم كه ديگر، يك چيز ديگر هستم و از آن مى

 .اماين لحظه به بعد بريدهپيوندهايى كه با ايران داشتم، ديگر از 
 پاسپورت آلمانى بود؟   :اكبر
توى . همان پاسپورت خودم كه باهاش آمده بودم. نه، ايرانى بود   :بهرام
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هاى اصلي، و آنوقت اگر كنند به مصاحبهآلمان بعد از يك سال تازه شروع مى
 .دهند پاسپورت مىبِهِتپذيرفته شدى 

  موقتى است؟پس تا قبل از يك سال زندگى   :اكبر
خالصه جواب من آمد ولي جواب حسين، دوستم، . درست است   :بهرام

. حرفى هم براى گفتن نداشتيم. ناراحت برگشتيم كمپ. هنوز نيامده بود
 سوار آنجااز .  پليسي رهروزى كه مووينگ شديم، باز مراجعه كرديم به ادا

 از آلمان شرقى خواستيم رد شويم، بايداتوبوس شديم، برلين غربى را كه مى
ها را دادند دستمان و پليس آلمان شرقى ، پاسپورتآنجا. گذشتيممى

همه تو يك اتوبوس هستيم و ال حا. كنترلش كرد و ما وارد آلمان غربى شديم
بعد، شب بود، من گيج خواب بودم، . پليس آلمان غربى هم همراه ماست

 20 .يك كمپ موقترفتيم تو . فرداش از تابلوها فهميدم توى آلمان هستيم
تفاوتش اين بود كه ديگر غذا را . مثل همان كمپ قبل بود.  بوديمآنجاروزى 

 مارك 110 روز 15براى .  تو صف ايستاديمآنجا. كردىهم خودت درست مى
 نفر ديگر يك اتاق 11ما را هم با . وسايل پخت و پز هم دادند.  دادندبِهِمان
يك آشپزخانه . ها دو طبقه بودتخت.  متر بود25كنم اتاق فكر مى. دادند

 هم بنگالدشى بود، سياهپوست بود، پاكستانى، از آنجا. مشترك توى راهرو بود
ها را نگاه تى، بعد من آمدم توى اتاق، روى تخت نشستم، چهرهملّيهمه 

 .كردم، ديدم همه از من جوانترند
 چند سالت است؟   :اكبر
. بلند شدم به صحبت كردن. خالصه ديدم جوانترند.  سال26   :بهرام

جمعى مثالً اين شرايط را بايد و توى زندگى دسته. امگفتم من سربازى رفته
كارهاى . ها گفتند، پس خودت مسئول اين اتاق باشرعايت كرد، كه بچه

ما هم اكيپ ظرفشويى و خريد . خريد و تهيه غذا، همه، با خودت باشد
 .يد را كرديمتشكيل داديم و خودمان هم رفتيم اولين خر

شد  مارك مى110دادند، يعنى با  مىبِهِتانبا آن پولي كه    :اكبر
 غذاى معمولي خورد؟

 نسبتاًشد غذاى پختيم، مىآره، در صورتى كه خودمان مى   :بهرام
كشيديم و سيگار خودش رقم زيادى  ما سيگار هم مىخُبخوب خورد، ولي 
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، مشروب هم بخورند كه اين هاشد بچهاست و فشارهايى كه بود، باعث مى
خوردند ديگر گريه شروع مشروب هم كه مى. خودش بار مالي زياد داشت

بعد هم . كسىدانم تنهايى و بى مسائل ايران، غم غربت و نمىاش ههم. شدمى
  . گذرانديمگذاشتيم و مىموزيك مى

دهند، بلند بعد از يك هفته، يك روز خوابيده بودم كه ديدم تكانم مى
م، ديدم رفيقم است كه از هم جدا شده بوديم، بر حسب اتفاق افتاده بود شد

اين كمپ خود بركامنت نبود، توى يكى . پيش ما، همان ايالت و همان كمپ
 .شوفاژى بود كه هميشه گرم بود. هاش بوداز دهات

بعد از دو هفته دو مرتبه ما را سوار ماشين كردند و به شهر ديگرى رفتيم 
 �ي ره هم ما را جلو اداآنجا.  كه توى همان ايالت وستفالن استبه اسم منده

ايست كه براى ما در نظر  خانهاينجافكر كرديم، . پناهندگان پياده كردند
ها هر كدام دويدند در يك اتاق را باز بچه.  شديمخوشحالاند، همه گرفته

 مثل اينجاا كردند كه مثالً بگويند اين اتاق مال من است كه بعد ديديم نه باب
 خالصه آمدند و !ها گويم مىجدياين را ... ميز و دفتر و.  اداره استاينكه

از اين لحظه شما بايد توى اين كمپ بمونيد تا مدتى . ايدگفتند شما پناهنده
تان بشود، شما نبايد از اين محدوده بيرون برويدكه نوبت دادگاه. 

  تا چند كيلومتر؟حدوداً   :اكبر
 كيلومترى، كه نبايد ازش خارج 50 ي ه�انم يك محدودگم   :بهرام

بعد هم كارت بانكى دادند كه ماهى سيصد و پنجاه مارك پول از . شديممى
بعد يك مقدار لوازم زندگى مثل قابلمه و چنگال و بشقاب . گرفتيمبانك مى

خواستند به ما  دادند، بعد كلكى كه به ما زدند، محل زندگى را مىبِهِمان
.  متوجه اين شديمبعداًبدهند، ما را چند نفر چند نفر بردند كه ما، نشان 
 كيلومترى شهر، تو 7برده بودند حدود .  سوار ماشين كرده بودندچندتا چندتا

ولي كافى بود  -ها بوداز بيرون مثل بقيه خانه -اى بود يك دهات، يك خانه
 .باريددرش را باز كنى، كثافت از سر و رويش مى

 تان را با هم نبردند؟چرا همه   :اكبر
. گرفتيم كه نرويم اگر همه با هم بوديم، تصميم مىاينكهبراى    :بهرام

شايد در . ها را در هم شكستند بچه�ي هولي چند نفر چند نفر كه بردند، اراد
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 .مورد بقيه هم همين كلك را زده بودند
 توى هر اتاق . يك خانه دو طبقه بود كه در حدود ده تا اتاق داشتآنجا

 !واقعاً كثيف. اتاق حدود دوازده متر بود. بود - دو طبقهدوتا -چهار تختخواب 
 بعد توى اتاق بايد آشپزى هم ! كمدها همه شكسته!يعنى در و ديوارها سياه

. مانيم نمىاينجاكه ما گفتيم، . اجاق ذغال سنگ هم كنار اتاق بود. كرديممى
 پناهندگان ي رهديم، آمديم شهر و به اداعنوان اعتصاب بلند ش هفرداش ب

خواهيد  گفتند، همين است كه هست، مى!رويمگفتيم، ما به آن خانه نمى
زمستان بود و اين .  خالصه مجبور به ماندن شديم!خواهيد نرويدبرويد، مى

لب ذغال سنگ  به آمدند بخارى را لبها هم جوان، بازيگوش، مثالً مىبچه
ها تمام رفت، ذغال سنگمىال حرارت اتاق حسابى بادفعه  كردند، يكمى
بايد دو مرتبه . كرد اتاق يخ مىدفعه يكگرفت، بعد شد، خاكستر لوله را مىمى

زندگى . كردآورديم تا بشود روشنش كردى خاكسترها را در مى تميزش مى
، هابچهال حا. آمديمكرديم، يا بايد كوتاه مى يا بايد دعوا مى!مشترك بود ديگر

بوى نگاه يكى دوست داشت موزيك گوش كند، يكى دوست داشت مجله پلي
يكى دوست . كردهاى سكسى مى از عكسپرى سرش را ال باي كند و همه

داشت روزنامه سياسى بخواند، سرش تو كار خودش بود، يكى هم مثل من 
. ك خودش باشد و با كسى درگيرى نداشته باشدالكرد سرش تو سعى مى
 .اماى افتاده ذكر من اين بود كه تو چه بدبختىتمام فكر و

. اين خانه حمام نداشت و ما مجبور بوديم براى حمام كردن برويم شهر
انداختى توش تا البته حمام داشت ولي برقى بود و بايد حداقل ده مارك مى

كوران . توى زيرزمين خانه بود.  بودبزرگيشد، چون حمام خيلي آب داغ مى
 .شد ديگر نمى،هوا و كثيفى

. يواش يواش زياد شد. دها بو بود، مشروب خوردن بچهآنجاي كه ا همسئل
 چهارتاكافى بود . ساخت نمىبِهِمشانسى يا بدشانسى، مشروب  من از خوش

خوردم، ولي نه اين بود كه مى. استكان ودكا بخورم تا رنگم مثل گچ بشود
مين، گريه كنند، با مشت خوردند تا جايى كه بيفتند ز مىآنها. آنهامثل 

هم مجبور بودم  من. ى بودجور اينهايشان تيپ. بيفتند به جان در و ديوار
 .باهاشان زندگى كنم
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كرديم، چون حمام مسئله ديگر اين بود كه چون ما نظافت را رعايت نمى
آمد، رخت هم دفعه پائين مى رفت و يكمىال دفعه با نبود و درجه اتاق يك

هاى شهر شد، بايد همه اين كارها را در حمامالبته مى - شد شستزياد نمى
. من تمام تنم يك جانورهاى كوچكى گذاشت -آمدكرديم كه گران در مىمى

تر از  من چون تنم بيش. دكتر آمد، ديد، گفت، شپش نيست. البته شپش نبود
ها را فرداش رفتيم شهر، نمونه. بقيه مو داشت، اول تن من جانور گذاشت

غش خنديد و گفت   پناهندگان غش�ي رهمسئول ادا. ديم نشان داديمبر
 .پاشى كنند گويم بيايند خانه را سممى

پاشى كردند كه  ها را ريختند زمين و سمها و رختخوابآمدند، تمام تشك
توانستيم رويش ها خيس آب شده بود و تا دو سه روز اصالً نمىرختخواب
فقط گفت موهاى . ندادخصوصى  هر چيز بدكت. من هم دكتر رفتم. بخوابيم

چسبيد، خوبيش البته به لباس نمى. بعد هم جانورها رفتند. ح كنتنت را اصال
 .اين بود
 شد؟ها مربوط مىواقعاً چند درصد اين كثيفى به بچهال حا   :اكبر
كارهايى . كشيديمهر روز صبح، تى مى. ، برنامه داشتيمآنجاما،    :بهرام

. ولي ساختمان بيش از اندازه قديمى بود. كرديمآمد مى برمىمانترا كه از دس
يك . مثالً در و ديوارها همه سياه بود و ما رويش را پوستر چسبانده بوديم

رفتى بشوئى به جان خودم، ن يادم آمد، ظرف غذا كه مىالاى كه امسئله
د  كبوت بشقاب را، دستچهارتاكافى بود يك قابلمه را مثالً بشوئى، يا سه 

 يك كمى عرق خُب. ها تمام استخوان درد گرفته بودند بچه!شد از سرمامى
كافى بود بروى يك قابلمه بشويى، تا از . خاطر همين چيزها بود ها بهخوردن

بعد، تمام اين مسائل دست به دست هم داد . آمدن به خارج پشيمان بشوى
 .كه تصميم گرفتم بروم انصراف بدهم و برگردم ايران

  بودى؟آنجاشد كه چند ماه مىال حا   :اكبر
باز گفتم كه . حدود چهار ماه بود كه از ايران آمده بودم بيرون   :بهرام

دوستم افتاده بود يك شهر ديگر، بعد ما امكان ال حا. گدار به آب نزنمبى
ها يك جنگل نزديكى ما بود، بچه. كالس زبان و اين چيزها هم نداشتيم

 هم خواب و روز كردند و شبكشى مى و عربدهخوردندرفتند مشروب مىمى
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 !از نو روزى از نو
 .خوانديم گفتى زبان مىقبالًولي     :اكبر
دولت . كالس نداشتيم. خوانديمخودمان مى. درست است   :بهرام

خالصه من با دوستم تماس گرفتم و گفت، بلند شو . كردبرايمان كارى نمى
نزديك عيد خودمان ال حا. فاصله داشت كيلومتر با ما 120شهرش . بيا شهر ما

 رسيدم و مسائل را برايش توضيح دادم، گفت، من به هيچ آنجاوقتى . بود
من از ال حا - يا به شهر خودت برگردى گذارم ايران برگردىعنوان نمى

مانى و جا پيش ما مى تو همين -قانونى خارج شده بودم ى خودم غيرمحدوده
 .كنىبا من زندگى مى

 تميز آنهاآپارتمان .  يك آپارتمان داده بودندبِهِشانده نفر بودند كه  آنها
، حمام آب گرم داشت، آشپزخانه داشت، وسايل پخت و پز هم داشت، از بود

هاشان هم و بچه. اىكردى توى خانهيعنى فكر مى.  بودبهترمال ما خيلي 
كه من باهاشان هايى آن بچه. شد خسته نمىآنهاآدم از بودن با .  بودندبهتر

 شان يكيفروش مجيديه بود، ى مجيديه بود، حشيش بچهشان يبودم، يك
ى شهر بودند، الهاى باقاچاقچى بود، دوتاشان هفده هجده ساله بودند، بچه

 .اى بود كه فرار كرده بود كميتهشان يكي.  هم خوب بودشانوضع
 .كار كند اش ه هم براى كميتاينجاالبته اگر نيامده باشد كه    :اكبر
 و  فلج بودشان يكي. دانمدرست است، بعيد هم نيست، من نمى   :بهرام

 چيزها جور اين هم كارمند اداره و از شان يكي. براى درس خواندن آمده بود
 .كردند حداقل آرامش همديگر را رعايت مىاينجاهاى  بچهاما. بود

ها همان  اين.ها”گرونه“ ما با حزبى آشنا شده بودند، به اسه بچهآنجا
طور كه من   ايناماسبزهاى آلمان هستند كه طرفدار محيط زيست هستند 

 ريشو اكثراًشان ريش دارند، يا همه. هاى آلمان هستندام كمونيستشنيده
ها آشنا شده بودند، ها با اينبچه. زنند كراوات نمىشاندامكهيچ. هستند

 .هايشانتوسط همسايه
كنند، روند، در را باز مىزنگ به صدا در آمد، مىبينند ها مىيك روز بچه

نايلن را كه توش نگاه . بينند كسى نيست و يك نايلن پشت در استمى
ها  بچهِ رويى ههمسايه روب. بينند يك مقدار مواد غذايى استكنند، مىمى
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گويند، اين مال شماست، انگار زنند، مىروند، در او را مىمى. استراليايى بوده
آن كسى كه اين كار را كرده بوده، پيرزنى بوده، چند . اندباهى به ما دادهاشت

شوند كه او آن كيسه نايلن را ها متوجه مىزند، بچهآيد، در مىروز بعد مى
ما فقير نيستيم و احتياجى به غذا نداريم و از اين : گويندمى. آورده بوده

كدام در اختيار ما   شما هيچما به چيزهايى نياز داريم كه: گويندمى. هاحرف
خواهيم زبان شما را ياد صحبت احتياج داريم، ما مىما به هم. گذاريدنمى

ن همين اليم كه آن زن يكى از فعابيايبگيريم و از اين حالت بسته بيرون 
فرندز “كند به اسم آورد با دفترى آشنا مىها را مىپيرزن بچه. ها بوده ”گرونه“

، اين دفتر واقعاً طرفدار جهان سوم بود و مسئولش هم ”تاندفتر دوس“ يا ”بورو
اولين . دانم نمىدقيقاً كه هندى يا پاكستانى بود، ”ريتال“شخصى به اسم 

گذارد، با يك سرى از ها كالس آشنايى مىكند، براى بچهكارى كه مى
يواش يواش اين آشنايى . دانشجويان آلمانى كه از طرفداران جهان سوم بودند

تر  بعد اين آشنايى بيش. ها كالس زبان بگذارندشود براى بچهث مىباع
كردند براى غذا و وقتى از دانشكده ها را دعوت مىها بچهشود و آلمانىمى
نشستند، ها مىخوردند، چند ساعتى با بچهآمدند خانه غذايشان را مىمى

ه بود و من خيلي اميدوار كنندال  باجوروى اين حساب . كردندزبان كار مى
 .پيش حسين دوستم ماندم

زمين هم پاركت بود و . ها بود تخت به تعداد بچهآنجا، موقعيتتو همين 
من و حسين حدود دو ماه دو نفرى روى يك تخت . هيچ چيز اضافى هم نبود

 . هستماش همن واقعاً شرمند. خوابيديممى
 تاست و ما 9ها را شمرد، و ديد بعد يك آلمانى يك روز آمد خانه، تخت

: گفت. خوابيم چيست؟ گفتيم ما دو نفر روى يك تخت مىقضيهگفت . ده نفر
نه، ما مثل تو نيستيم : پس با هم بعله؟ گفتم:  گفت!بله: دو نفرى؟ گفتم

 .كثافت
 از كمپ خودت چه خبر؟   :اكبر
. گرفتمرفتم شهر خودم، حقوقم را مىمن ماه به ماه مى. هيچى   :بهرام

 مرا آنها. هاى آن كمپ افتاده بودمل معروف ديگر از چشم بچهالبته به قو
 نماندى تا مثل ما همه چيز را اينجاتو : گفتندمى. شناختندعنوان خائن مى به
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شه بدبختى انگار كه آدم بايد همي. تحمل كنى، و رفتى و به راحتى رسيدى
ماه . هم نبود برايم ماما .كردندام مى خالصه مسخره!بكشد تا به حساب بيايد

دادم  تاش را مى60گرفتم، البته آمدم، سيصد و پنجاه مارك را مىبه ماه مى
ريختيم و خرج  تاش را با پول حسين روى هم مى290. كرايه رفت و برگشت

خواهم من هم مى: گفت. بعد به جايى رسيديم كه حسين هم بريد. كرديممى
 .برگردم ايران

گمانم چون پاس .  آدم سرگردان استتا يك ساليالً در آلمان، معمو
گفتند، كم همه بريده بودند، مىخالصه كم. گردانددهد، سر مىسياسى مى

 سياسى داشتند و از ماها با فعاليتهايى كه حتى بچه.  رسيده استمانبه لب
 .تر بودنداراده

 ترند؟ها از شما باارادهكنى سياسىچرا فكر مى   :اكبر
 خاطر ترند، يا بهجدي آنهاگويند، طور مىاست، چظورم اين من   :بهرام

من : خالصه حسين گفت. تر باشندجديكنند عقايدى كه دارند سعى مى
دليلش را پرسيدند، . خواهم بروم ايرانمن هم گفتم كه مى. روم سوئدمى

ما كارهايت را :  گفتند!گر مسئله خودم است، به شما ربطى ندارديآن د: گفتم
اى به كه در اين مدت با دار و دسته. برداى وقت مىهخُردماه و كنيم، يكمى
اى از كليسا است، و تمام ثروتمندان  آشنا شدم كه شاخه”كاريتاس“نام 

 .كنند كمك مىبِهِشان
 قرار شد هزينه برگشت مرا به ايران بدهند، چون خود سازمان آنها

پول دارى برگردى؟ : سازمان پناهندگى گفت. كردپناهندگى اين كار را نمى
در اين .  مرا معرفى كردند به اين سازمان كه به من كمك كندآنها. نه: گفتم

آمدند در خانه و شنبه از طرف كليسا مى مدت كه ما در كمپ بوديم، هر يك
كرديم تميزترين خاطر غرورى كه داشتيم، هميشه سعى مى ما هم به

 زنگ تفريح عنوان به و ما هم آمدند دنبالمان،مى. هايمان را بپوشيملباس
آخر سر هم . خنديديممى. آورديمبازى در مىرفتيم كليسا، مسخرهمى
 .كردندآوردندمان خانه، خيلي هم ازمان تشكر مىمى

 كليسا چه نفعى برايتان داشت؟   :اكبر
 .آلمانى حرف بزنيما تتوانستيم با چندهيچى، فقط مى   :بهرام
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 كردند؟ مىهِتانبِهاى مالي هم كمك   :اكبر
. داد وقتى شد كه سازمان پناهندگان به ما يخچال نمىبعداًآره،    :بهرام
گذاشتيم و هوا هم سرد بود ولي  گوشت را پشت پنجره مىخُبزمستان 

هاى دست ها يخچالها گفتيم، اينبعد به همين. توانستيمتابستان كه نمى
 .دست دوم خودشان رايا ظروف . دوم خانه خودشان را برايمان آوردند

ها چه توقعى از شما داشتند؟ مثالً ، در قبال اين كمكآنها، خُب   :اكبر
  بپيونديد؟شانخواستند به جمعمى

توقع داشتند ما . هايشان خواندشد اين را از چهرهكامالً مى   :بهرام
. ها به قول معروف سر كار گذاشته بودندشانولي بچه.  برويمآنهاسمت 

 !كنيم، بعد هم گور پدرشانستفاده را ازشان مىگفتند امى
توى همين . روم سوئد، من برگشتم شهر خودمانحسين كه گفت من مى

يعنى برادرش . اى حسين توسط قاچاقچى كارش رو به راه شدهخُرديك ماه و 
پول واريز كرده بود به حساب قاچاقچى و حسين رفت هامبورگ و هتل آپولو 

 .و رفت سوئد
 قدر به قاچاقچى داد؟چ   :اكبر
بعد در اين مدت . هزار و ششصد مارك، از هامبورگ به سوئد   :بهرام

هاى كمپ آمد كه با از ايران يكى از دوستان بچه. من برگشتم شهر خودمان
اين هروئين را يك مقدارش را داد به . خودش مقدارى هروئين آورده بود

ى سفرشان قدار از هزينه و يك م كه بردند توى هامبورگ و فروختندهابچه
اين طرف كه هروئين را . خواستند بروند سوئد هم مىآنهاآخر . آماده شد

هايش را آب آورده بود، توريستى از ايران آمده بود كه ده روزى بماند و جنس
ى ما لنگر اى توى خانههخُردكند و برود ولي طورى شد كه حدود يك ماه و 

كشيدند، ها، بقيه مى هفده هجده سالهدوتاانداخته بود و به جز من و آن 
خوردند، نه ها نه غذا مى اين.شدمروزى دو سه بار، اصالً من ديوانه مى

از يك طرف اگر .  كه من مانده بودم! هروئيناش هخوابيدند، هممى
شدم و از طرف ديگر،  خائن شناخته مىعنوان بهخواستم بروم و لو بدهم، مى

 كه چون رفته بودم شهر حسين و با او زندگى مگفت. غير قابل تحمل بود
 يك آدم قبولم عنوان به. ها پرستيژ خوبى نداشتمكردم، از نظر اينمى
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 بدانم، از آنهاخواستم خودم را جزيى از كردند ولي به محض اين كه مىمى
 .شدم طرد مىآنهانظر 

تاريخ به من گفتند كه در . بعد ديگر كار من درست شد كه بروم ايران
دهند برند فرودگاه و سوار كه شديد پاسپورتتان را مىفالن شما را مى

 از بهترتو اين مدت با حسين تماس گرفتم، گفت بلند شو بيا سوئد، . تانتدس
هيچ عنوان هم تر است و به   كماينجاآلمان است، حداقل مشكالت رفاهى 

خواستم به ن هم نمى، ولي پول كه نداشتم، از ايراخُب گفتم خيلي !ايران نرو
ام حاضر بودم تو بدترين شرايط باشم ولي از خانه. وجه كمكى بشودهيچ
. دهدى سفرت را مىگونه كمكى نگيرم، كه حسين گفت برادر من هزينههيچ

. كنديك سال است تو سوئد زندگى مى. كنى استى پول جمعبرادرش بچه
ط دستم بود كه از طريق من بليال حا. گفت، بلند شو سريع برو هتل آپولو
بلند شدم، آمدم .  به تهرانآنجااير، و از سوئيس بروم بندر عباس، با سوئيس

 .هايم را هم بردم آن شهرى كه حسين بودهامبورگ، اثاث
 بعد از چند ماه؟   :اكبر
آمدم هامبورگ و . ن ده ماه بود كه از ايران خارج شده بودمالا   :بهرام

مسئولش يكى از آن . آپولو، فقط اسمش هتل بودهتل . خودم را معرفى كردم
ى آدم شخصيتاز نظر . هايى بود كه در ايران تو خريد و فروش ماشين بودلالد

او مرا به كسى معرفى كرد كه همه .  معرفى كردمبِهِشخودم را . كثيفى بود
له گفت، بايد بمانى تا پاسپورت برايت الد. ى قاچاقچى تو هامبورگ استكاره

ديدم  بودم و مىآنجامن . ، چون من پاسپورتم دست دولت آلمان بودجور كنم
. گيرد بليط هواپيما مىبراىشانآيند و او هايى از ايران مىكه هر روز خانواده

فقط اسمش هتل . هتل واقعاً كثيف بود. براى سوئد از طريق خاك دانمارك
 كثيف قدرها آن. هاى ناصرخسرو خودمان هم بدتر بودولي از مسافرخانه. بود

توى . خوابيدند زيادى مىجمعيتتوى هر اتاق . بود كه حد نداشت
حمامش هميشه خاموش . آمدگير نمىالً هايش دستمال كاغذى معموتوالت
 .خوابيدند نفر مجرد مى14 تا 12توى اتاقى كه ما بوديم شبى . بود

 اتاق چند مترى بود؟   :اكبر
. خوابيدمهميشه روزى زمين مىمثالً من . سه در چهار بود   :بهرام
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 آنجاها چون يك شب براى خانواده. خوابيديمهامان روى زمين مىخيلي
از هر . كردندخره هر جور شده بود، آن شب را تحمل مىالماندند، بامى
البته .  را گران كرده بودندشاننرخ. گرفتندر پول مىال د2000 هم شانكدام

 .آمدند قاچاقچى ديگرى مىيك مقدار راه را از تركيه توسط يك
 هم آنهاهايى آشنا شديم كه  كه بودم يواش يواش با بر و بچهآنجا

يواش . ى آلمان بودندخواستند بروند سوئد و پاس نداشتند و پناهندهمى
هايى كه تر آدم به اين دليل كه بيش. نى شداليواش مدت ماندن ما طو

داشتيم كه عكس او را از روى آمدند، مرد بودند و ما احتياج به پاس زن مى
پاسپورت بكنند و عكس ما را بزنند و عكس او را به عنوان همراه بچسبانند تو 

خوردند، ها به ما نمىكه اين هم كار مشكلي بود، چون بعضى از زن. پاسپورت
 با ما جور بود، خودشان قبول شانخوردند، سن و سالها هم كه مىبعضى
بعد از يك مدت يك پاسپورت براى من . داشتندكردند، چون اطمينان ننمى

 .خوابيدم يك ماه، من هر شب تو هتل آپولو مىدقيقاً. پيدا كردند
 مخارج هتل چطور بود؟   :اكبر
پول ناهار و  - چاىدوتانان و پنير و كره و  -دادند صبحانه را مى   :بهرام

خالصه ما از . ندآوردشام را قرار بود بدهند، ولي هر روز يك بامبولي در مى
حتى گاهى . پختيمداديم و هفت هشت نفرى غذا مىجيب خودمان مى

گفت اگر از طرف دولت گذاشتند غذا هم بپزيم، صاحب هتل مىها نمىوقت
كدام  روزهاى آخر ديگر هيچ. كنند و از اين جور چيزهاام مىبيايند جريمه

 بدهند كه با همان مانبِهِپول نداشتيم، و ديگر مجبور شدند روزى ده مارك 
براى من پاسپورت گير آوردند، و من همراه . آورديم را هم مىقضيهسر و ته 

 دختر توش بودند و سه تا پسر و يك پيرزن، روى هم چهارتااكيپى كه 
ما .  برويم سوئدآنجاما را از راه نروژ فرستادند كه بعد از . شديم هشت نفرمى

وقتى . شتى و ترن برايمان خريده بودندبليط ك. حركت كرديم به طرف مرز
چون هيچ كدام . خواستيم وارد كشتى شويم، گفت، ويزاى نروژ؟ ما مانديممى

من تا آن موقع . خواهد؟ گفت بلهگفتيم، مگر نروژ ويزا مى. ويزا نداشتيم
ها بچه. توانستم حرف بزنمساكت بودم، چون آلمانى، تو اين مدت تقريباً مى

بلد نبودند همين جورى مانده بودند و من مجبور شدم شروع كه انگليسى هم 
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، يك اكيپى اينجادانم، پليس تلفن زد كه نمى. كنم به آلمانى حرف زدن
كند و  هم آلمانى صحبت مىشان يكيخواهند بروند نروژ، هست كه مى

چرا؟ ال حا. توانيد برويد نروژبرگشت به من گفت، شما به هيچ عنوان نمى
ن قرار بود كه قاچاقچى ما را به عنوان طعمه فرستاده بود، چون جريان از اي

رسيدند، از طريق همان موقع مسير به اين صورت بود، كسانى كه به آلمان مى
رفتند كردند و مى هواپيما عوض مىآنجافرستادشان به كپنهاگ، هواپيما مى

از هواپيما ها استكهلم، ولي پليس سوئد آمده بود تو كپنهاگ و وقتى كه بچه
گرفت كه شان را مى يقهجا ناشدند كه هواپيما عوض كنند، همپياده مى

 هم فرصت اين را نداشتند كه آنهاگرفت و ها را مىپاسپورت؟ پاسپورت
جورى رفته بود و توى هواپيما، از حسين همين. ها را پاره كنندپاسپورت

كرد، ليس كنترل مىكه پال كپنهاگ به سوئد، پاس را پاره كرده بود ولي حا
 .اين راه هم بسته شده بود

هاشان را توى دانم از يك تاريخى به بعد پاس كه من مىآنجاتا    :اكبر
شان را ولي با اين همه پليس يقه. كردندهمان هواپيماى اول پاره مى

 براىشانگرفت و پرونده  را مىشان گرفت و به جاى پاسپورت بليطمى
 آنهاى تا هواپيما يك ساعت بود و بنا به گفتهچون فاصله دو. ساختمى
بايست دو ساعت و نيم پيش از حركت هواپيماى بعدى توى فرودگاه بوده مى

شد به منظورم همان هواپيمائى است كه گويا يك جورى مربوط مى. باشند
 .مسير دوبى
خالصه راه بسته . دانستمها را دقيق نمىمن اين. درست است   :بهرام
ى ما خواست بوسيلهآمد و قاچاقچى مىطور مى  هم همينجمعيتو شده بود 

قبل از ما هم يك عده را . شود بفرستد يا نهتجربه كند كه از اين راه مى
فرستاده بود كه چون دو روز بود ازشان خبرى نشده بود، يا بايست رسيده 

پليس .  شروع كرديم صحبت كردنآنجاخالصه، ما ... باشند و يا زندانى جايى
ها را گفت، حتما ويزا داشته باشيد، و چون ما ويزا نداشتيم، برگشت پاس

چون پاس يكى ديگر بود و عكس . كنترل كرد و فهميد پاس من جعلي است
پرسيد، جعلي است؟ . كارىمرا خيلي سرسرى چسبانده بودند روش و كثافت

خواهيد مى گفت، چه كار بِهِشان. هايشان قانونى بودبقيه پاس. گفتم بله
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هايى كه از اين البته پليس آلمان هم توى جريان بود كه تمام پناهنده. بكنيد
خواهند  مى-آيند آلمانآيند برلين، بعد مىاز تركيه، مى -آيند طريق مى

گفت . داد آزادى مىبِهِشانبروند سوئد، روى همين حساب يك مقدار 
گفت پس برويد هامبورگ . ه گفتند نآنها پناهنده شويد؟ اينجاخواهيد مى

فكرهايتان را بكنيد، يعنى كه برويد همان هتل آپولو، پيش او، تا از راه ديگرى 
چون من اشتباه . بعد، از جيب من مدارك پناهندگيم را در آورد. بفرستدتان

با شهر من . كرده بودم و در آخرين لحظات، اين مدارك تو جيبم مانده بود
ها را ول كرد كه بروند هتل آپولو، و مرا ام، بچهدهتماس گرفت، ديد من پناهن
 .اين دومين زندان من بود. آن شب انداختند توى زندان

 وضع زندان چطور بود؟   :اكبر
 گفتم، من امشب كجا مأموراين زندان، وقتى ما راه افتاديم، به    :بهرام

ارد شهر وقتى راه افتاديم، از بندر گذشتيم، و. بريمت هتلروم؟ گفت، مىمى
دانستم مى. داشت چهار مترى كه جلوش نرده بود، نگهشديم، جلو ديوار سه 

يك حياط . كه وارد شديم. ست؟ گفت آرهجا همينگفتم، هتل . زندان است
. ى بلند كه هفت هشت طبقه بودها نادور تا دورش ساختم. خيلي بزرگ بود

، ديگر آنجاما وارد يك ساختمان آجرى شديم، از يك در رفتيم تو و از 
! هايت را خالي كنگفتند جيب. ها شدبرخوردهاشان با من مثل جانى

همراه من يك دخترى هم بود كه سنگالي بود ال حا. هايم را خالي كردمجيب
كرد و من دخترك گريه مى. او را هم گرفته بودند. خواست برود سوئدو مى
 سلول 16 يا 15حدود شايد . ما را برد توى يك راهرو. دادم دلدارى مىبِهِش

يك متر و نيم در دو متر بود، يك . آنهامن رفتم توى يكى از . انفرادى بود
يك سكو . شد ديدقرار گرفته بود و جايى را نمىال پنجره كوچك داشت كه با

 پتوى كهنه كه روش تاريخ دوتابود، يك تشك پالستيكى سبز رنگ بود، 
 چندتاى تلخ با يوان فلزى قهوهيك ل. اى؟ گفتم آرهگرسنه: گفت.  بود1960

صبح . آن شب را توى آن زندان بودم. تكه نان جو آورد كه نتوانستم بخورم
 من سرما آنجا. آوردندم همان اداره پليسى كه توى بندر بود. آمدند دنبالم
ها را خوردم، وقتى قرص. قرص خواستم. كرددندانم هم درد مى. خورده بودم

 برايم قهوه آوردند و يك مقدار سيب و آنهاردن كه شروع كردم به استفراغ ك
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پزشكى بعد از يك مدت يك نفر آمد كه خودش را دكتر دام.  شدبهترحالم 
. مترجم من بود. گفت مدت زيادى است كه توى اين شهر است. معرفى كرد

پليس از من سئوال كرد كه پاسپورت چه جورى به دستت رسيد؟ گفتم 
پليس گفت تو اين پاسپورت مهر . تم رسيده استپاسپورت از تركيه به دس

گفت كى به . ها خبرى ندارمگفتم من از اين. ورود به آلمان غربى هست
پليس گفت تو هيچ جاى آلمان . 7دستت رسيده؟ گفتم ديروز صبح ساعت 

گفت چه . اين از اشتباهاتى بود كه من كرده بودم.  پست نيست7ساعت 
چون ساعت . 11 چه ساعتى؟ گفتم ساعت گفت. جورى آمدى؟ گفتم با ترن

گفت چه ساعتى از شهرت راه افتادى؟ گفتم .  مرا دستگير كرده بودند1
گفت هيچ ترنى توى آلمان نداريم كه بتواند اين مسافت .  صبح7 يا 5ساعت 

اين بود كه به . ام شدهمستأصل من ديدم ديگر واقعاً آنجا. را تو اين مدت بيايد
گفتم .  نشسته بودآنجا هم پناهندگانى ى ادارهنماينده. اى متوسل شدمحربه

ن الخواستم آلمان بيايم و هدفم سوئد بود و كشورهاى ديگر امن از اول نمى
 همه دارند وارد خاك پناهندگاناند،  بستهپناهندگان را به روى شانهمه راه
به خواستم ام ولي مىقانونى عمل كرده شوند و من با اين كه غيرشما مى

هم حاضرم كه دولت آلمان هر تصميمى ال دولت شما كمك كنم، و حا
ام ولي هدفم اين بود كه يك البته اشتباه كرده. ام بگيردخواهد دربارهمى
 خنديدند و پرونده از آن به بعد شكل آنها. تر شود خور براى شما كمنان

هايى كه ديگر سئوال. ديگرى به خودش گرفت، يعنى به نفع من شد
ها تماس گفتند شما با قاچاقچى. ها عادى بودسئوال. پيچاندندكردند، نمىىم

بعد از ظهر گفتند دادستان شما را . خُببعد گفتند خيلي . نداشتيد؟ گفتم نه
كند، شما برگرديد شهرتان و ادامه از اين لحظه به بعد آزاد اعالم مى

 . را بدهيدتانزندگى
تادند سمت شهرم، ولي چون هدف من بعد برايم بليط ترن گرفتند و فرس

 !كنمرفتن سوئد بود، توسط قاچاقچى، گفتم، اين دفعه ديگر اشتباه نمى
همان  -شب رفتم خانه . رسيدم به شهرم و اين مصادف بود با اول برج

فرداش رفتم بانك، .  بودمآنجاها و آن شب را  پيش بچه- بودمقبالًاى كه خانه
اين دفعه ديگر . ى سيصد و پنجاه مارك را كه گفتمپولم را گرفتم، همان ماه
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 ”آوس وايز“ بِهِش -پاسپورت موقتى را به من داده بودند . آن اشتباه را نكردم
ها و خودم همان روز بعد از ظهر  با كارت بانكى، دادم دست بچه-گويندمى

 .حركت كردم سمت هامبورگ
 .يعنى به طرف هتل آپولو   :اكبر
ين دفعه ديگر وضع خيلي خراب شده بود، به اين صورت ا. بله   :بهرام

چون قاچاقچى با مردم خوب . كه پليس سوئد دست قاچاقچى را خوانده بود
كرد، يكى دو نفر رفته بودند همه چيزش را روى ميز پليس سوئد رفتار نمى

فرستاد، پليس سوئد ديپورت هر كه را كه قاچاقچى مىال ريخته بودند، و حا
آلمان و اين مسئله طورى شده بود كه همه داشتند روى دست كرد به مى

شدند، و او آمده بود راهى پيدا كرده بود، به اين صورت كه قاچاقچى تلنبار مى
 قبل اماكنيد،  مىپناهندگي درخواست آنجافرستم دانمارك، شما شما را مى

ا را  شما رسيدگى شود، من شمپناهندگي به جريان ”سندهلم“از اين كه در 
كنم حتى اگر ده بار ديپورت شويد، باز برم و تضمين هم مىبه سوئد مى

بعد .  مانديم”سندهلم“چون همه توى . كه البته تضمينش پوچ بود. ببرمتان
 .هاى ديگر و از او خبرى نشدهم رفتيم به كمپ

خرند به  به اين صورت است كه براى همه بليط ترن مىجومن ديدم 
كدام ويزاى دانمارك  ها هيچلبى مسئله اين است كه اينجا. ”رودبى“مقصد 

كرد ولي نه به آن هاشان را كنترل مىنداشتند و پليس آلمان هم پاسپورت
 .قضيهگذاشت روى پوش مىرصورت يعنى س

اين نكته كامالً قابل توجهى است براى رفقا يا برادرانى كه با    :اكبر
 .كنندپليس همكارى مى

پليس هميشه بنا به سياستش كار . طور است ينبله، هم   :بهرام
هايى خواست سخت بگيرد، مجبور بود تمام اين پناهندهچون اگر مى. كندمى

بعد هم در . اند، در آلمان نگه داردرا كه در اين مدت وارد خاك دانمارك شده
 دولت آلمان غربى هم مجبور شد همان -ماه دسامبر بود شايد -همان موقع 

يك سرى قراردادهايى بستند با آلمان شرقى كه . به آلمان شرقى بدهدباج را 
ى دنيا راه برلين غربى را ببندند، كه از آن به بعد هر كس از هر نقطه

خواهد بيايد برلين شرقى بايد ويزا داشته باشد، و اين راه هم بسته شد و مى
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 همه سريع . در روزهاى آخر زياد شودجمعيتهمين باعث شده بود كه تراكم 
، به آلمان و آنجاكردند به سمت آلمان شرقى، و بعد از از تركيه حركت مى
 .بعد، دانمارك و سوئد

.  پليس گرفته بودآنجامن هم آمدم هتل آپولو، پاسپورت جعلي را هم كه 
 خُبقاچاقچى گفت تو برگرد شهرت تا بعد ترتيب كارت را بدهيم، ولي 

وجه كارت را راه  نباشى، به هيچهامشخص بود كه اگر جلو چشم اين
 را به دست آورده باشم، شروع كردم به شان دلاينكه براى اما. اندازندنمى

كردم تا ايستگاه قطار بروند، به مسافرها كمك مى. كمك كردن در كارهايشان
كردم كه توى كردم، خالصه كارهايى مىهايشان را كمك مىچمدان

وقتى كه آخرين اكيپ هم رفت، براى . ندازندى مرا از هتل بيرون نيواسرودر
هاى ما لو بود، گفت تمام جريان... چند روز هتل خالي شد و صاحب هتل كه
از مسئله دور نشويم، او ال البته حا. رفته و ديگر كسى حق ندارد تو هتل باشد

گفت، داد، مثالً مىهايش همه جور كارى انجام مىآدمى بود كه براى هدف
 زنى كه از تركيه آمده است، حتما فاحشه شده و بايد ترتيبش هر دخترى يا

هايى كه در بازىخواستند بروند سوئد، با موذى دختر بودند كه مىدوتا. را داد
 هم پول آنها.  را راضى كرد كه توى آلمان بمانند و پناهنده شوندآنهاآورد، 

 هم آنهاشود، به مىخوا همآنهاو من ديدم كه او هر شب با . نداشتند كه بيايند
ى آمدنشان به سوئد را جور خوابيدند كه برنامهبد به اين اميد باهاش مىال

دانم، كند، يا شايد به قول او توى تركيه اين كار را تجربه كرده بودند، نمى
 .كردندى كه در آن بودند اين كار را مىموقعيتدانم كه به خاطر فقط مى
. ، مهم نيستخُب. وم و شعار بدهمنزديك بود احساساتى بش   :اكبر

هاى گذارم براى نوشتهمن شعارهايم را مى. ستاىدنياى پتياره. دنياى ماست
 .گفتىمى. خودم

گفت، برو شهرت، هر وقت قرار شد . او مرا از هتل بيرون كرد   :بهرام
 آلمان بود و ي يك كردى بود كه پناهنده. كنمبفرستندت سوئد، خبرت مى

اين وقتى از جريان من مطلع شد، گفت، . توى كمپ بودتو هامبورگ 
من . ى من بخواب تا كارت درست شودها خانهبيا، شب. اى نيستمسئله

هايى است كه واقعاً جزو آدم. ى او خوابيدمحدود سه يا چهار شب خانه
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دانست من اهل اين سياسى بود و با اين كه مى. كنموقت فراموشش نمى هيچ
وقت هم نگفت، نظرت  هيچ.  كمك كردبِهِم ولي خيلي ها نيستم،حرف

بعد از سه چهار روز، يك روز كه آمدم هتل، ديگر . هاچيست و از اين حرف
دختر خانمى آمد كه . آمدندتك و توكى مى. زدتوى هتل پرنده پر نمى

ديگر طورى شده بود كه  - گفتم بِهِشخواست برود سوئد، من مسئله را مى
 گفتم، اگر اجازه بدهيد عكس مرا تو -شدمدامن مسافرها مىخودم دست به 

ال حا. پاس شما بزنند كه من به عنوان شوهر شما بتوانم از آلمان خارج شوم
 بعد از  وروند دانمارككرديم به تمام كسانى كه جلوتر از ما مىما فكر مى

ورد ى جالبى برخ با مسئلهبعداًال شوند سوئد، كه حاچند روز فرستاده مى
هايم در سوئد حرف گفت بايد با فاميل. اين دختر هم قبول نكرد. كنيممى
آن شب به نظر . كنمرفت، تلفن زد و گفت نه، من همچين كارى نمى. بزنم
 .از هتل بيرون آمدم. ى پايان استآمد براى من نقطهمى

گفتم، ام گرفت،  گريهكم كم من حاليم نبود، اماآمد، باران تند، باران هم مى
 از آن باشم بهترخواستم يعنى من مستحق اين همه بدبختى هستم؟ من مى

 برگشت به عقب است اش هبينم همكنم مىهر چه فكر مىال كه بودم ولي حا
 .و در اين يك سال حركتى به جلو نبوده است

آن . بعد دستمال و برنج را خريدم آمدم هتل. آن شب خيلي گريه كردم
قاچاقچى به آن دختر خانمى كه آمده بود .  هتل بخوابماجازه داد توى... شب

 بِهِتگفت، اگر حاضر بشوى اين را توى پاسپورتت بزنى، ما يك تخفيفى هم 
 بودم، طورى آنجااى هخُرددهيم، البته ماندن من توى هتل، چون دو ماه و مى

. خواستند مرا رد كنند هم بودم و يك جورى مىآنهاشده بود كه موى دماغ 
 سالي 38حدود . بعد يك زن مسنى آمد. ختر خانم باز هم قبول نكردد

قاچاقچى عكس مرا به عنوان همراه او . خورد به مادر من مىاش هقياف. داشت
 سال نيستم، گفت مهم پليس آلمان است كه كارى 18گفتم، من كه زير . زد

 .كنيدبه اين كارها ندارد، بعد هم توى راه پاسپورت را پاره مى
پليس . از مرز خيلي راحت رد شديم.  حركت كرديم به سمت دانماركما

سرى تكان داد و هيچ . گفتيم نداريم. ما نداشتيم. گفت ويزاال آلمان آمد با
پاسپورت . ما مرز را رد كرديم، و ترن رفت توى كشتى. ى ديگرى نبودمسئله
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ام اسايىكردم تا كارت شن فكر مىاش همن همال حا. را توى كشتى پاره كرديم
من توى . ولي آن خانم، شناسنامه داشت. از تهران نرسد، بايد بروم زندان

پولي كه  -هايم را بشمرم همين فكرها بودم كه كيفم را در آوردم پول
دفعه ديدم يكى از  ت ديگر يك كار اساما -شدنداشتم، شايد چند ماركى مى

چروكيده شده، همراهم ها توى كيف بوده است و هاى شناسايى كه سالكارت
اين كيف را حسين سال ال حا.  شدم و خيالم راحت شدخوشحالخيلي . است
 به من يادگارى داده بود و من روزهاى آخر از توى بند و بساطم درش 61

 .آورده بودم
 آنجايك شب .  كرديمپناهندگي، درخواست ”رودبى“وقتى رسيديم 

 بودند، راه افتاديم به آنجاى كه هاى ديگرخوابيديم، فرداش به اتفاق خانواده
بعد ما را به كشتى نورنا بردند .  بوديم”سندهلم“ چند روز در ”سندهلم“طرف 

 .توى كپنهاگ بود. كه يك كمپ ديگرى بود
 . كشتى نورنا را توضيح بدهوضعيك كمي    :اكبر
 آن وقت كه ما رفتيم توش، ديگر تر اما. كشتى مسافربرى بود   :بهرام
كف بود كه درجه يك بود، يك ى هم يك سرى كابين توى طبقه.تميز نبود

بودند كه توى هر ى سوم يى هم در طبقهچندتاسرى كابين كه درجه دو بود، 
شد توش نشست ود و مخصوص مجردها بود و اصالً نمىب تا تخت 9كدامش 

به جز . آن قدر راه بود كه وارد شوى و بروى روى تختت. يا راه رفت
اى نداشت كه بتوانى بفهمى هاى ديگر هيچ روزنهكف، كابينمهاى هكابين

 كننده بود، چون خوشحالها، براى من با همه اين حرف. روز است يا شب
 و اينجاودند بيرون و رسيده بودند به ها بودند كه تازه از ايران آمده بخيلي

م سال توى جهن منتظر بودند كه قاچاقچى بفرستدشان سوئد، ولي من كه يك
ها همدم  كننده بود، به خصوص كه با ايرانىخوشحال برايم اينجاآلمان بودم، 

كردم اين محيط را براى خودم بردم و سعى مىمن واقعاً لذت مى. بودم
 .هاى مختلفى آشنا شدمتو كشتى با بچه. داشتنى كنمدوست

يك . پولي ى بىوقتى به دانمارك رسيدم، باز برخورد كردم به آن مسئله
خواهى ام، اگر مىام فروشگاه، كفش نو خريدهها گفت من رفتهروز يكى از بچه

من كه . ها براى خودت برداربا قبض خريد آن برو و يكى از همان كفش
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رفت توش و چند بار هم به مسئولين صليب كفشم سوراخ شده بود و آب مى
وجهى نكرده  تآنهاهايم را نشان داده بودم و توضيح داده بودم و سرخ كفش

بودند، اين كار را براى خودم قانع كننده دانستم، به فروشگاه رفتم و يك 
 .جفت كفش برداشتم، گذاشتم توى نايلن همان دوستم و به خير گذشت

 تر توضيح بدهى؟توانى اين مسئله را دقيقمى   :اكبر
من در طول اين يك ساله كه در آلمان . دهمبله، توضيح مى   :بهرام
اعتقاد دارم كه نبايد دزدى كرد، .  بار حتى دست به اين كارها نزدمبودم يك

رود و هايم مىولي آن روز چون ديدم مدتى است كه مدام آب توى كفش
 پس خُباند، گفتم ام و توجهى نكردهبارها به مسئولين صليب سرخ گفته

كه از آلمان . پول كه نداشتم. هايش را خودش تهيه كند بايد آدم كفشاينجا
آمدم شايد ده دوازده تا يا حتى بيست تا يك ماركى داشتم كه توى جيب 

كردم يا همان طور پاهايم توى پس يا بايد اين كار را مى. كوچك كيفم بود
مسئولين كشتى، مثالً . البته دروغ نگفته باشم. زدهاى سوراخ يخ مىكفش

ها و كفشيك خانمى بود كه اسمش كارين بود، زن مهربانى هم بود، او 
داد به اين و آن، ولي كم بود، هاى دست دومى را كه توى انبار بود مىلباس

 .ها را برداشتمرسيد، خالصه من رفتم توى فروشگاه و اينبه همه نمى
 .خوب چيزى است. مبارك باشد   :اكبر
ور خالصه من رفتم توى فروشگاه، اين. آره، حسابى گرم است   :بهرام

، وقتى ديدم تقريباً همه سرشان گرم است، يك جعبه ور را نگاه كردمآن
هايش را بيرون آوردم، گذاشتم توى نايلنى محتوى كفش را برداشتم، كفش

كه مال همان فروشگاه بود و قبض خريد هم توش بود، و خيلي راحت از 
. خوشم آمد از اين كار خودم: اى كه بايد بگويممسئله. فروشگاه بيرون آمدم

زم العث شد كه يكى دو بار ديگر هم بروم و چيزهايى را كه شايد همين با
وقتى قرار باشد جلو چند نفر سر خم . دهممن اين را ترجيح مى. دارم بردارم

حتى بار دوم يك جفت . دهمكنم براى يك جفت كفش، اين را ترجيح مى
فكر . هايم را گذاشتم جاشكفش ديگر هم برداشتم و همان كفش پاره

كند؟ هاى پاره را ببيند چه مى فروشنده بيايد و اين كفشكردم وقتىمى
 .خنديدسوخت، شايد هم مىشايد دلش مى
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ى دوم چى؟ ديگر زم داشتى دفعهالى اول خودمانيم، دفعهال حا   :اكبر 
 .هايت پاره نبودكه كفش
اى كه بود، كفش اولي را كه برداشتم كتانى مسئله. درست است   :بهرام

از آن . اماين كفش دومى است كه پا كرده. شه پوشيدششد هميبود و نمى
دهم، ى كه من دارم، كه به لباس اهميت زيادى مىخصوصيتگذشته، با آن 

 .خواستم كه با لباسم بخواندكفش ديگرى مى
طور  مثالً تو اگر به. پاره نيستهاى پس مسئله فقط كفش   :اكبر

ى دو دست را تهيه طبيعى به دو دست كفش نياز داشته باشى به راحت
 كنى؟مى

كردم يك كمى شرمنده البته هر وقت كه اين كار را مى. بله   :بهرام
 .دانستم، چون نياز داشتم حق خودم مىاماشدم، مى

 .ى نورنا به گل نشسته، برگرديم سر آن كشتىِخُب   :اكبر
اى كه هست، مسئله. ى سوم، ما را خواستند، براى مصاحبهآنجا   :بهرام

ى سياسى نداشتم، درست است كه مسئله. س نگذاشت من صحبت كنمپلي
 پليس به من خط امازم بود، الخواستم بگويم برايم ولي چيزهايى را كه مى

 .دادمى
. ى همه استام، مسئله كه من شنيدهآنجااين كه تقريباً، تا    :اكبر

  را گفتى؟واقعيتتو ال حا
 .نه يك كمى چاخان هم كردم   :بهرام
 چرا؟   :راكب

يعنى يك سرى مسائل . دانستم كه بايد دروغ گفتچون مى   :بهرام
هست كه عمومى است و كسانى كه قبل از من رفته بودند پيش پليس و 
همان مسائل واقعى را گفته بودند، در خطر ديپورت قرار داشتند، پس من 

ها، ى اين بگويم، البته با همهبراىشاندار  دروغ شاخچندتامجبور بودم 
چنانى نگفتم، فقط همان مسائل خودم را يك كمى آب و تاب هاى آنحرف

 .دادم، شاخ و برگ مثالً
ام، توانستى به راحتى بگويى من از ايران آمدهدر واقع تو اگر مى   :اكبر

پذيرفتند و به عنوان يك انسان ايران جاى زندگى براى من نبوده است، نمى
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 دادند؟ نمىبِهِتاين حق را 
ها مسائل ما را درك اين. اى را بگويميك مسئله. دادندنه، نمى   :رامبه
كنند و اين كه يك نفر را به ى شكم نگاه مى مسائل ما را از زاويه.كنندنمى

وقت مسائل  هيچ.  بدهند، مطرح نيستپناهندگي بِهِشخاطر مسائل انسانى 
 .كننداحساسى ما را درك نمى

 .كندگمانم صرف نمى   :اكبر
 اين قدر احمق است كه مسائل شكمى ما بله، پس وقتى كسى   :بهرام

 . دروغ بگويى، سرش كاله بگذارىبِهِشفهمد، مستحق اين است كه را مى
 گفتى سياسى هستى؟   :اكبر
 .نه، همچين چيزى نگفتم   :بهرام
 .چرا نگفتى؟ اين هم يك دروغ است ديگر   :اكبر
خواستم من مى. اصالً نيستمدوست ندارم چيزى را بگويم كه    :بهرام

 . آب و تاب بگويمپرهمان مسائل خودم را منتهى 
ها ى اين دانماركىكنى همهيك سئوال ديگر، تو فكر مىال حا   :اكبر

 طورند؟اين
ام، هاى خيلي خوبى برخورد كردهنه، من تو اين مدت با آدم   :بهرام

اجع به پليس گفتم و ولي  اين چيزهايى را كه گفتم، مربوط به مردم نيست، ر
طورى كه بايد نيست، وگرنه مردم  آنپناهندگانشايد دولت كه برخوردش با 

 .پليس را گفتم. كه همه جا هم خوب دارند، هم بد
ام از تر توضيح بدهى؟ من از دوستان ديگر شنيده توانى بيشمى   :اكبر
ه يك شود، قصد پليس فقط اين است كها مىاى كه آدم وارد خاك اينلحظه

 .دهدجورى آدم را برگرداند و به اين خاطر مسائل را مدام پيچ و تاب مى
ها طبق كنوانسيون ژنو، مجبورند اين. كامالً همين طور است   :بهرام

كنند كه منافع  رعايت مىآنجايك سرى قراردادها را رعايت كنند، ولي تا 
 .كندخودشان اقتضا مى

ها در بسيارى از موارد همين كار را دانم اين كه من مىآنجاتا    :اكبر
، اينجاى كامالً سياسى را سراغ دارم كه پليس مثالً چند نمونه. كنندمى

 . داده استبِهِشانپناهندگى اجتماعى 
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يى كه در مقابل كشورهاى ديگر يك آنجاها تا اين. درست است   :بهرام
 را آنچه امانند، كمقدار پرستيژشان را حفظ كنند، كنوانسيون ژنو را رعايت مى

 .كنندكه واقعاً حقوق يك پناهنده است، رعايت نمى
اى كه يادم آمد، اين بود كه ديپورت شروع شده بود و افراد را مسئله

عب و وحشتى در كشتى به وجود كه اين موضوع، ر. گرداندند به تركيهبرمى
م و بعد توى كليسا بست نشستي.  كنيمتحصندوستان گفتند، . آورده بود

ها ى اينتلويزيون دانمارك آمد فيلم گرفت و نشان داد، ولي گفت، مسئله
يعنى . گويند زودتر به كارمان رسيدگى كنيدها مىاين. چيز ديگرى است
  .مسئله را لوث كرد

ايم كه از تو در قسمت مربوط به آلمان گفتى از اسالم چه ديده   :اكبر
  چه بود؟كليسا ببينيم، پس دليل رفتنت به كليسا

خواستم بروم، ولي چون حركتى بود  اين است كه نمىواقعيت   :بهرام
 آنهاها شروع كرده بودند و من ديدم اگر چه اعتقادى به آرمان كه تمام بچه

 .نداشته باشم ممكن است به اين حركت كمكى كرده باشم
 و مان كمدر ايران، دوران انقالب، همه. ولي يك چيز ديگر. درست:    اكبر

ها بوديم، همه رفتيم، شعار داديم، ويران كرديم، بعد خمينى بيش در جريان
مان تر بگويم براىرا آورديم، يا چون كس ديگرى نبود او را آورديم، درست

 -نگرى اين تفكر، اين ساده. خواهد بيايدمهم اين بود كه شاه برود، هر كه مى
دند كه جز اين كارى اگر چه ظاهراً وقايع را طورى ترتيب داده بو

از  -مان را باعث شد كه خمينى بيايد و ترتيب همه -توانستيم بكنيمنمى
 تفكرى كه !ى تفكر استتر بگويم مسئلهدقيق.  بدهد-بزرگ و كوچك

، الحا.  شدمانى آن هستند باعث ويران شدن نمايندهاش هخمينى و دار و دست
اقعاً به اين فكر كردى كه كجا رفتى، واى كه تو به كليسا مىدر آن لحظه

روى يا مهم اين بود كه يك جورى از ديپورت شدن نجات پيدا دارى مى
 كنى؟

كنم مهمترين مسئله اين بود كه اگر بتوانم من فكر مى   :بهرام
 ما ديپورت تحصنى بهانه -جلوگيرى كنم از ديپورت آن شخص مورد نظر 

رو راست، . رت خودم جلوگيرى كنمام از ديپو توانسته-يك زن و شوهر بود
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فقط به خاطر خودم رفتم، فقط به خاطر ديپورت، كارى نداشتم كه درست 
 .است يا كى اين برنامه را تدارك ديده

ها گفتند، اينها هم مىها توى كشتى شورايى تشكيل دادند، بعضىبچه
. شناختمشان را مىدوتايكى . شان نبودنداى هستند، البته همهتوده

ى دبير كل سازمان ملل از هايى به جاهاى مختلف نوشتند و نمايندهاعتراضيه
كسى اصالً كارى نداشت كه كى دارد چه . سوئد بلند شد آمد كپنهاگ

 .ى اين قضايا هم بد نبودكند، مسئله ديپورت بود، نتيجهمى
دانم از يك جايى ديگر دست  كه من مىآنجاالبته قضايا، تا    :اكبر
 .ى سازمان ملل استهاى كشتى بود، منظورم ديدن نمايندهخود بچه
 .هاى سياسى است بازىاش هها همولي  به نظر من اين. شايد   :بهرام
 .ى خودت برگرديم، به پروندهخُب   :اكبر
بله، خالصه تو مصاحبه، مسائلم را عنوان كردم و حدود شش    :بهرام

بيست و پنج روز بعد از . د قاچاقچى بوقضيهبعد هم . هفت ساعت طول كشيد
شد به فرستاد سوئد، ديپورت مىاين كه آمديم دانمارك، هر كسى را كه او مى

 ار مان كه ما پوليشد به قاچاقچهاى زيادى مىهر روز تلفن. دانمارك
هاى قاچاقچى تو نماينده. اىخواهيم پس بگيريم، تو به ما كلك زدهمى

 است كه برويم و ديپورت بهترمارك بمانيم گفتند، داندانمارك، از قول او مى
. ها رفت بيرون از ذهن بچهكم كمبنابراين مسئله رفتن به سوئد . شويم

خواهد بيايد سوئد دو هزار كرون از قاچاقچى هم گفته بود هر كسى نمى
ولي من آن موقع هنوز . كس ندادوقت به هيچ دهيم كه هيچپولش را پس مى

. گشتمهاى قاچاقچى مىين بود كه دنبال نمايندها. خواستم بروم سوئدمى
ها گفته بود هاى او، به سه تا از بچهيكى از نماينده. موقعيتتوى همين 

هاى قاچاقچى و دار و و اين وقتى بود كه ديگر اوج گندكارى. فرستدشانمى
به آن سه نفر گفته بود شما آخرين نفرهايى هستيد كه .  بوداش هدست
 هم اين بود كه ديگر واقعيت. ى از آن سه نفر به من گفتيك. فرستممى
آن سه نفر ديپورت شدند، ديگر اصالً  اينكهچون بعد از . توانستنمى

، موقعيتتو همين . خواستم برومولي من مى. متوارى شدندها هم  قاچاقچي
كرديم، زن خوبى بود، يك پسر چهار داشتيم با يك زنى تو كشتى صحبت مى
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ك خودم است هميشه سالم ال هم داشت، ديده بود من سرم تو پنج ساله
. دئكرديم، گفت بيا برويم سويك روز كه داشتيم صحبت مى. كردعليك مى
خالصه . گفتم چطورى؟ گفت آن با من. پول هم داشت. ترسيدتنهايى مى
 .كار نداريم چه جورى، ولي رفتيم و رسيديمال حا. گفتم باشد
  چطور رفتى؟خواهى بگويىنمى   :اكبر
 .زم داشته باشند، راه مطمئنى استالنه اين راه را شايد ديگران    :بهرام
 .پس به خاطر ديگران بگذار پنهان بماند   :اكبر
 كه رسيديم، طورى رفتار كرديم كه هيچ آنجا. خالصه رفتيم   :بهرام

يعنى اول او رفت پيش پليس، خودش را معرفى . ربطى به هم نداشته باشيم
 كردم، خودم آنجاهايى كه از چاخان.  من رفتم-چند دقيقه بعد -د كرد، بع
بعد از چند ساعت بردند به . به هر جهت ما را قبول كردند. گيردام مىخنده

گفتيم گوئيد و باز ما مىگفت، دروغ مىالبته اولش پليس هى مى. يك هتلي
هاى د و يكى از بچهفرستا اين بود كه قاچاقچى از اين راه نمىقضيه خوبىِ. نه

خالصه، پليس ما را . شود آمدطورى مى سوئد به آن خانم گفته بود كه اين
گفت، . بعد از چهار پنج ساعت گمانم ما را صدا كرد. توى اتاق انتظار گذاشت

بعد از چند . يلم را گفتمالمن د. البته جدا جدا صدا كرد.  چيستتانيلالد
كند، البته به  شما موافقت مىگيپناهنددقيقه پليس گفت رئيس پليس با 

 شدم، آمدم بيرون و به آن خانم چشمك زدم خوشحالكه من . صورت موقت
آن شب . ما را سوار ماشين كردند، به كمپى نزديك استكهلم بردند. و خنديدم

هاشان همان روز بعضى. هاى ديگرى هم بودندالبته خانواده.  خوابيديمآنجارا 
و قرار بود از استكهلم بروند . دن، از لندن به استكهلماز تهران آمده بودند لن

كه تو . يك همچين بليطى داشتند. يوگسالوى و از يوگسالوى به تهران
خواهد، چون يوگسالوى ويزا نمى.  كرده بودندپناهندگياستكهلم درخواست 

 . را به عنوان مقصد به حساب آورده بودندآنجا
گر را سوار اتوبوس كردند، نفرى تاى ديو فرداى آن روز من و پنج شش

توانند از چيزهايى كه مى. آمدگويى كردمشاورى خوش. يك چك به ما دادند
ما را آوردند به هتلي در استكهلم، آن روز من . در اختيارمان بگذارند حرف زد

 .شب با دوستانم تماس گرفتم. رفتم شهر را گشتم
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 هتل استكهلم چه جور جايى بود؟   :اكبر
ام، جاى خوبى نسبت به جاهايى كه من در اين يك سال ديده   :بهرام

ها توش تلويزيون بود، دوش آب گرم سرويس بود، تميز بود، اتاقغذا سلف. بود
ها خيلي تميز بود، ميز مطالعه، چراغ مطالعه، به نظر جاى بود، تختخواب

 .خوبى بود
 ارزش اين همه تالش را داشت، هان؟   :اكبر
اند طرف ى مردمى كه راه افتادهكنم همهبته فكر مىآره، ال   :بهرام

آن شب من . كردندهايش مىهايى است كه پناهندهسوئد، به خاطر تعريف
ال حا. امگفتم كه من يك جورى خودم را رسانده. تلفن زدم به برادر حسين
ها ى قاچاقچى رفتار كنم يا نه؟ قاچاقچى اين آخرىنظرتان چيست، به شيوه

 سوئد ولي بايد سه ماه و ده روز يك جايى خودتان را قايم تانبرممىگفته بود 
 .كنيد

.  بمانجا ناهم. دوستم گفت، نه، احتياجى نيست بيايى پنهان شوى
كارهايت ديگر روى غلتك افتاده، ما هم كه آمديم پناهنده شديم، 

شب تو پوست . ، آن شب خوابيدمخوشحالمن . طورى رفتار كردند همين
بعد از يك سال . خره سوئد را ديده بودمالگنجيدم، چون باخودم نمى

خره به سوئد رسيده بودم، البته در همان ساعات اول الگى بادرى و آوارهدربه
آل من نيست، چون كسانى توى هتل متوجه شدم كه سوئد همچين ايده

. كردندبودند كه به دليل پيدا نكردن خانه يك سالي توى هتل زندگى مى
تى را دارند كه الها صحبت كردم، ديدم از نظر روحى، همان حانوقتى با آ
 شانالبته از نظر زندگى و رفاه وضع.  آلمان و دانمارك داشتندپناهندگان
در نهايت .  از آلمان و فرانسه و حتى دانمارك بودبهترخيلي خيلي . خوب بود

ن طوق  از ايرامانچيزى را كه ما نبايد فراموش كنيم، اين است كه با خروج
ايم، حتى اگر در سوئد باشيم، و ديگر اين گى را به گردن خودمان انداختهآوار

 مظلوميتتوانيم صداى  فردى خودمان يا مىشخصيتخودمان هستيم كه با 
خودمان را به گوش جهان برسانيم، يا مثل آن دوستان من در آلمان در مواد 

ها بگذرد، يگر بر آن آدممن مطمئنم اگر يك سال د. مخدر و غيره فنا بشويم
 .شوندهويت مى و بىشخصيتكامالً بى
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آن شب را توى هتل خوابيدم، صبح توى خواب بودم كه ديدم در اتاق را 
 پليس با ماسك و باتوم هجوم آوردند توى دوتابا لگد كوبيدند، در باز شد و 

ين رفتار ها با بدتر آن! آخر سوئد بودخت بودم، هاج و واج ماندممن لُ. اتاق
 .ى پليس بردندو مرا به اداره. مجبورم كردند لباس بپوشم

 .پس پليس سوئد هم پليس است   :اكبر
پليس، پليس است، مگر چطور بشود كه . طور است كامالً همين   :بهرام

در همه جاى دنيا برخوردش يكى . هاى خوبى باشندتك و توكى شخصاً آدم
من را .  استانسانيتارد، عاطفه و تنها چيزى كه در كارش دخالت ند. است

دليلش هم اين . شويدآوردند فرودگاه، گفتند شما به دانمارك ديپورت مى
گفتم از دست .  مخالفت كردم!من گفتم نه. ايد حركت كردهآنجااست كه از 

شود  برده مىپناهندگانى  گفتند شكايت شما به اداره!كنمشما شكايت مى
بعد وقتى من يك مقدار داد و . د توى زندان باشيدولي تا رسيدگى به آن باي

فرياد كردم كه چرا زندان، مگر من در كشور خودم هفت سال در زندان 
بند اهميتى ندادند، دست...  در سوئد هم توى زنداناينجاام كه دوباره نبوده

 وسط شهر بود كه وارد دقيقاًماشين پليس . زدند، به زندان مركزى شهر بردند
اى بيرون آمد رو زيرزمينى شد، بعد از طى مسافت كمى، از محوطهيك راه

 دقيقاًتو زندان سوئد هم . هاى مركزى استكهلم هستيمكه ديدم وسط زندان
 .كردند كه در آلمان با من كرده بودندهايى را مىهمان بدرفتارى

 بگويى از وقتى وارد زندان شدى چه مراحلي را دقيقاًتوانى مى:    اكبر
 .ى خوبى باشدهايى كه بخواهند بروند سوئد تجربهراندى؟ گمانم براى آنگذ

وقتى كه ما از آن زيرزمين رفتيم، رسيديم به . گويممى   :بهرام
ماشين جلو . ها ايستاده بودنداى كه پاركينگ بزرگى بود و همه ماشينمحوطه

مداربسته ما هاى را نگاه كردم، ديدم دوربينال در يك آسانسور ايستاد و من با
ها كه دو نفر بودند، يك زن و يك مرد، من را وارد بعد پليس. را زير نظر دارد

. از پشت به دستم زده بودند. بند هم البته به دستم بودآسانسور كردند، دست
وارد آسانسور كه . كارها كه خيال فرار نداشته باشممثل جنايت. مثل دزدها

كرد،  نگاهى به من مى-اصله طبقاتدر ف -شد شديم، هر كسى وارد مى
رفتيم كه من ال كنم سه يا چهار طبقه از پاركينگ بافكر مى. حاكى از تحقير
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 موجودى جيبم را خالي كردند، بردند تو يك اتاق آنجادر . را به اتاقى بردند
دستكش دستش بود، از اين . ديگر، پليسى آمد كه واقعاً غول بود و بدتركيب

كنند، با حالت طعنه و هول دادن  كه دكترها دست مىهاى نازكىدستكش
بعد او با يك . بازرسى كرد. من لخت مادرزاد شدم. به من گفت لخت شو

 وارد راهرويى آنجاتر و از الآميزى مرا آورد به يك طبقه باحالت خيلي توهين
فكر . من سعى كردم بشمارم. هاى انفرادى زيادى بودشديم كه توش سلول

 .ه يا بيست سلول بود، بعد مرا داخل زندان انداختكنم هجدمى
يك پنجره داشت به طرف حياط و . شويى بود  دستش ا هزندان يك گوش

چون  -هاى ادارى بود كنم ساختمانرويى كه فكر مىهاى روبهساختمان
ديوار هم يك كنار   ميز كوچكى بود و صندلي ،-توش دفتر و دستك بود

. ستيكى، از همان مدلي كه تو آلمان ديده بودم الكسكويى بود با يك تش
من كاپشن خودم را در آوردم و روى سرم .  ديگر از پتو هم خبرى نبوداينجا

برايم . به خاطر مشكالتى كه داشتم تصميم گرفتم اعتصاب غذا كنم. كشيدم
فردا صبح هم . موجودى سيگارم هم تمام شده بود. غذا آوردند، نخوردم

صداى . ، نخورم كه چى بشودخُبزديك ظهر فكر كردم، ن. صبحانه نخوردم
رسد، جز اين كه به خودم به بدن خودم ضرر من كه به گوش كسى نمى

توانم تر مى  بيشاينجاتر باشد توانم بكنم، پس اگر بدنم سالمبرسانم كارى نمى
تاى  سهدوتا. همان موقع در زندان باز شد و مرا بيرون آوردند. مقاومت كنم

من . گمانم عرب بودند، يا ايرانى. هاى ديگر بيرون آوردند را هم از سلولديگر
هايم را پس دادند، موجودى جيب.  كه لختم كرده بودندجا نارا آوردند به هم

 . بودندآنجاهاى ديگرى هم كنم زندانىفكر مى. باز با همان رفتارهاى بد
 آنجادر . ه فرودگاهمن را از همان مسير آوردند پائين و با همان ماشين ب

حدود چهار يا . من را به بازداشتگاه موقت انداختند كه تو خود فرودگاه بود
ان فرق داشت، چون ديگر مأمور رفتار آنجاپنج تا سلول انفرادى بود، ولي 

دادند سيگار اجازه مى. زندان نبود، يك حالت مراقبت داشت، بد هم نبود
را آوردند توى اتاقى كه تحت نظر پليس يكى دو ساعت قبل از پرواز ما . بكشم
گفتند . خواهم وكيل بگيرمتو اين مدت درخواست كرده بودم كه مى. بود

توى . وقت اين كار را نكردند ولي هيچ. دهيمترتيب مالقات شما را با وكيل مى
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به محض اين كه پليس بيرون رفت برداشتم به . اتاقى كه بودم يك تلفن بود
او هم سريع اقدام كرده بود، .  گفتمبِهِشريع مسئله را دوستم زنگ زدم و س

وكيل گرفته بود، وكيل گفته بود، پليس به هيچ عنوان حق ندارد او را 
ديپورت كند، و تا خودش را به فرودگاه برساند، يك ساعت طول كشيده بود و 

 . زمانى بود كه من را از استكهلم اخراج كرده بودنددقيقاً
 به من دست داد، چون تو اين مدت تنها چيزهايى كه خياليو دوباره بى

شدم برايم من ديده بودم، شكست بود و بدبختى و اگر يك بار موفق مى
. آور بود، چون بدبختى ديگر با من همراه شده بود و عادت كرده بودمتعجب

 بودم و قاچاقى اينجاى گفتم پناهنده. بعد از يك ساعتى به كپنهاگ رسيديم
ام هم تو نورناست، كه پليس من را به كشتى محل زندگى.  سوئدرفته بودم
 .برگرداند
دانست از سوئد وقتى دوباره آمدى كپنهاگ، پليس كه مى   :اكبر

 اش چى بود؟العملاى، عكسديپورت شده
آور هم بود، تو  خيلي عادى بود، يعنى براى من تعجب!هيچى   :بهرام

ى ديپورتم روى ميز  اين كه پروندهمصاحبه سوم هم كه با پليس داشتم، با
حتى خودم گفتم كه اگر .  نشان ندادقضيهبود، پليس وقعى به دانستن 

خواهيد توضيح بدهم، پليس گفت نه، احتياجى نيست، ما از همه چيز مى
 !باخبريم

ديگر، توى اين .  ماندگار شد و ما برگشتيماش هخالصه آن خانم با بچ
ى كوچك بودن محل شتن پول بود، مسئلهى ندامدت، تو كشتى، مسئله

اين اواخر، كه مثالً جاها . هاى كشتى در واقع جاى زندگى نبودزندگى، كابين
 ساعت يا 24شايد براى .  تختخوابدوتاباز شده بود، يك كابين كوچك بود با 

يك سفر كوتاه خوب بود، قابل تحمل بود، ولي براى زندگى كردن غيرقابل 
 .تحمل بود
ها همه دست به دست هم ى بدى غذا هم بود، ديپورت بود كه اينمسئله

همه با يك حالت .  كرده بودخُردى ساكنين كشتى را داده بود و اعصاب همه
هاى شورا، اين چيزها را به البته وقتى كه بچه. كردندبد روحى زندگى مى

دارد ديدى يكى را مى. ى سازمان ملل گفته بودند، تعجب كرده بودنماينده
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ى بعدش تو فكر است، هاى عصبى، دقيقهكند، خندههاى ناجور مىخنده
عالوه بر اين مسئله همدم . دهدى بعدش دارد به اين و آن فحش مىدقيقه

ساز بودند، البته ها براى ما خيلي مسئلهو اين عرب. ها بودبودن با عرب
برلين تجربه كرده  در آلمان و ها راشان نه، ولي چون من سال گذشته آنهمه
ها، تو دم و ديده بودم كه با چاقو چند مورد حمله كرده بودند به ايرانىبو

آمد  مواردى پيش مىاما. كردم باشان برخوردى نداشته باشمكشتى سعى مى
كنم اين هم يكى از من فكر مى. كشيدها مىكه كار به درگيرى و اين

ك جا انداخته بود كه خود به ها را يهاى دولت باشد كه ما و عربسياست
 . مسئله ايجاد شودمان برايخود 

گير گويم اين مسائل روحى گريباندر اين مدت كه تو كشتى بودم، نمى
خودم را گرم كنم كه مسائل سرِ هاى كاذب سعى كردم من نشد، با سرگرمى

بازى ى پوكر بود كه من يكى دو بار ها برنامهمثالً شب.  فشار نياوردبِهِمزياد 
ها بود، گمانم آره ديگر، همين. كردم و حتى آخرين موجودى جيبم را باختم

 .ديگر چيزى باقى نمانده باشد
ها درست است، فقط يك چيز مانده است كه البته از نظر ما ايرانى:    اكبر

توانيم راجع به آن هم حرف خيلي خصوصى است و اگر دوست داشتى مى
 كردى؟با اين مسئله چه مى. ستمنظورم مسائل جنسى ا. بزنيم

با اين . ى مسائلم حرف بزنمتوانم راجع به همهمن گمانم مى   :بهرام
شود ، هميشه مسائل جنسى براى ما بوده و نمىخُبسن و سالي كه ما داريم، 

 را از راهى كه اش هكند مسئلروش سرپوش گذاشت، ولي هر كسى سعى مى
ه ايران بودم با آن بيوه دوست بودم من تا وقتى ك. داند حل كندخودش مى
از ايران كه بيرون آمدم، به رومانى كه رسيديم، شب اول رفتيم . كه گفتم

شود مسائل هاى زيادى شنيده بوديم كه مثالً مى از رومانى تعريفخُبهتل، 
 .جنسى را راحت حل كرد

ى هتل است، گفت، سيگار تو هتل كه بوديم در زدند، ديدم مستخدمه
اش كنيم امشب ؟ من به حسين نگاه كردم، گفتم شايد بتونيم راضىداريد
ولي رفت . گردمروم و برمىگفت مى.  داديمبِهِشپاكت سيگار را .  بمانداينجا

 .و ديگر برنگشت
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 .نامردى استخيلي با يك پاكت سيگار كه    :اكبر
رفتيم كه ديدم يكى خالصه، بعد، يك روز تو خيابان راه مى   :بهرام

گفت دوست دارى برويم با .  را گرفت، برگشتم ديدم يك دختر استدستم
من و حسين گفتيم، آره و راه افتاديم كه برويم تو هتلي . هم قهوه بخوريم

شناخت، راهش نداد، رفتيم تو ولي دربان هتل دختره را مى. قهوه بخوريم
 .دانست فاحشه استچون مى

تاكسى . منتظرم است آنجاى ما كه خواهرم دختره گفت بريم خانه
هاى قديمى ، يك حياط قديمى بود، شبيه حياطاش هگرفتيم، رفتيم خان

ها، فقر و بدبختى از رفتيم تو اتاق آن. تهران تقريباً، دور تا دور حياط اتاق بود
گفت نفت . گفتم بخارى را روشن كن. هوا سرد بود. باريدسر و روى اتاق مى

تاق يك تابلو خانه خدا را ديديم كه برايم ما نشسته بوديم و توى ا. نداريم
حسين توى آن اتاق بود . با هم بوديم.  بوديمآنجاسه چهار ساعتى . عجيب بود

 .و من توى اين يكى
 قيمت داشت، يك قيمت دوتا مثل ايران دقيقاًبعد تو رومانى ارز آزاد 

.  است”لي“ 60ر التو بازار آزاد هر د است ولي ”لي“ 10ر الدولتى كه هر د
هايى كه تو رومانى با هم آشنا شديم، گفت اگر تو بازار آزاد پول يكى از بچه

شناسى؟ گفت آره، تو خيابان گفتيم تو كسى را مى. ات استنقد كنى به نفع
 ”لي“ 26رى الآمديم توى خيابان يك عربى را پيدا كرديم گفت هر د. هستند

چى گفت شما يك كمى قاچاق. من و رضا هم دنبالش رفتيم. و رفت كه بياورد
رضا در . من و رضا ايستاديم. از من فاصله بگيريد كه پليس متوجه نشود

 به ما ”لي“ 2600طبق قرارى كه داشتيم قاچاقچى بايد . ضمن فلج بود
 گفتيم، گرفت، شمرد، گفت حق با بِهِشداد، دويست تا كم داده بود، مى

 گفت دستت را دويست تا ديگر گذاشت روش و داد دست رضا و. شماست
 .مشت كن و سريع رفت

وقتى .  كردمخُردبه رضا گفتم مسئله چيست؟ گفت هيچى، پول را 
. دستش را باز كرد، متوجه شدم كه تو دستش روزنامه است به جاى پول

 از آنجارضا .  روزنامهاش ه روى بسته و زيرش اسكناس بود و بقي”لي“دويست 
 .شدت ناراحتى از حال رفت و افتاد
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من افكار خاص .  كه تو آلمان بودم مسائل جنسى برايم مشكلي بودمدتى
ها را قبول كنند و با بند و بارىها حاضرند يك سرى بىبعضى. خودم را دارم

. طورى نيستوقت تو ذاتم آن خوابه شوند كه من هيچيك زن آلمانى هم
همين مسئله باعث شده بود كه تو آن مدت هيچ موقع نتوانم با كسى 

 .و هميشه اين مسئله باعث فشار روحى بود. خوابه شومهم
 .تر بگوچرا نتوانستى؟ مشخص   :اكبر
خيال . دانندهاى پستى مىها ما را انساناروپايى. مشخص است   :بهرام

يم، البته وقتى باهاشان حرف يآخورى به كشورشان مىكنند براى مفتمى
ر نهايت باز به همين مسئله  داماطور نيست،  كنند كه اينزنى قبول مىمى

هاست با ى كه بين ما شرقىصميميتها با همان مثالً يكى از بچه. اعتقاد دارند
 بعد از شش ماه وقتى كه فكر دقيقاًيك دختر آلمانى دوست شده بود و 

كرد توانسته است او را به مسائل خودش آگاه كند و باهاش كنار بيايد، مى
من روى اين مسئله يك . ى دوست شددختره رفت با يك پسر آلمان

 .توانم اطمينان كنمها نمىكدام اين ى دارم كه به هيچحساسيت
كنى ممكن است گاهى اوقات نقص از ما باشد، از فكر نمى   :اكبر

 همان زن جامعه ايران نيستند، خيلي اينجاهاى شرقى بودن ما، مثالً زن
توانيم كنى شايد ما نمىر نمىدهند، فكآزادترند، به خيلي چيزها تن در نمى

 ها را درك كنيم؟آن
چه را  آناماكنم، آيد فكر مىمن هميشه به مسائلي كه پيش مى   :بهرام
يك روز توى آلمان داشتيم . كنمتر است قبول مى نزديكواقعيتكه به 

دوستم .  دختر آلمانى هم بودنددوتاتوى آن جشن . جشن بود. رفتيممى
. رفتيم جلو. ها دوست بشويم، گفتم اگر بشود خوب استاينگفت، موافقى با 

يم بگويداد كه اگر  قبلي نشان مىتجربيات. شروع به صحبت كرديم
پولي را . گفتيم دانشجو هستيم. طور كه بايد نيستايم برخوردشان آنپناهنده

اين دخترها خيلي با ما . آيدكنيم از كشورمان مى خرج مىاينجاهم كه 
در . يكى دو ساعت با هم بوديم و قرار گذاشتيم براى هفته بعد. نددوست شد

 دوگانه داشته شخصيتآخرين لحظه دوستم گفت چرا ما بايد هميشه 
 را واقعيتخالصه . كردممن قبول نمى. يمبگوي بِهِشان را واقعيتباشيم؟ بيا 
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ون ايم، بد همان موقع كه فهميدند ما پناهندهآنها گفتيم، ولي بِهِشان
 .خداحافظى ما را ترك كردند

 را درك آنهاها، در بعضى موارد نتوانم من قبول دارم، شايد بعضى وقت
البته دوستانى داشتم كه با دخترهاى آلمانى . امكنيم، ولي من به عينه ديده

 آنها به نظر من اماكردند،  را حل مىشاندوست شده بودند، مسائل جنسى
، به يك سرى چيزها مىĤييمن ما كه از شرق خودشان را شكسته بودند، چو

 . اعتقاد داريمبِهِشاناعتقاد داريم، شايد پوچ باشد ولي ما 
 مثالً به چى؟   :اكبر
 من ديدم اما. مثالً كسى كه با من دوست است، بايد با من باشد   :بهرام

من موردهاى . ن با فالني است و يك ساعت بعد با يكى ديگرالكه دخترى ا
م، به اين خاطر حاضر بودم اين فشار جنسى را به شكل ديگرى زيادى ديد

وقت حاضر نشوم كه با يكى از اين دخترها دوست يا  حل كنم، ولي هيچ
 .خوابه بشومهم

كنى؟ اى، چه احساسى مى ماندگار شدهاينجاخره الكه باال حا   :اكبر
 كنى؟منظورم اين است كه تغييرى در خودت احساس مى

كنم، با ديدى كه از ايران آمدم خيلي ي كه فكر مىبه مسائل   :بهرام
 پرى بودم سركش، يعنى خيلي شخصيتروزى كه از ايران آمدم . كندفرق مى

كنم بايد به يك چيزى پابند شوم، ن فكر مىالجنب و جوش بودم، ولي ا
اى   يك زندگى سادهاينجاحداقل سعى كنم براى خودم، .  به آب نزنمگدار بى

ى ديگرى  موفق بشوم يا نه مسئلهامااين است كه تحصيل كنم، هدفم . بسازم
اى كنم كه از اين به بعد زندگى سادهدهم، سعى مىيعنى شعار نمى. است

راجع . آورم برايش ارزش قائل شومداشته باشم، چيزهايى را كه به دست مى
گر ن هستم ديالاى كه من اكنم، چون در اين نقطهبه ايران هم ديگر فكر نمى
 .ايران برايم تمام شده است

 يعنى ديگر واقعاً ايران برايت مطرح نيست؟   :اكبر
من ايران را فقط به دو خاطر دوست دارم، يكى اين كه وطنم    :بهرام

 هستند، آنجا دارم شانى من و مردمى كه دوستاست، ديگر اين كه خانواده
 .وگرنه ايران ديگر ارزشى براى من ندارد
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كنى اگر اتفاقى بيفتد، و رژيم جمهورى اسالمي به درك فكر مى   :اكبر
 گردى يا نه؟واصل شود، برمى

گردم، ولي شايد در گويم برمىن اگر بخواهم جواب بدهم، مىالا   :بهرام
چون معلوم نيست چى بشود، كى بيايد، ولي با آن . طور نباشد آينده اين

 .گردمتد، برمى اگر چنين اتفاقى بيفمسلماًچيزهايى كه برايت گفتم، 
گيرى بروى اميدوارم موفق باشى و اين دفعه كه تصميم مى   :اكبر

 .سوئد حتما برسى
 ...روم، مگر چطور بشودنه، ديگر نمى   :بهرام

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


