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 فضايى كالً بود؟ طورچوضع خانوادگيت . از كودكيت شروع كن   :اكبر
 كه توش بزرگ شدى؟

پدرم . تا برادريمتا خواهر و پنجپنج.  آخر خونه بودمي بچهمن    :ناصر
شون برادرهام همه. دار بودمادرم خونه.  قند و شكر بود�ي رهكارمند ادا

شون خواهرهام همه. چهارتا از برادرهام مهندس برقند. اندكردهتحصيل
اند، معلّمشون همه. شون فوق ديپلماند، يكىدوتاشون ديپلمه. اندكردهتحصيل

 .صل بودندموقع كه همه محاون. در حال حاضر
 پدرت چى؟   :اكبر
هاش درس بخوانند، چون  بچهي همه داشت كه عالقهپدرم    :ناصر

ش  كوچك خونه بود و همهي بچه. خودش خيلي سختى كشيده بود
كردند بره كار كنه و اين خيلي از اين موضوع ناراحت برادرهاش مجبورش مى

 پدر مادر و اينكهر به خاط. خواندكرد و درس مىدوزى مىهكالرفت مى. بود
كردند، يك روز سوار خر شد و با دوزار پول راه افتاد ش مىاذيتبرادرهاش 

اين بود كه خيلي اصرار داشت كه . طرف مشهد كه ادامه تحصيل بده
 شهرى كه جو توف جوى كه حاكم بود خالهاش تحصيل كنند و بربچه

 از درس خوندن، اين مخصوصاًكرد، دخترها را  ممنوع مىشديداًمذهبى بود و 
 گذاشته بود مثالًكرد خواهرهامو كه درس بخونند و مادرمو بود كه تشويق مى

 .ه اكابر كه درس بخونكالس
 از نظر مالي چى؟   :اكبر
 وضع مالي خوبى نداشتيم، ولي بروز وقت هيچراستش ما    :ناصر
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نسور از همون كودكى طورى تربيت شده بوديم كه خودمون رو سا. داديمنمى
 .كرديممى

 . جزو فرهنگ ايرانى شدهاصالًاين كه    :اكبر
فرستاد كه گاهى منو مى.  قند و شكر بود�ي رهپدرم انباردار ادا   :ناصر

 پول قرض كنم، ولي به هر صورتى كه بود زندگى ما رو اونجابرم از سرْحمالِ 
ز اين  اوقت هيچ. من هميشه شاگرد اول يا دوم يا سوم بودم. كرداداره مى

در ضمن .  آدمى بود كه دسيپلين داشتاصطالحپدرم به . موضوع نيفتادم
من هنوز  -پدرم ترياكى هم بود و به اين خاطر كه يك سكته ناقص كرده بود 

. كنه كمك مىبِهِش گفته بود ترياك بكشه بِهِش دكتر -متولد نشده بودم
 اين موضوع خودش رو البته ترياكش زياد نبود به اون صورت، ولي معتاد بود و

 .دادهم رنج مى
 يعنى از نظر روانى براى خودش چيز مطلوبى نبود؟   :اكبر
اول كه تجويز دكتر بود ولي بعد ديگه معتاد شده بود و از . آره   :ناصر

به ما ياد داده بود سر به زير باشيم، با كسى . كشيداين نظر بود كه بايد مى
 -اطر همين بود كه ما توى اجتماع خبه. هادعوا نكنيم و از اين حرف

 ما ي چهكو. جالتى بودم، آدم ترسويى بودم يك خورده خ- منمخصوصاً
دوز، قناد، شاگرد بقال و از اين جور چيزها دور و برمون گيوه. فقيرنشين بود

 اينكهخاطر به. بورژوايى حاكم بودهخُردتوى خانواده ما يه جور افكار . بود
 اينه كه از واقعيت. كرديم برتر از ديگرانيم احساس مىتحصيل كرده بوديم،

هاى محل  با بچهتر كمبراى همين من . اين نظر كمى با ديگران فرق داشتيم
كنارش . امشه گفت در واقع من توى اجتماع بزرگ نشدهكردم و مىبازى مى

ها،  چيزي بقيه حاكم، اون فقر و جوخاطر اون هاى محله بهبچه. امبزرگ شده
هاى كودكانه بودن كه با شرارت همراه بود و شرور بودن، دنبال يه سرى بازى

ها از اين بچه. كردند سر يك چيز جزيى لشكركشى مىمثالً. طبيعى هم بود
محله ما . گذشتشون همراه اين چيزها مىتا از محله بعد، زندگىمحله با پنج

از .  داشتمعالقهودن به شكار خاطر اين تنها بشايد به. به فلسطين مشهور بود
. رفتم شكاربا تيركمان مى. همون چهار، پنج سالگى عشق من به شكار بود

بعدش هم . تر شدم يك تفنگ بادى خريدمبعد كه بزرگ. زدمگنجشك مى
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 ده يازه كه عاشق دخترى كالساين مسئله ادامه پيدا كرد تا . ترتفنگ بزرگ
 .شدم

 رى بود برات؟ راجع به شكار، چه جو   :اكبر
 � خانواداينكهخاطر شايد به.  داشتمعالقهمن هميشه به شكار    :ناصر

.  بوداونجاهاى بزرگ  دايى من يكى از شكارچىمثالً. مادرم شكارچى بودند
. اومد سراغ دائيم كه با هم برن شكار، مىاونجا، فرماندار مثالًبزرگان شهر، 

ترسويى بودم و تفنگ به من قدرت خاطر اين بود كه آدم البته شايد كمى به
 .دادمى

 .دارى يا نه  داشتى نگهعالقه تر بيش   :اكبر
 نداشتم يا بازى كردن عالقهداريشون زياد نه، من به نگه   :ناصر
به يه . اين مسئله بود كه آدم بتونه چيزى را بزنه. دوست داشتم بزنم. باهاشون

 .چيزى پيروز بشه
ى بود؟ يعنى پدرت سلطان خونه چطور پدر و مادرت ي طهراب   :اكبر

 بود؟
مادرم عاشق . كردند با هم دعوا نمىوقت هيچنه، پدر و مادرم    :ناصر

. گذاشتيمون احترام مىبِهِشماها هم خيلي . طور همينپدرم بود و پدرم هم 
 ما وقت هيچ مذهبى جوچون توى اون شهر با اون . به ما هم خيلي كمك كرد

كدوم از خواهرهامو مجبور هيچ. از بخونيم يا روزه بگيريمكرد نمرو مجبور نمى
مون دوتا دوتا براى خودمون اتاق مجزا داشتيم كه ما همه. كردنمى
كردن تو اتاق  من يادمه كه برادرام عكس سكسى آويزان مىمثالًتونستيم، مى

 توق هيچ داشتم، عالقه اگر من به فوتبال مثالً.  اعتراض نكردوقت هيچو پدرم 
در واقع پدرم به اون . مرداهاى فوتبالو از اتاقم بر عكسمثالًاعتراض نكرد كه 

به نسبت . چرخوندنبا مادرم دوتايى خونه رو مى. صورت سلطان خونه نبود
من . اون جو بدى كه تو شهر حاكم بود وضع خونواده ما از اين نظر خوب بود

 هر وقت هم كارى رو . ازش بدى نديدموقت هيچ. خيلي پدرمو دوست داشتم
 .مون باشهكرد به نفع همهكرد، فكر مىمى

 خواهرهات چى؟   :اكبر
 مذهبى، فقط يكى از جو تو اون مثالً. خواهرهام آزاد بودن   :ناصر
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 اول با شوهرش ي تههف. ه دوستش نداشتخواهرهام به اجبار زن كسى شد ك
خواست با شوهرش با هم دعواشون شده بود، شوهرشو زده بود، نمى. نخوابيد

اين روى . و يه مدت اومده بود خونه. كرد و اينهااين بود كه گريه مى. باشه
اجازه داشتن با . از اون به بعد خواهرهام آزاد بودن. پدرم تاثير گذاشت

.  بشناسنوديگر رهم. با هم مشورت كنن. نامزدهاشون توى اتاق تنها باشن
ها نگذاشت، ولي البته راى ارتباط اون ممنوعيتى بوقت هيچ. مثالًبرن سينما 

 .شداين مسئله مربوط به نامزدهاشون مى.  دوست پسر داشته باشناينكهنه 
اون خواهرت چى به سرش اومد؟ هنوز به زندگى مشتركش ادامه  :    اكبر

 ده؟مى
خواهرم . سازى شد من پاكخاطر به. يه ياشوهرش شيره. آره   :ناصر

ديپلم . شده بود رئيس حسابدارى شهردارى. من بودبه خاطر . سازى شدپاك
به اين ترتيب شده بود كه شوهر خواهرم در واقع از زندگى اون حذف . نداشت

در واقع خواهرم همه كارها رو انجام . شده بود و اون شده بود حاكم خونه
 مثالً. ده چيزها رو خودش انجام مىي بقيهده، مسئوليت اقتصادى خونه و مى

در واقع شوهرش . رسه ون ميبِهِشها چيزى بخوان، اين خواهرمه كه هاگه بچ
بد نيست . كارى به كار كسى نداره. سرزبونى هم هستآدم بى. حذف شده

 .ولي خوبم نيست
 ه؟ي ها به نظرت چطوريمحصول ازدواج اين   :اكبر
ن تو انگليسه و من تعجب الشون يه دختره كه امحصول   :ناصر

 اونو نديده، اصالًاونم به آدمى كه .  اونو شوهر دادكنم چرا خواهرممى
 سالشه و 24دختر خواهرم .  سن دارهاختالفو دوازده سال باهاش . نشناخته

 .ساله است 36شوهرش 
 يعنى اين ازدواج از طرف خواهرت ترتيب داده شد؟   :اكبر
چون جمهورى . خاطر اون فضاى ايران بود بهتر بيشگمونم . آره   :ناصر

خواهرم فكر كرده اگه دخترشو بفرسته . آره به زنها فشار مىشديداًى ماسال
.  بتونه بياد اروپااينكهخاطر در واقع دختر خواهرم ازدواج كرد به. هبهتراروپا 

. شد ولي به نظر من اين اشتباه بودبخت مىفكر كردن اگه بياد اروپا خوش
ش زياد ا خونوادهتنگ بود و ب دلشديداًچون من رفتم انگليس ديدنش، 
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يه دونه از .  مردى رو قبول ندارمطور اينى شخصيتمن از لحاظ . راحت نبود
 و 8ره سر كار تا شب ساعت  مى7يه كه صبح ساعت  يبورژواهائهخُرداون 
كنه چطورى  فكر مىش ههم. ش فقط پوله و زندگىهكن كار مىمهاشنبه
اولين بار رفته بودم ديدنش، براى من براى .  در بيارهتر بيشتونه يه پوند مى

اينها يه دفعه تو ايران عروسى كردن، يه دفعه هم بايد . شون رفته بودمعروسى
 ي كردن كه اون بتونه اجازهشون ازدواج مىتو انگليس براى كارهاى قانونى

هايى كه اون از من سئوال. موقع من دو سال دانمارك بودماون. اقامت بگيره
شه تو دانمارك يه دكون باز كرد، طورى مىن بود كه چكرد فقط ايمى

تونه يه ها كه چه جورى مىدونم از اين حرفخواد و نمى مىچقدرسرمايه 
 حول و حوش اين چيزها حرف ش هيعنى هم. دست بيارهمقدارى پول به

 .زدمى
خواهرت، تا چه حد باعث اين ازدواج شد؟ منظورم اينه كه    :اكبر

عث اين شد يا اون حالت ى بااسالمى حاكم جمهورى  اون فضاتر بيش
 خواهرت؟ي  نهراالمادرسا

چون .  همون فضا بود كه وادارشون كردتر بيشكنم من فكر مى   :ناصر
خره تصميم نهايى رو خود دختره گرفت و قبول كرد كه زن اون بشه و بره البا

اتى نداشتن گونه امكاندخترها هيچ. اومد مىبِهِشچون فشار زيادى . انگليس
شناختن و ديگر رو مىهمه هم. شهر كوچيك بود. كيتو اون شهر كوچ

اين بود كه اين دختر خودش هم ترجيح . فضاش هم سفت و سخت مذهبى
 .ن شدهون پشيمالالبته ا. داد بره انگليسمى

 تونست بدون اين ازدواج راه بيفته بره؟دختر خواهرت نمى   :اكبر
خواد از ايران  پسر خواهرم مىمثالًن ال ااينكهخاطر دونم، بهنمى   :ناصر

شه يه جورى  مالي، چون اونو مىي لهخاطر مسئنه به. تونهبياد بيرون ولي نمى
 .حل كرد
 بِهِشماها الً  كه معمويه  اين مشكل اساسيتر بيشمنظور من    :اكبر
ى شه، يا تو با خونواده حرفش مىاينكه يه دختر به محض مثالً. بريمپناه مى

ده، رسه تن مى به اولين مردى كه مىفوراًآد خونواده ناراحتى براش پيش مى
 لعنتى ي خونهكنه كه بذار از اين فقط به اين فكر مى. كنهو به آينده فكر نمى
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البته . ديماى تن مىيعنى هميشه براى فرار از يه مشكل به مشكل ديگه. برم
ى داره ولي مشكالتيران چه من متوجه هستم كه زندگى كردن يه زن توى ا

 .ستمنظورم اين تن دادن به مشكل ديگه
چون خواهرم با دخترش خيلي خيلي . يه يطور اين دقيقاً. آره   :ناصر

ون كمك بِهِشخوب بود و اين دختره بود كه در خيلي از موارد از لحاظ مادى 
ت درس تونه گير بياره، رف ديپلم گرفت و ديد كار نمىاينكهبعد از . كردمى

شون و كارش هم گاه باز كرد تو گاراژ خونهخوند و يه آرايشگرى مىآرايش
چون جوون بود و . گراى شهرشون شدين آرايشبهترگرفت و يكى از ال با

تونست خيلي به خونوادش كمك كرد از اين نظر مىفكرش خوب كار مى
 از هم اينكهر خاطبه.  دارنعالقهديگه هنوز كه هنوزه اينها خيلي به هم. كنه

فقط اون جو . ها نبوديعنى هيچ ناراحتى بين اين. كشندور هستن عذاب مى
چشمى كه  چشم و هماصطالحعمومى بود كه فشار آورد و شايد يه مقدار به 

كنم دليل اصلي همون در ضمن من فكر مى. تونيم بريم اروپابگن ما هم مى
ون فكر كردن بذار دست كم ى بود كه با خودشاسالمنارضايتى از جمهورى 

موقع من اون. دخترمونو نجات بديم و خود دختره هم اين فكر رو كرد
 .وقتى بيرون اومدم فهميدم. زندان بودم. دونستمنمى

 مطالعات مثالً. يه كمى ديگه برگرديم به فضاى فرهنگى خونه  :اكبر
 خوند؟ يا ديگر افراد خونواده يا خودت؟پدرت چيزى مى. خونواده

داد ولي آدم ترسويى بود، يعنى سى گوش مىبىپدرم راديو بى   :اصرن
كرد از شاه تعريف مى. ذاشت مىبِهِشيه احترام ظاهرى . ترسيداز سيستم مى

ولي با ما صحبت .  با اون چيزهايى كه جالب نبود، مخالف بوداصطالحولي به 
خواهراى من چون . كرد كه يه وقت خطرى برامون پيش نيادنمى

. سياسى داشت نيمهتقريباً خونواده ما يه حالت اصالًكرده بودن، تحصيل
دوتا از خواهرام تو كارهاى هنرى .  از خواهرام طرفدار رژيم نبودنكدام هيچ
شون نقاش خوبى بود كه توى دانشكده هنرهاى يكى. شون خوب بودوضع

اى نبود مسئله اصالًزيباى تهران قبول شد و قرار شد بره تهران و براى پدرم 
موقع كسى رو هم تهران اون. كه دخترش تنها بره تهران درس بخونه

همه برادرام در . چون از نظر مادى مشكل داشتيم. ولي نتونست. نداشتيم
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ها خوند، توى جشنحال درس خوندن بودن و يكى از خواهرام آواز خوب مى
هاى  يا تيپخوندهاى حميرا رو مى يادمه ترانهتر بيش. كردشركت مى

 بِهِش وقت هيچو توى خونه هم . هاى اصيلجورى رو يا مرضيه و ترانهاين
كه اين اواخر  -برادر بزرگم : برادرام. هاگفتن تو نبايد برى و از اين حرفنمى

 رئيس -كرد، و چهار پنج ماهى افتاد زندانيه مقدار هوادارى از مجاهدين مى
از طرف  -م كه يه دوره رفته بود انگليس برادر بعدي. يه هنرستان فنى بود
 به تر بيشاون .  و بعد برگشت، از ارتش اومد بيرون-نيروى دريايى انگليس

. وضعش هم خوبه. هافكر خودش بود و زندگى خودش و پول در آوردن و اين
. زمان دانشجوئيش، نماينده دانشجوها بود، زمان شاه. م سياسى بودبرادر ديگه

يكى دو بار از طرف ساواك دستگير . خيلي روى من تاثير گذاشتاون بود كه 
. ترينِ ما بود، توى خونواده با معلوماتاصطالحاون به. هاشكنجه شد و اين. شد

هاى صمد بهرنگى رو  كتاب50هاىيادمه سال. خوندمسائل سياسى را مى
وبى بود، م زياد تو اين مسائل نبود ولي آدم خبرادر ديگه. آوردبراى من مى

 .شدبه هيچ وجه تسليم شرايط نمى. هاى خوبى داشتارزش
هايى رو دوست خودت چى؟ مطالعاتت چى بود؟ چه كتاب   :اكبر

 هايى رو؟داشتى يا چه بازى
تونم بگم چهارتا از  داشت و مىجذابيتغير از شكار كه برايم به   :ناصر

 اينكهخاطر يگه هم، بههاى د من به ورزشي عالقهبرادرام عاشق شكار بودن، 
 هنوز توى شهر ما مثالً... نه پاركى توى شهر بود، نه امكانات ورزشى ديگه
يادمه با جمع كردن . كرديماستخر وجود نداره، فقط و فقط فوتبال بازى مى

 آدامس شير يا ي پوستهها سر  ساعتمثالً. كرديم آدامس بازى مىي تهپوس
 توى اينكهدليل به.  داشتمعالقهوندن من به كتاب خ. كرديمخط بازى مى

خوندن، قبل از رفتن به مدرسه، من خوندن و نوشتن ياد نه همه درس مىوخ
در . طور كاملالبته نه به. تونستم بخونم و بنويسمانگليسى رو هم مى. گرفتم

كردم آدم جدول ضرب بلد بودم كه فكر مى. حد خوندن و نوشتن ساده
رفتم نزديك خونه اى كه مىمدرسه.  نبودىطور اين اى هستم ولي گويانابغه
كرد اين مدرسه براى من خوب نيست، منو چون پدرم احساس مى. نبود

من .  بودتر بزرگالبته اون هم دولتى بود ولي . فرستاد يه مدرسه ديگه
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هايى رو هاى كودكان و داستانخونه و يادمه تمام كتابرفتم توى كتابمى
هاى پليسى مثل كه افتادم تو خوندن رمانتا زمانى. دم بود خوناونجاكه 
 ي لهمج. خوندمروزنامه مى. هاهامر و اينوسن و سامسون، ريچارد و مايكال

وقتى افتادم تو . خونى رو شروع كردمبعد روزنامه. خوندمدختران و پسرانو مى
و يا يه خوندم روزنامه مى. شو نداشتمعالقه. سن جوانى، ديگه جوانان نخوندم

 .دادهاى سياسى كه برادرم بهم مىسرى از همين كتاب
 تو تر بيشش هاى سياسى كدوما بود؟ يا كدوم يكى اين كتاب   :اكبر

  خط داد؟بِهِتهامون قول چپى هرو ساخت يا ب
هامو از طريق من تموم كتاب. امكانات من خيلي محدود بود   :ناصر

هاى صمد  كتابمثالًيادمه .  من خط دادها بهگرفتم و در واقع اونبرادرم مى
 يه مثالًشايد .  ساعت در خواب و بيدارى رو من هميشه يادمه24بهرنگى، 

هايى بعد هم يه سرى رومان.  نخوندم ولي روى من تاثير گذاشتتر بيشدفعه 
 جذابيتدر واقع شايد يه مقدار . جور چيزهامثل مادر ماكسيم گوركى و اين

 .شون بود ممنوعيتاطرخ بهها اين كتاب
 خوندى؟موقع چند سالت بود؟ وقتى كه مادر مىاون   :اكبر
 يازده كه عاشق شدم و سه تا كالستا .  بودلمسا16يا15   :ناصر

شد كه من  تعجب كرده بود و باورشون نمىاصالًتجديدى آوردم و خونواده 
 و ر12سكالرفتيم مسافرت و از مسافرت برگشتيم و بايد . تجديد شده باشم

 .خوندممى
 چه سرى حدوداً يازده يادت هست كالسخوام بدونم تا اين مى   :اكبر
 مقاومت ي حماسهگفت من وقتى  يه خانمى مىمثالًهايى رو خوندى؟ كتاب
 محصول اون كتاب يا اون تر بيشاين خانم شايد . لرزيدخوندم تنم مىرا مى

ش از بقيه تونسته رو منظورم اينه كه چه چيزى بي. هاستسرى از كتاب
 زندگيت تاثير بذاره؟

شه به هام محدود مىتونم بگم همه خوندهمى.  يادم نيستدقيقاً   :ناصر
گرده به زندگى برادرم كه  بر مىقضيه اين تر بيشگمونم . چندتا كتاب

 من خيلي مثالًاولش .جور چيزهادستگير شد، كتك خورد و از اين
.  عضو حزب رستاخيز شدن اجبارى بود دهم كه بودمكالس. ترسيدممى
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شاه گفته بود . نوشتنها رو مىاومدن تو مدارس اسممى.  بود52گمونم سال
موقع توى خودم يه من اون. اگه عضو حزب نشين بايد از كشور خارج بشين

خاطر تونستم بپذيرم عضو حزب باشم بهاز يه طرف نمى. تضاد عجيبى داشتم
. دونمگفتم هنوز كه من چيزى نمىطرف ديگه مى قبولش نداشتم، از اينكه

. گم من عضو حزب هستم ديگه اگه اتفاقى افتاد مىبعداًبذار عضو حزب بشم، 
 حال  هرولي به. يعنى همه اسم نوشتن. جورى بود كه اسم نوشتماين
 .تكليف بودمبالدونستم كه اين تصميم قطعى من نيست يه جور مى

 گفت؟پدرت چى مى   :اكبر
ما . كار رو نكن و يا بكنگفت ايننمى. پدرم كارى به ما نداشت   :صرنا

فقط يادمه برادرم رو گاهى نصيحت . گرفتيمدر واقع خودمون تصميم مى
فقط در . كردولي دعوا نمى. كشنتها مىكرد كه مواظب خودت باش، اينمى

  .  سكته كرد، مرد65البته پدرم سال. ترسيدحد نصيحت بود و مى
چون . كنم شايد تحت تاثير برادرم بود كه سياسى شدممن فكر مىآره 

بعدش كه . احترام زيادى براش قائل بودم. گرفتمها رو هم از اون مىاين كتاب
چون .  اومدم تهران، با يه محيط دانشگاهى آشنا شدم12كالسبراى خوندن 

 كرد كه ششاى زندگى مىبرادرم دانشجوى علم و صنعت بود و تو خونه
چندتاشون چپ بودن، . شون هم سياسى بودنهفت تا دانشجو بودن، همه
چون . اين شرايط روى من خيلي تاثير گذاشت. يكى دوتاشون هم مذهبى

شناختم هايى كه من مىاى بودن يا در مقابل اون آدمهاى فهميدهها آدماين
ذب ، معمول نبود و آدمو جاصطالحكردن كه به كارى مى. تر بودنفهميده

توى همون خونه هم بحث . شايد از لحاظ آگاهى وضع خوبى نداشتم. كردمى
از اون به بعد من خودم تو مسائل . ترس وجود داشت. كردن راحت نبود

كردم با توى مدرسه خوارزمى بودم و سعى مى. كردمآموزى كار مىدانش
. تيممطالعاتى نداشي  ههنوز ما هست. دو سه نفرى بودن. ها صحبت كنمبچه
يعنى سر و صداها . اوايل انقالب بود. برگشتم شهرمون.  ديپلم گرفتم65سال

بعد همون وقتى بود كه دانشجوها رفته بودن براى شب شعر . شروع شده بود
من دوباره برگشته بودم . شونو گرفتنتو دانشگاه صنعتى و ريختن يه عده

هايى  افتادم به شيشهالبته اون شب نبودم ولي روز بعدش با موتور راه. تهران
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 شده خُرد رنو كه ي خونه كاري كردم و به اون شيشه شده بود نگاه مىخُردكه 
 .اى برام داشت و خيلي خوش بودميه حالت خيلي تحسين كننده. بود

 كردى؟طور كلي چه كارهايى مى هتو اون دوره ب   :اكبر
 جو هاى گروهى بود وفقط صحبت. كردمى نمىخصوص بهكار    :ناصر

هاىِ من دوباره رفتم شهرمون و سعى كردم با بر و بچه. سياسى شده بود
زدن و تك و توكى ف حكومت حرف مىخالديگه همه بر . محله صحبت كنم

 پدر و مادرشون يا هر دليل خاطر بهالً دار شاه بودن كه احتماهنوز طرف
 .كردندارى مىاى از رژيم طرفديگه

ى كه من تظاهراتدر واقع اولين .  بودظاهراتت. يه دفعه رفته بودم مشهد
ها خواهرم اين. با خونواده رفته بوديم مشهد.  بوداونجاتوش شركت كردم 

من تو انستيتو ال حا.  بود65تابستون. هر حال من رفتمترسيدن ولي بهمى
ما خبر شديم كه از . ى ترتيب داده بودنتظاهراتها بچه. قبول شده بودم

 از آخوندها كدام هيچى بود كه تظاهراتاين . شدوع مىمسجد جامع شهر شر
روز مرگ بر اين شعارهاى اون.  بوداونجا تظاهراتاولين . شركت نكردن

ها حمله كردن و كه بعد از پنجاه قدمى كه رفتيم گاردى. سلطنت پهلوى بود
 .ما هم جات خالي يه كمى كتك خورديم و بعدش فرار كرديم

. هايى بودن باهاشون آشنا شده بودى چه تيپهايى كهاين بچه   :اكبر
 ؟مثالًهاشون هاشون چى بود و يا ضعفها حسن اين مجموعه آدممثالً

اگه امروز بخوام . كنهموقع خيلي فرق مىن ديد من با اونالا   :ناصر
يكى شهر خودمون بود كه كوچيك بود و .  مختلف بودجو دوتاقضاوت كنم، 

ج مذهبى داشت، يكى هم جودر واقع اگه بخوام قضاوت كنم درسته .  تهرانو
 تفكرمون، يا اون چيزى كه بر ما ي ريشهگفتيم چپيم ولي درست كه ما مى

خاطر مسائل سياسى،  يادمه فرح پهلوى رو نه بهمثالً. حاكم بود، مذهبى بود
كرديم خاطر يه چيزهاى احمقانه سعى مى بهتر بيشيا شناخت سياسى بلكه 

.  چون با لباس شنا عكس انداخته بود يا چيزهايى از اين قبيلالًمث. بكوبيم
جورى اين. گفتيم اين زنيكه جنده است با كرست عكس گرفته و مىمثالًچرا 

ها فقط يه از سازمان. منظورم اينه كه آگاهى سياسى نداشتيم. كرديمفكر مى
ون به كجا ش يا راهيه يدونستيم كاركردشون چ نمىاصالً. دونستيماسم مى



 ١٨٢

 .كشهمى
تونى يه كمى راجع به اين ديد مذهبى كه گفتى، اگه مى   :اكبر
 رسيديم ولي قضيهچون در واقع همه ما شايد يه جورى به اين . بشكافش

بينم گويا دفعه مى همين امروز گاهى در مورد بعضى مسائل من يكمثالً
 .كنمهنوز دارم مذهبى نگاه مى

. شه به اون ساخت جامعه مربوط مىدقيقاًن كنم ايمن فكر مى   :ناصر
خوند ولي  نماز مىاينكه به اون صورت مذهبى نبود، با اينكه پدر من با مثالً
مون يه جور ولي در واقع ما همه. شون پفيوزنگفت اين آخوندها همهمى

مسائل . كرديم شكنجه رو محكوم مىمثالً. شديمرو مىمذهبى با قضايا روبه
 روى اين مسائل كوچك تر بيشكرديم ولي ت رو محكوم مى حكوممنفىِ

 ما خودمون هم مشروب مثالً. خوره عرق مىمثالًكرديم كه شاه تكيه مى
 .خورهكرديم كه چرا مشروب مىخورديم ولي شاهو محكوم مىمى

 ها در سطح بود؟منظورت اينه كه قضاوت   :اكبر
دارى رو  سرمايهي ريشه يمبياي اينكهجاى  ه ما بمثالًآره،      :ناصر

 مثالًشايد . گانهذاشتيم روى يه چيزهاى بچهبشكافيم و بشناسيم، انگشت مى
. دونستم ولي باز هم خيلي سطحى بود مىتر بيشهاى ديگه من از اون بچه

 و يه ييا خمينى چ. تونه باشهى چى مىاسالمدونستيم حكومت  نمىمثالً
ها حمله چه گروهى بوديم كه به ساواكى يه نيمتقريباً تظاهرات؟ تو يه يك

بوم  از پشت.  يه گردن شكستمثالًيه دفعه . هاطلبكرديم يا به سلطنتمى
يه . هاى سينمايى شده بوديه دفعه مثل فيلم. يك آجر زديم به يكى

كه . گفتيم بذار ببريمش تو بيابون و بكشيمش. مون كرده بود دنباليه يساواك
ما فرار كرديم و . ه شد و رفت يه ماشين پليس آورداون طرف هم گويا متوج
توى . ها فرار كرديمكوچهخره از كوچه پسالمون، باماشين پليس هم دنبال

 و اينها من كامل تو جريانش بودم تا اين اواخر كه ديگه زده تظاهراتمسائل 
 .شدم

 منظورت بعد از انقالبه؟   :اكبر
 مثالً. شهجورى هم نمىه اينديدم ك. نه، همون قبل از انقالب   :ناصر

گوى مردم باشن ولي باز هم تونن جوابديدم كه اين آخوندها نمى
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بنابراين باز هم . ها از شاه هم بدترننم كه اينالتونستم به خودم بقبونمى
 .دادم كه انقالب صورت بگيره و آخوندها بيان سر كارترجيح مى

 ود؟ به اين نتيجه رسيدى چى باينكهدليل    :اكبر
 من تو جريان نمازها مثالً. ها بود مذهبى اونشديداًبرخورد    :ناصر

 من اون نبود و يه ي مسئلهچون . گرفتمكردم ولي وضو نمىشركت مى
 .رسهمقدارى ترس داشتم كه اين به كجا مى

 از چند روز قبل از انقالب چيزى يادته؟   :اكبر
ديدم تهران داره شلوغ بهمن وقتى   21 روزاينكهتا . بودم ديگه   :ناصر

ها اسلحه گير توى قضاياى پادگان. شه، با برادرم راه افتادم رفتم تهرانمى
 .آوردم و تو قضايا شركت كردم

 تر توضيح بدى؟تونى جزئىمى   :اكبر
هاى دانشجويى كه تو يه راه افتاديم رفتيم تهران، با همون بچه   :ناصر

. فتاديم، رفتيم، اونا اسلحه داشتنجمعى راه ادسته. كرديمخونه زندگى مى
شو نگفت،  هم علتوقت هيچ.  ازشون گرفتم، برادرم نيومد3 من يه دونه ژبعداً

.  همون حالت نگهبانى بودتر بيشبراى من . ولي من گمونم ترسيده بود
 توى درگيرى مسلحانه نبودم، فقط همين كه تيرى دقيقاً بهمن هم 22توى

چون با اسلحه زياد . يزيون يا به پادگان و اين چيزهابندازم بخوره به راديو تلو
 .مدتى هم كه تهران بودم يه هفته بود. آشنايى نداشتم

 تونى به ياد بيارى؟احساس اون روزها رو نمى   :اكبر
اون سنگرهايى كه بسته . شدباورم نمى.  بودمخوشحالخيلي    :ناصر

من يه دفعه يه حالت  بهمن بود كه 23روز . بودن يه جور برام محترم بود
. ها رو از بين مردم جمع كردنچون ديدم شروع كردن اسلحه. شكست داشتم

 بهمن از 22مو روز البته من اسلحه. شروع كردن كارت گذاشتن براى اسلحه
مو دادم برديم بيمارستان و من اسلحه يه مجروح مىاينكهخاطر به. دست دادم

 .دست يكى ديگه
 يادمه يه روز رفتيم مثالً، يه ي شخصكامالًاى منظور من چيزه   :اكبر

از ماشين . بارها بوديم يا شايد وانتتوى همين ماشين بارى. آبادپادگان عباس
. ترسيدمكه پياده شديم همه خيلي سريع هجوم بردن تو پادگان، ولي من مى
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كردم يه حقه  فكر مىش ههم. رسماعتماد نداشتم كه به توى پادگان مى
هاشون سرازير  وسط پادگان برسيم گلولهاينكهبه محض . ك استكل. است
 وقتى مثالًيا .  مطمئن شدمكامالً وقتى كه اما. بعد البته من هم رفتم. شهمى

از پادگان اومدم بيرون، به همين دليل كه آخرين نفر بودم، يا جزو آخرين 
مت عال به ها كهنفرها، فقط يه سرنيزه گيرم اومده بود و ديگه اون انگشت

 يعنى رو راست. عناى پيروزى نداشتگرفتن براى من يكى مپيروزى جلوم مى
 شب مثالًيا . چسبهگن به من يكى نمىغيورى كه مىملّت بگم، ديدم اون 

شبيه قمه  -برها دستم بود  بهمن يه دونه از اين كاغذ21ُ بهمن يا شايد 22
ستادهام، اسمش كوثر بود، گفت، يكى از ا. زدمبا اين جلو دانشگاه قدم مى. بود

كاره نيستى يا چيزى شبيه به  آخه تو كه اينكُسدهبه شوخى البته، خواهر 
 ي قمهن اتفاقى بيفته من با اين ال اگه اواقعاًاين، و من يك آن فكر كردم، 

تونم بكنم؟ بعد، يه تونه آدمو از وسط شقه كنه چه كارى مىبرنده كه مى
. يعنى رفقاى من نبودن.  خلوت شده بودتقريباًشگاه ساعت بعدش دور و بر دان

و اين كاغذبر . ترسمهاى غريبه بودن و من ديدم چه جورى تنهام و مىو آدم
 سنگينى بود كه ي نهيه وز. كردفقط سنگينى مى. كردتو دستم سنگينى مى

. خاطر خودم نه با انتخاب خودمخاطر ديگرون دست گرفته بودم نه بهانگار به
توى اميرآباد گله به گله، سر هر كوچه و خيابون . نوقت راه افتادم طرف خونهاو

ر، با اين قمه كه و چندتائى ايستاده بودند و من با اين كاغذب. آتيش روشن بود
و اون . رفتميادگار دوستى بود كه بعدها توى مريوان اعدام شد، پيش مى

خيابون شونزدهم به . جنگيدجنگيد، گمونم داشت مىدوستم داشت مى
اكبر از  زد فقط گاهى صداى اهللاُاميرآباد رسيدم، ديگه پرنده پر نمى

 ترسمو اينكهترسيدم و بعد ديدم براى شد و من فقط مىها بلند مىساختمون
ام توى خونه كه رسيدم گريه. اكبر زنم اهللاُپنهون كنم دارم بلند بلند داد مى

دوش بقيه خواست هم مىلمد. ون باشمخواست توى خياب مىلمد. گرفته بود
 .تونم بجنگمدونستم كه من يكى نمىترسيدم و يه چيز رو مى مىامابجنگم 
 جزو اولين وقت هيچ تظاهراتتو . جورى بودم همينتقريباًمنم    :ناصر

 هيچ وقت چيزى از توى اصالًتوى پادگان نفر اول نبودم و . نفرها نبودم
 واسلحه ر. شايد هم چيزى نمونده بود كه بردارم. استمنخو. ها برنداشتمپادگان
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 تر بيشكردم اون يكى  برايم مهم نبود، فكر مىاصالًهم كه از دست دادم 
توى . يه صحنه رو يادمه.  ترس داشتمشديداً. ترس داشتم. احتياج داره

تو شهر خودمون، دستم تو دست رفيقم بود، شروع كردن به . تظاهرات
داشتيم تو . ما فرار كرده بوديم. آور زده بودن جلو شهربانىاشكگاز . تيراندازى
 دوازده سيزده ي بچهكرديم كه دو سه تا  مىتظاهراتهاى اصلي شهر خيابون

اون . قم بود كه يكى رو جلوم كشتنيمن دستم توى دست رف. اله رو كشتنس
 شويكى آستين پيراهن.  گلوله خورد تو دستشدوتادوستم كه كنارم بود 

دستش شل شد و با همون . يكى ديگه خورد تو مچ دستش. سوراخ كرد
كه رنگش زرد شد و افتاد و باعث .  خودمون گفت ناصرو تير خوردمي لهجه

اين . ن كم آوردمتر استخودو سانتى. هاش از كار بيفتهشد سه تا از انگشت
 اون ترسيدم واون موقع از مرگ مى.  باعث شد كه من از گلوله بترسمقضيه

شايد بشه گفت در بعضى موارد . ها داشتن، نداشتمشجاعتى رو كه خيلي
 . عمل كنماينكهدادم تا  شعار مىتر بيش

 بهمن وقتى حكومت نظامى شد و آخوندها گفتن 22روز    :اكبر
 ...برگردين خونه

اومدن تو ميدون فوزيه هايى كه مىبوسمينى.  يادمهدقيقاً   :ناصر
ها، برام خيلي ن جهاد نداده و اينعالن هنوز امام اگفتچرخيدن و مىمى

 بودم برام باور كردنى نبود  با دانشجوهاى چپتر بيشچون من . عجيب بود
گن ها مىوقت اينجنگن اونمردم اسلحه دارن، مردم مى. شهطورى مىكه چ

ولي خب . تونستم بپذيرمنمى. برام سنگين بود. م جهاد نكردهعالامام هنوز ا
 .چون همه توى خيابون بودن. شون ندادهم گوش به حرفكسى 

 بعد از انقالب چى؟   :اكبر
مجاهدين تو مسجد .  بهمن بود كه رفتيم دانشگاه24 يا 23   :ناصر

كه آره، ما هم . ورتر تو يه ساختمون ديگهها هم يه كمى اونبودن، فدايى
خاطر د، بهخاطر همون چيزى كه بود، موجى كه طرفدار فدائيان شده بوبه

اون عمليات متهورانه و اين چيزها كه مقدار زيادى هم دروغ بود، شدم هوادار 
ها خيانت اىدونستم كه تودهفقط مى.  بشناسماصالً اينكهالبته بدون . فدائيان

 پيكار چون به مثالًيا . چريك بودن، مبارزه كردن. ها نهكردن و فدايى
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صه خالخيلي برخوردهاى سطحى، . مجاهدين ضربه زده بود قبولش نداشتيم
 .باعث شد كه هوادار اين سازمان بشيم

 دونستى؟يعنى خودت هيچى نمى   :اكبر
. كردمگفتن منم قبول مىآره، همون چيزى كه ديگران مى   :ناصر

 �دونستم ولي دربار در مورد حزب توده يه كمى خونده بودم و مىمثالً
ها و گفتم دانشجو هستم ستاد فدائىكه من رفتم، همون موقع تو . ديگرون نه

جا و مرتب تو دانشگاه كه رفتيم همون. خوام باهاتون تماس داشته باشمو مى
از همون . بوديم و يه سرهنگ رو گرفتيم و برديم تحويل مجاهدين داديم

هر تونه با اينها كار كنه، چون به مىبهترموقع فهميده بوديم كه مجاهدين 
زاده وارد از همون لحظه كه قطب. ها مخالفنه با چپجهت معلوم شده بود ك

 .تلويزيون شده بود و سانسور شروع شده بود
 دونى كى بود؟   اين سرهنگى كه گفتى مى   :اكبر
ها و آره، ما تو شهرمون كه بوديم، يه سرى از اين مهندس   :ناصر
در چون سياسى بودن سرباز صفر شده بودن و .  سرباز بودناونجاها پزشك

 فرار اينكهبعد از . ها با برادرم تماس داشتناين. اونجاواقع تبعيد شده بودن به 
شون سليمانِ يكى. ها هم يكى يكى فرار كردنكردنِ سربازها شروع شد، اين

تپه بود كه يكى از كادرهاى مركزى كومله بود كه تو جنگ اول سنندج تيكان
ها رو شناختن كه بچه مىها سرهنگ حسينى رواين. تير خورد، كشته شد
اومده بود تو دانشگاه تهران و با لباس شخصى . هاكتك زده بود و اين

دويديم . ستاينجاها ديده بودندش و گفتن سرهنگ حسينى بچه. گشتمى
م بديمش به ياول فكر كرد. دنبالش گرفتيمش و تحويل مجاهدين داديم

كه من . تونه كنار بياد مىبهترها، بعد ديديم نه، مجاهدين با حكومت فدايى
اى، ها گفت تو منو كتك زدهيادمه وقتى ازش بازجويى كرديم و يكى از بچه

 بعد از ده دوازده روز اينكهالبته مثل . تربيت بودىگفت آره زدم چون بى
 .بازخريد شد، بعدش هم برگشت به كار

خوام بدونم همچنان  كارهاى سياسى، مىي ادامهراجع به    :اكبر
 كردى بخونى، بفهمى؟ سعى مىاينكهرفتى يا شتى كوركورانه مىدا

ن كه بخوام به مسئله نگاه كنم، در واقع كوركورانه بود، الا   :ناصر
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يك، ماركس و كالسهاى سياسى، كتاب. خوندمكردم، كتاب مىمطالعه مى
گفتم من ماركسيستم و فهميدم ولي خب مىخوندم، شايد نمىلنين رو مى
. خوندم كه پيشنهاد شده بودهايى رو مى هم كتابتر بيش. و بخونمبايد ماركس

يه سرى . كرديميادمه، سازمان فدايى يه ليستى داده بود كه بايد مطالعه مى
هاى فلسفه  كتابمثالًاصول مقدماتى فلسفه يا . كتاب رو انتخاب كرده بودن

ن الا. خونيمكرديم همونو برو گفته بود اين سرى رو بخونين ما هم سعى مى
هر جهت آگاهى  موقع بهكنم اين يه اطاعت كوركورانه بود ولي اونفكر مى
داد بدون چون و چرا قبول  وقتى سازمان نظرى مىمثالً. البرد بامنو مى

 .ها يه سرباز بودم براى سازمان62كنم تا سال فكر مى. كرديممى
ها  اشكالكنيمه ما هميشه سعى مىواقعيتچيزى كه هست و    :اكبر

 يكى مثالً. مون دادنگيم فريبخيلي راحت مى. رو بيندازيم گردن بقيه
دانم كادرهاى اكثريت كرد از قول يكى ديگه كه از اعضا يا نمىتعريف مى

ن توى دانماركه، يك روز خيلي ناراحت بود و گفت ال كه افالنيگفت مى. بوده
 شد من يك عده رو لو  كه باعث”فرخ نگهدار“اندازم توى صورت من تف مى

 اون آدم به نظر من بايد تو روى !يه يب، اين چرنده، فرخ نگهدار كخُ. بدم
 اون فضا مقصره و تا چه حد من و دمنظورم اينه كه تا چه ح.  تف كنهخودش

تا چه حد فكر .  زدن و هر كارى رو بكنهلمتونه بگه گوتو؟ چون آدم مى
 دادن پيش بره؟ها مىسازمانتونست جدا از خطى كه كنى آدم مىمى

 اون �ي وهكنم شيمن فكر مى. يه يسئوال خيلي مشكل   :ناصر
هاش چه غير ها، اگه بخواهيم دقيق نگاه كنيم، چه مذهبىسازمان
شون ديكتاتورهايى بودن كه اگه تمام. ها داشتهاش خيلي اشكالمذهبى

، چه چه حزب توده. ن هستالگرفتن همين بود كه اقدرتو بدست مى
شون به چون همه.  يكى بودنتقريباًهمه . هاى ديگهمجاهدين چه سازمان
 سعى وقت هيچ. ايم دمكراسى رو نفهميدهوقت هيچما . خودشون اعتقاد داشتن

 .ايم به عقيده ديگرى احترام بگذاريمنكرده
ى سرمون بوده كه القدرها ديكتاتور با منظورت اينه كه آن   :اكبر

 ايم؟كتاتور شدهخودمون هم يه پا دي
ى رو كه تو مرَ هي ها ياد گرفته بودن كه اون شيوهسازمان. آره   :ناصر
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ها بايد از گفتن تصميماگر چه مى. ى هست، رعايت كنناسالمجمهورى 
 يكى مثالًاگه . گرفتنتصميم مىال شون از باپائين بياد ولي در حقيقت همه

شد كه چرا ف ديگرون منع مىكرد، فورى از طركرد، انتقادى مىسئوالي مى
هاى فدايى خلق  يكى از اعضاى چريك58يادمه نوروز . كنىاين سئوالو مى

كه زندانى سياسى -ها ، وقتى كه يكى از بچهاونجابراى سخنرانى اومده بود 
ها شده كرد و بعد هوادار فدايىزمان شاه بود و با گروه آرمان خلق كار مى

خواد مبارزه مسلحانه رو كنار يد چرا سازمان مى از عضو سازمان پرس -بود
 و هاى پيشگام دانشگاه اونجايعنى بچه. ها بايكوتش كردنبگذاره؟ بچه

شه از يه كردن كه نمى احساس مىدقيقاً. نژاد بايكوتش كردندانشگاه حنيف
طرف هم يه كتاب لنين زير بغلش بود كه انگار قرآن آورده . عضو انتقاد كرد

 .بود
 هاست؟ گروهي  مذهبىي ريشه يعنى اين، اون    :راكب

شه گفت گم كه اين سيستم تفكر رو مى دارم مىدقيقاًمن . آره   :ناصر
. تونى روش بگذارىاى كه بخواهى مىيا هر اسم ديگه. مذهبى، استالينيستى

ده دست كسانى كه متخصص گيره مىاين شيوه تفكر قدرت مردمو مى
 .يه ييوه ديكتاتورهر جهت اين شبه. هستن

 يادمه با مثالًكنى چرا اين شيوه تفكر بر ما حاكمه؟  فكر مى   :اكبر
گفتم مسئله رجوى يا طبرى يا فرخ مى. زدميكى از مجاهدين حرف مى

ال اين شيوه تفكره كه يكى در با. هي نگهدار نيست، مسئله اين ساختمون ذهني
اى كه بدون چوپان  يا گلهگيره و بقيه پائين، اين مريد و مرادىقرار مى

ولي اون . هي مذهبي. هي ياسالمگفتم اين ساختمون بعد مى. يهمعنىبى
آرى “يادمه شريعتى تو كتاب . استگفت نه، آخه رجوى يه چيز ديگهمى

ها رو يكى يكى توضيح كنه پيغمبرها يا ناجى شروع مى”اينچنين بود برادر
اند ها رو حل نكردهها مشكل انساناونكدوم از بينه كه هيچده و آدم مىمى

 محمدكنه ولي وقتى كه به خود شريعتى هم روى اين مسئله تاكيد مى
اى بود چون از ميون مردم برخاسته بود گه ولي اين يه چيز ديگهرسه مىمى

 كه اين ن پيغمبرها از همون جايى بيرون نيومدي بقيهانگار . هاو از اين حرف
گن خوان راجع به يكى قضاوت كنن، مىتى بعضى از رفقا مى وقمثالًيا . يكى
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اى  ديگهي قهتونه از طب آدم نمىمثالًانگار .  كارگر بيرون اومدهي قهاين از طب
منظورم اينه كه اين برادر ما توجه نداره كه . بيرون بياد ولي شريف باشه

 .ساخت تفكر رجوى همونه كه ساخت تفكر خمينى
كنن با كمى ها دارن تو همون چهارچوب كار مىينتمام ا. آره   :ناصر
 .تفاوت

ه راجع به عشق صحبت كنيم چون بهترگمونم ال خب حا   :اكبر
كاره ديگه، يه وقت ديدى ترتيب ما رو . ترسمها مىراستش من از اين مذهبى

 .هم به نام خلق قهرمان دادن
ت با يه دخترى آشنا شدم كه دوس.  يازده بودمكالسآره،    :ناصر

 با حرف زدن ارضاء تر بيش.  با هم نزديكى نكرديموقت هيچ. خواهرم بود
بعد . كرديعنى توى اون فضا همين صحبت كردن آدمو ارضاء مى. شديممى

وقتى . بعد رفتم تهران درس بخونم. آوردم تجديدى قضيهبراى همين 
ر ها روى من تاثياين. برگشتم ديدم دوست پسر گرفته، خيلي ناراحت شدم

. شدبعد راجع به مسائل جنسى، در واقع با پول دادن حل مى. گذاشت
يا . با برادرم و ديگران. آورديم خونهكرديم، مىرفتيم يكى رو بلند مىمى
صه از طريق خال. جور جاهايا تو بندرعباس و آبادان و اين. رفتيم شهرنومى

بار ديگه  يكبعد هم. شد حل مىقضيهپول دادن و خوابيدن با اين و آن 
خاطر وضع مالي ولي به. با هم حرف زديم. دختر خوبى بود. عاشق شدم

بعد اون . كردن طرف اونو منع مىي خونواده. تونستيم با هم زندگى كنيمنمى
 .شد و با توافق از هم جدا شديمكردم و نمىروزها من مخفى زندگى مى

 ياد بيارى؟تونى بههاى اون روزهاى مخفى رو مىاحساس   :اكبر
 با جريان اشرف دهقانى همزمان.  بودماونجامن مسئول پيشگام    :ناصر

هاى هاى فدايى خلق جدا شديم و شديم هواداران چريكاز سازمان چريك
 ...فدايى خلق

 چه سالي؟   :اكبر
ى اسالمچون ما تفكرمون اين بود كه جمهورى . 59  و58   :ناصر

فاصله باليى خلق، اين بود كه هاى فداف سازمان چريكخالضدخلقه، بر
. شايد به همين دليل ما زير ضرب نرفتيم.  مخفى رو شروع كرديمفعاليت
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 .كارى رو رعايت كرديمچون مخفى
  اين قبل از اقليت و اكثريت شدن سازمانه؟   :اكبر
 زياد درگيرى نبود مثل اونجاتو زمان انقالب فرهنگى، . آره   :ناصر

 .ولي در حد زد و خوردبود، . تهران كه آدم بكشن
  هم مثل تهران بود؟اونجاروز اول ارديبهشت فضاى    :اكبر
تعداد . ش به اون صورت قوى نبودچون جنبش دانشجوئى. نه   :ناصر

بعد . مثل سرباز بوديم. از نظر تئورى هم چندان قوى نبوديم. معدودى بوديم
. رى پوشيدمشلوار پاسدا. ريش گذاشتم. از انقالب فرهنگى ما مخفى شديم

به مصادره يه . جاسازى كرديم. خونه گرفتيم. مون با تهران برقرار بودتماس
تموم وسايل تكثير رو از جاهاى مختلف مصادره . سرى چيزها دست زديم

 سيمان ي نه مخفى ما توى كارخافعاليت تر بيش. يه مقدار پول هم. كرديم
بعد . ميه توى مدارسعال هم شعارنويسى بود توى شهر و پخش اش هبود، بقي

ها خريديم به مغازهجنس از تهران مى. تو يه شركت تجارتى كار گرفتم
 وارد جزئيات بشم يا نه؟. بعد راننده. يه مدت حسابدارش بودم. فروختيممى

 .اگه خطرى براى كسى نداره بشو   :اكبر
. چون زود مخفى شديم. شون زير ضرب نرفتكدومگروه ما هيچ   :ناصر

 پاسيو اصطالحهمه به . شون ادامه ندادنكدومهاى ما هيچبچه. تيملو نرف
 .خواستيم بكنيم ترور حاكم شهر بودآخرين كارى كه مى. شدن

 خواستين ترورش كنين؟تونى بگى چرا مىمى   :اكبر
و . توى ترور دوتا برادر دست داشت. ها دست داشتتوى اعدام   :ناصر

. بعد هم رئيس زندان اوين شد. ار كردسهمون كسى بود كه سه تا زنو سنگ
. ما از اون فيلم مبارزين باسك الهام گرفته بوديم. نماينده مجلس هم شد

ها ماشين حاكم شهر رو منفجر كنيم كه دو  اوني ه�خواستيم به شيومى
 به هم قضيهها خاطر ترس اونها سر قرار نيومدن و در واقع بهنفر از بچه

هاى مختلف بعدش هم هى بهونه. ها نيومدناون. ممن سر قرار رفت. خورد
 مسلحانه بودم يه دفعه رفتم با تفنگ � طرفدار مبارزشديداًآوردن و چون 

چون . هاى كار پشيمون شدمح كنم كه وسطسالشكارى يكى دو نفر رو خلع
كردم كه تو يه شركت كار مى. مخفى بود نيمهتقريباًزندگى من . تنها بودم
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توى . كردم زياد توى شهر ظاهر نشممن سعى مى. مون بودرئيسش فاميل
. ها زياد شداد شصت كه دستگيرىخُرد 30كارهاى پخش فعال بودم تا 

 . خاطر من بود مخفى شدم چون گرفتن اون بهكامالًمن ديگه . برادرمو گرفتن
 .طرف دوستم بود. كردمتوى يه كارخونه كوچيك كار مى. بعد رفتم تهران

 سياسى فعاليتديگه من . توى شهر خودمون.  ماه برگشتم شهرمون8بعد از 
به همين خاطر كسى .  توى شهرى بود كه دانشجو بودمش هكارم هم. نداشتم

ولي چون دو سه سال از سربازى غيبت كرده بودم، . از اوضاع من خبر نداشت
بعد من رفتم توى ژاندارمرى پرونده . چندين بار به خانواده رجوع كردن

هايى فقط نامه.  سياسى توش ننوشتهفعاليتخودمو دزديدم و ديدم چيزى از 
 غيبت ي ره درباش هها همكه رد و بدل شده بود از شهربانى و سپاه و اين

 .سربازى بود
 ى پرونده را دزديدى؟طورچتونى بگى مى   :اكبر
پرونده . خوام خودمو معرفى كنمرفتم، گفتم مى. راحت بود   :ناصر

طرف پرونده رو داد كه بدم به استوارى كه توى اتاق بغلي . بايگانى بود اونجا
 ببرم توى اون اتاق، اينكهجاى پرونده رو گرفتم و به.  شلوغ بودتقريباًاتاق . بود

ديدم چيزى . پرونده رو خوندم. اومدم بيرون، سوار ماشين شدم، در رفتم
اين بود كه . رم سر جاشه ببرم بذابهتربا برادرم مشورت كردم، ديدم . نيست

 مخفى زندگى كردن توى واقعاًچون . رفتم سربازى. خودمو معرفى كردم
 .امكانات نداشتم. پول نداشتم. تهران سخت بود

  مالك و مستاجر برات مشكلي ايجاد نكرد؟ي يهتوى تهران قض   :اكبر
ولي خب براى .  برادرم بودم و دوستانمي خونه تر بيشنه، چون    :ناصر

كار  چهاونجاى بودن هميشه اين سئوال بود كه من الله بحز ها كهيههمسا
 توى اون شرايط كه هى توى راديو و تلويزيون شماره تلفن مخصوصاً: كنممى
رم سربازى تا راه فرار گفتم يه مدت مى. انقالبو معرفى كنين دادن كه ضدمى

 .رو پيدا كنم
 مالي و از طرف ديگه فكر ي مسئلهاز يه طرف . ولي خود فرار مسئله بود

ولي وقتى كه ديگه تماسم با تهران قطع شد، . كردم فرار كردن خيانتهمى
ها جدا شدن از پور و اين حرمتىاصطالح افتاد و بهاختالفها هم توى چريك
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 رو تشكيل دادن، و رابط من رفت جزو گروه ”آرخا“ح اون طالاشرف و به اص
 .ديدمم و اشكالي تو فرار نمىاى، فكر كردم ديگه بايد برديگه

 اينكه مثالًوقتى از هم جدا شدين، مشكلي واست پيش نيومد؟    :اكبر
 ت بده؟وممكنه يكى از همين انقالبيون لو

ى يكى اسالم گروه نظرشون در مورد جمهورى ي همهنه، چون    :ناصر
راين بناب. كارى كننمثل اكثريت و اقليت نبود كه يه سرى برن با رژيم هم. بود
دادن كه اون ديگه براى هر  زير شكنجه لو مىاينكه راحت بود مگر لمخيا

 �سه ماه دور. به تهران اعزام شدم. رفتم سربازى. كسى امكان داشت
چون فوق ديپلم بوديم، دو ماه برامون آموزش تخصصى . آموزشى داشتيم

 .گذاشتن كه شد پنج ماه
 ؟تونى فضاى سربازخونه رو وصف كنىمى   :اكبر
 نفر 220.هاديپلمگروهان ما تشكيل شده بود از دانشجوها و فوق   :ناصر

. شداين بود كه بين ما همه جور آدمى پيدا مى. البوديم، همه از ديپلم به با
ى كه الله ب حزچهارتاخط، دخترباز و فقط سه فدايى، مجاهد، پيكارى، بى

 . ايزوله شده بودناونجاخاطر جو به
  آموزشى كجا افتادى؟�وربعد از د   :اكبر
. چون موقع تقسيم حضور نداشتم، بدترين جا رو به من دادن   :ناصر

 .منو انداختن تو لشكر سنندج
 يعنى در مقابله با كردها؟   :اكبر
توى . پشت درياچه مريوان بود.  مريوان فرق داشت3نه، تيپ    :ناصر

. دونستم نمىوقتى وارد مريوان شديم، راجع به مسائل جنگى چيزى. يه ده
هنوز گونى روى . همه فرار كرده بودن و من مونده بودم. هابمباران بود و اين

تخليه شده . ده مخروبه بود. هامو راكت زدن، عراقى بود كه چهار طرفلمكو
درست روزى كه عمليات والفجر . كردنهواپيماها هر روز بمباران مى. بود

هاى روسى بود ر واقع مثل اين فيلماونجا د.  بودماونجاچهار شروع شد، من 
 ما از توى دقيقاً. هاخوره و اينره و دور و برش توپ مىكه آدم داره مى

 ي خونهطرف توپ از اين.شديم كه دور و برمون آتيش بوداى رد مىجاده
ها و خونه به سمت عراقىتوپ. هاكرد، از اون طرف عراقىخودمون شليك مى
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 بود و اونجامنطقه اصلي عمليات . خونه و ما اين وسطها به سمت توپعراقى
چون تنها . رفتيم خودمونو به گروهان معرفى كرديم. گردان ما هم خط شكن

. كارم مرخصى دادن بود.  بودم منو گذاشتن ركن يكاونجاكرده آدم تحصيل
ها كه از ها و گزارش رد كردن راجع به فرارىرسيدگى به پرونده زخمى

يه شب در ميون هم نگهبان .  بودماونجا روز 35. كردمخالي مىزيرش شونه 
ام قرار بود گروهبان وظيفه بشم ولي هنوز درجه. بخش بودمپاس. بودم

 .مون تو عراق روز فرستادن35بعد از . نرسيده بود
 تونى توضيح بدى؟مسائل اونجا رو مى   :اكبر
عراق با . اران بوددرگيرى فقط بمب.  درگيرى مستقيم نبوداونجا   :ناصر

 .اومد طرف ما كاتيوشا مىتقريباًيعنى . زدكاتيوشا مى
 ردها طرف نبودين؟ با كُاصالً   :اكبر
فقط هر چند روز يه دفعه يه دهاتى .  نبودناونجا مردم اصالً. نه   :ناصر

همه .  در واقع چيزى نمونده بوداونجا. اومد كه براى گاو يا خرش كاه ببرهمى
ها شب. هر چيزى هم كه بود سربازها غارت كرده بودن. ودنتخليه كرده ب
تونستم بپذيرم كه چون نمى. دادردها بود كه منو عذاب مىالبته خطر كُ

ها و من بخش باشم با دوازده تا سرباز، و كومله حمله كند يا دمكراتپاس
چون . داداين خيلي منو عذاب مى. شون تيراندازى كنممجبور بشم به طرف

بايد ال هر جهت براى سوسياليسم مبارزه كرده بودم و حا ، شش سال، بهپنج
اين بود كه . كشيدمشون داشتم اسلحه مىبه روى همون مردمى كه قبول

كردم ولي گلنگدن گذارى مىخشاب. كردم نمىپرمو  اسلحهوقت هيچ
وقتى رفتم توى عراق از اين نظر . ها بزننگفتم بذار اونمى. كشيدمنمى

 .تر شده بودماحتر
 كردن؟سربازها چطور فكر مى   :اكبر
تونستن اين مسئله رو درك تعداد خيلي كمى بودن كه مى   :ناصر

شونو اومد، همهاگه پيش مى. براى بقيه مسئله مرگ و زندگى بود. كنن
 بقاى ي مسئله ديگه اونجا ولي  بودنهاى خوبىهر چند كه بچه. كشتنمى

كردن ولي خيلي كم ى هم بودن كه مثل من فكر مىبه هر جهت كسان. آدمه
 .بودن
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 ”وينپنج“نزديك .  عراق”گريك“ روز ما رو فرستادن به پادگان 35بعد از 
. زداومد، مىهواپيما مى.  زير تيررس بوديماونجا. وين، عراق بوداونور پنج. بود

ها زير ضرب زد ولي چون پشت كوه بوديم، فقط بعضى وقتتوپ هم مى
 .خود پادگان خيلي توپ خورده بود و داغون بود. وديمب

ها كردن ولي عراقىها رو جمع مىجسد ايرانى.  از جسد عراقى بودپر اونجا
 آدمى رو كه ي پنجهشه نمى. شدممن زياد دقيق نمى. موندن تا بو بگيرنمى

ها پاره پوره كردن و فقط رو خاك افتاده ديد يا بدنى رو كه سگ
 آدمى رو كه فقط يه مشت مو روش ي مهاش باقى مونده يا جمجهاستخوان
 اونجاها، و سگ. ها افتادهروبههايى كه توى خاكمثل اين عروسك. چسبيده

گاهى . شداى دعواشون مىگاهى سر جنازه.  بودناونجاها هميشه سگ. بودن
 جنازه هست ديگه دعوا واسه چه؟ همه اينوقتى كه . كردممن تعجب مى

ديد كه ديگه آدم چيزهايى مى. شد به اين چيزها فكر كرد نمىااونج
 توى ش هدر واقع وقتى آدم هم. افتادفكر آدم از كار مى. تونست فكر كنهنمى

دونست آدم نمى. دهكابوس باشه ديگه كابوس معنى خودشو از دست مى
شدى، همون روزهاى اول و دوم به اگه به اين چيزها دقيق مى. چكار كنه

 اصالً. من خاطرات خيلي بدى از اين دوره دارم.  بودىطور اين. زدرت مىس
شه كنم هيچ جورى نمىفكر مى. شه گفتدونم چى مىنمى. وحشتناك بود

سگى كه سرش را روى بازوى آدمى گذاشته و . فقط بايد ديد. توضيح داد
 اون هايى كه از و هم غذاش، و آدمهبازوى آدمى كه هم متكاى سگ. هخوابيد
 رو گرفته ”زگارىر“دارهاى گروه تر بودن، چهارتا از طرفها وحشتناكسگ
كرد انگار اگه براى خمينى كار مى. كنهزگارى براى عراق كار مىگروه ر. بودن

. با طناب به درخت بسته بودن.  به درخت بسته بودنوها راين. فرق داشت
ه تفنگ فرو كرده بودن بعد با سرنيز. طورى كه نتونن تكون بخورن. محكم

. كه جيغ بكشن. كه زجر بكشن. يه طورى كه كشته نشن. شونتوى شكم
هاتو بگيرى كه يا جلوى گوش. تونستى نگاه كنىنعره بزنن و تو فقط مى

كنم فكر نمى. اى نيستم ولي آدم هستممن آدم احساساتى. صداشونو نشنوى
فحش . كشيدنده مىآنها نعر.  به اين روز انداختونى ر حيوهحتى بش

 .كردن تا وقتى كه مردنگريه مى. دادنمى
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چهارتا سرباز كنار سنگر نشسته بودن، . يه روز وقت تقسيم نون بود
 ي نهصح. شونكردن كه توپ زدن درست وسطها رو تقسيم مىداشتن نون

ها رو كرده اين. دار عراقى ديدم، چهارتا سرباز عراقى با يه درجهبعداًبدى كه 
سرشون كه وقتى ال يه پاسدار و يه سرباز گذاشته بودن با. دند توى يه سنگربو

 تكه ون روشفرمانده رفته بود، پاسداره نارنجك انداخته بود توى سنگر و همه
 .تكه كرده بود

يه روز يه سرباز عراقى . ى گُردان ما بوداسالميا يه پسرى بود كه انجمن 
ى سرش كه تسليمه و اومده بود البازيرپوشش رو در آورده بود، گرفته بود 

او هم گذاشته بود حسابى نزديك بشه، وقتى كه تو دو سه قدميش . طرف او
عنوان و اين صحنه رو به. ش هقرار گرفته بود دو سه تا گلوله زده بود تو سين

هاى عراقى لرزيد و تنش سست طور دستكرد كه چافتخاراتش تعريف مى
 ...شد و روى زمين غلتيد

 ش ههم. كردم اين رو بايد بكشمفكر مى.  داشتمبِهِش عجيبى ي نهيمن ك
كشم ولي اين يكى رو ها را نمىگفتم من عراقىمى. منتظر يه فرصت بودم

. ولي من توى درگيرى مستقيم نبودم چون تو ركن يك بودم. بايد بكشم
 تقاضاى مرخصى كردم، ندادن، چون متوجه شده بودن كه من به اونجا

 سربازهايى كه فرارى بودن و بايد دادگاهى مثالً. كنم كمك مىسربازها
كردم و كارت پايان خدمت مالي مىها رو ماستشدن، ولي من پروندهمى
 .كردن مىاذيت لو رفته بود و منو قضيهاين . دادمها رو مىاين

دن ولي براى من هفتاد روز طول كشيد ماه مرخصى مىبعد از يكالً معمو
 موقعيتهر جهت توى اون  يه چيزهايى هم داره كه بهاونجا.  دادنتا مرخصى

 و همه توى يه يهر چند در مجموع اعمال ارتجاع. ها با همرفتار بچه. جالبه
با هم .  خوبى دارني رابطهها با هم كشى شريكن ولي بعضى وقتآدم
. زديم كبك مى3با ژ. گرفتيمرفتيم دم رودخونه شيلر با نارنجك ماهى مىمى

ها رو نارنجك. تونم به ارتش لطمه بزنميى كه مىاونجاكردم تا من سعى مى
 اصطالحانداختم و به ها رو روى زمين مىفشنگ. كردمدليل منفجر مىبى
   ...اومداين تنها كارى بود كه از من بر مى. زدمون لطمه مىبِهِش

ود و من كردم كه چندتا افغانى هم باى كار مىآهان، تو كارخونه
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يكى گفت . خوام برم پاكستانگفتم مى. شونرفتم سراغ. شون بودمسرپرست
 بدم، وقتى رسيديم پاكستان، بِهِشقرار شد صدهزار تومن . برمتمن مى

 . بده تا بتونم باهاش زندگى كنمبِهِمهزار تومن سى
يه جيپ قديمى داشتم فروختم به . يه تفنگ شكارى داشتم، فروختم

مون تقسيم ارى پول ارثيه بود، مال يه باغ پسته كه بايد بين همهمقد. برادرم
 سال رو به من دادن و من تونستم اون پولو اوناعضاى خونواده سهم . شدمى

 .جور كنم
 يكى از ي خونهرفته بودم . از همون اول بدشانسى شروع شد. رفتم زاهدان

سته بودم، تنها و بعد نش. خواستم برم حموم كه آب قطع شدمى. هامونفاميل
كن گرمآب. آدكردم كه ديدم بوى دود مىداشتم خودمو آماده مى. هااين

دود . ش يه چيزى هست كه مال هواشه، افتاده بود رو تنوره. آتيش گرفته بود
ها،  همسايهي خونهرفتم . آب هم قطع بود.  كرده بودپر آشپزخونه رو ي همه

. كن، خاموشش كردمگرم آبي لولهى بوم ريختم تو از پشت. سطل آب گرفتم
 .كردمبعد حدود چهار پنج ساعت دوده جمع مى

 بريم توى ترمينال، با كسى كه راه رو بلده يه يقرار شد روز بعد با اون افغان
آد ريم، بعد يه ماشين مىطرف هم به من گفت دو سه ساعت پياده مى. بريم

پول هم ال حا. ى نيستما هم گفتيم دو سه ساعت چيز. كنهسوارمون مى
فقط رفتم يه جفت . لباس هم نخريدم.  هفتاد تومن داشتمش ههم. نداشتم

. رفتيمبهمن ماه بود و توى كوير بايد مى. جوراب خريدم چون خيلي سرد بود
 .خيلي سرد بود

 اومد؟طرف هم باهات مى   :اكبر
 اسم. طرف پول داده بود به يكى ديگه كه همراه من بياد. نه   :ناصر

يه مقدار كباب خريديم و نون و يه ظرف . بعد رفتيم ترمينال. طرف ديوانه بود
بغل بيابون پياده . تاكسى گرفتيم رفتيم تا فرودگاه زاهدان. پنج ليترى آب

هاى افغانى آورده اون يارو لباس. تاكسى برگشت ما سريع راه افتاديم. شديم
 .مون كنيمبود كه توى راه تن

. بغلش هم كوره آجرپزى متروك بود. غ متروك رسيديمرفتيم تا به يه با
. افتيم بنشينيم تا هوا تاريك بشه بعد راه مىاينجاگفت . ساعت حدود يك بود
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يه دونه از اون . هامهاى افغانى رو پوشيدم روى لباس من لباس-هوا سرد بود
 يتاذطوفان بود و . نشستيم. هاى كوچيك روش دارههاى افغانى كه آينههكال
شد خودمون رو پنهون طرف رد مىبعد از مدتى يه موتورى از اون. كردمى

شد قدر شديد بود كه ده پونزده مترى رو نمىطوفان اون. طرف رد شد. كرديم
راستى، اون معروف كه منو سپرده بود دست . زد توى صورت آدمشن مى. ديد

ام بزرگ بود ولي  شماره براى پ2ديوانه، يه جفت كفش به من داده بود كه 
هاى تو خوب گفت كفش. شه باهاش راه رفتفكر كردم دو سه ساعت مى

 . نيست
زديم توى كوير، از يه سرى تپه گذشتيم و رسيديم به يه . راه افتاديم

 .ديوار خيلي بلند
 رفتين؟از توى جاده نمى   :اكبر
ز دور رسيديم به يه ديوار بلند، نور يه چراغى ا. نه، بيابون بود   :ناصر
اون چراغ تفتانه كه توى . ديوانه گفت ما بايد بريم طرف اون چراغ. پيدا بود

دونستيم كه از زاهدان تا من روى نقشه نگاه كرده بودم و مى. خاك پاكستانه
 .گه ولي گفتم باشهفهميدم كه داره دروغ مى.  كيلومتر راهه85تفتان 

 طرف خط قطار و از رفتيم. ريمها نمىبعد ديدم به طرف چراغ. رفتيم
يه مقدار كه رفتيم، آب يخ . گفتماولش من چيزى نمى. كنار خط راه افتاديم

يه گودال پيدا كرديم، آتيش درست . شد ازش استفاده كردديگه نمى. بست
يه كمى ديگه كه رفتيم، كباب و نون هم يخ . كرديم كه آبو باز كنيم نشد

توى دماغ و . بستدم يخ مىآب بينى جلو دماغ آ. خيلي سرد بود. بست
 . ريگ بودپرمون دهن

. هي گفتم بيا ببينيم چي.  گونى افتاده بوددوتاتوى راه . راه افتاديم، رفتيم
رفتيم، وقتى به مى. ها انداخته بودنقاچاقچىالً احتما. گفت ولش كن

 .رفتيم  از پشتش مىزديم،رسيديم، دور مىهاى خط آهن مىپست
.  ريگ بودپرتوى كفشم . خوردكفشم لق مى. اره شدهام پكم جورابكم

كم كف پام يه ترك برداشت و هى عميق شد و شد تا حدود شايد نيم كم
خواستم لنگ لنگون و وقتى مى. متر و به عرض همه پام قاچ خورده بودسانتى
شد، زانوى اون آدم كشيده مىعضالت  چون هوا هم خيلي سرد بود و ،راه برم
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تا .  از اون بودتر بيشدرد اين يكى ال حا. وع كرد به درد گرفتنيكى پام شر
توى كفشش ميخ در . ديگه ديوانه خودش هم خسته شده بود. صبح راه رفتيم

 .تونست بكوبهكرد نمىآورده بود و هر كارى مى
. گفتم نه، نيست.  تفتانهاينجاگفت . نزديك صبح رسيديم به يك ده
اون . ن خبرى نيست بايد پياده برويمپرسيدم ماشين چى شد؟ گفت ماشي
هزار تومن به اين داده بود كه منو از مرز معروف كه از من پول گرفته بود، ده

 .ها آزادنچون افغانى. اومدخود معروف هم بعد، از طريق قانونى مى. رد كنه
 كارگر رسيديم كه روى خط دوتاهاى ظهر به نزديك. راه افتاديم، رفتيم

ها صحبت كرد طرف رفت با اون. من روى زمين خوابيدم. دنكرآهن كار مى
 داده بِهِشآب نداشتن ولي يه تكه نون خشك . كه يه كمى نون و آب بگيره

اى من چند دقيقه. تونستيم بخوريمششد، نمىچون بزاق ترشح نمى. بودن
در ضمن . يه شن روى تنمو پوشونده بودالكه روى زمين خوابيده بودم، يه 

ون پيشنهاد كرده بود كه ما رو با موتورسيكلت برسونن نزديك هِشبِديوانه 
 .مرز، قبول نكرده بودن

نزديك شهر ايستاديم من هفتاد تومنو . نزديك غروب رسيديم به ميرجاوه
ساعت بعد رفت، يك.  گفتم برو يه كمى نون و اين جور چيزها بگيربِهِشدادم 

رفتيم به نهر آبى . ن آورده بودفقط يه تيكه نو. هيچ چيز نگرفته بود. مداو
يه . شدها يه جوى باريك آب رد مىرسيديم كه يخ زده بود ولي از زير يخ

 .اى بود رنگش قهوهكامالًآبى كه . شكم سير آب خورديم
پشت يه بوته . يه مقدار ديگه كه رفتيم، ديگه نه اون طاقت آورد، نه من

ساعت كه بلند شديم، يكبعد از . مون بردگز نشستيم و از خستگى خواب
تونستم نمى. شدنها باز و بسته نمىانگشت. مون سفت شده بودعضالتتموم 
 .شدمو گرفته بود و يه پام روى خاك كشيده مىديوانه دست. راه برم

هوا . ماه وسط آسمون بود. حدود دوازده شب بود. رفتيمخيلي آهسته مى
اونور هم مشخص بود . رى ديديميه دفعه نو. طوفان خوابيده بود. روشن بود
 .كه تفتانه

بعد هوا تاريك بود و او . يه يديوانه گفت تو صبر كن من برم جلو ببينم چ
. رفتم گمش نكنم در پنجاه قدميش مىاينكهرفت من هم براى داشت مى
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ما . دفعه ديدم گلنگدن كشيدن و ايست دادنحدود صد مترى كه رفتيم يك
 .يم نه چيزىهم كه نه قدرت فرار داشت

يه كمى . من لباس افغانى تنم بود. مونگرفتن. سربازهاى ژاندارمرى بودن
 .كرد اون صحبت مىتر بيش افغانى حرف بزنم ولي ي جهتونستم به لهمى

كردين؟ ديوانه شروع كرد به كار مى چهاينجامون توى پاسگاه كه بردن
هاى راهزن، يه سرى از رفتيم زاهدان كار كنيمگفت داشتيم مى. داستان بافى

. گرديم پاكستانهم داريم برمىال افغانى هر چى پول داشتيم گرفتن و حا
منم كه پامو بسته بودم گفتم قنداق . مون زدنكتك. هامونو گرفتنگفت پول

كه ديديم پول نداريم گفتيم ال تفنگ زدن به پام و چشمامونو بستن و حا
 .برگرديم همون پاكستان

ما رو . ها هستزن اون طرفه راواقعاًو باور كردن چون ها قصه ما راين
از اين . بردن تو پاسگاه و توى يه كاروان كه كنار پاسگاه بود به ما جا دادن

به ما آب دادن كه خيلي جالب . در هم نداشت. هايى كه چرخ نداشتكاروان
داد مال من هر چى وسايل داشتم كه نشون مى. نون و پنير هم دادن. بود
 .يه خودكار بيك داشتم كه توى تشك فرو كردم. رانه، سر به نيست كردماي

 بازرسى نكرده بودن؟   :اكبر
شلوار زير لباس . بازرسى دقيق نكردن. توى جيب شلوارم بود   :ناصر

ها نداشتم، چندتا قرص واليوم با چون اطمينان كامل به افغانى. افغانى تنم بود
شون كنم و لك بزنن ، يه جورى خوابخودم آورده بودم كه اگه خواستن ك

پول هم كه . ها رو انداختم توى يك گودالقرص. خرهالتونستم بامى. فرار كنم
ديگه چيزى نداشتم كه . همون هفتاد تومن بود كه تو جيب اون بود. نداشتم

 قرص آسپرين داشت كه چندتا ديوانه خوشبختانه. ثابت كنه ايرانى هستم
 .مال پاكستان بود

. بذارين بريم. ب شروع كرديم به التماس كردن كه ما بدبختيمنصف ش
 هستن كه مال يه جاى ديگه هستن اينجا دوتاخواد ولي مون مىگفتن ما دل

 .دنرن ما رو لو مىايم، مىو اگه بفهمن ما شما رو ول كرده
. گفتنچترباز به ما مى. شروع كردن به مسخره كردن. صبح بلند شديم

بيل دادن دست ما، . شون رو تميز كنيممون كه جلو كاروانجارو دادن دست
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ها يكى از ژاندارم. من سختم بود با اون پاى داغون، ولي يه جورى انجام دادم
 .اون گفت ولش كن، به ما چه مربوط. يه يبه رفيقش گفت اين ايران

دو ساعت بعد، يه ماشين نيسان اومد، ما رو سوار كرد، برگردوند به 
 .ميرجاوه
 چه احساسى داشتى؟ يعنى اگه برت موقعيت توى اين    :اكبر

 .گردوند به ايرانمى
دونستم اگه بفهمن كى مى. ترسيدمنمى. حالت عجيبى داشتم   :ناصر

شايد به اين خاطر . دونم چرانمى. شم ولي يه جور عجيبى بودهستم اعدام مى
دم احساس شنيوقتى داستان ديگران رو مى.  بودمقضيهكه خودم توى 

رفتم ببينم ها چقدر حماسى هستن ولي در مورد خودم مىكردم اين آدممى
ترسيدم، موقع نمىترسم، ولي اونكنم مى فكر مىبِهِشن كه الا. شهچى مى

تونم به قضايا نگاه كنم و  مىبهترن ال ااينكهشايد براى . دونم چرانمى
فقط پهلوى ديوار . فاقى نيفتادروز اول ات. رفتيم ميرجاوه. تونستمموقع نمىاون

 بود و مأموريه فضاى باز بود ولي دورش . نشسته بوديم، داخل خود ژاندارمرى
صاحبش رو .  شتر گرفته بودن كه بارشون دمپايى بوددوتا. شد فرار كردنمى
 . هزار تومن جريمه كردن و بارش رو هم ضبط كردن70

 كستان؟رفت به طرف پااين شترها از ايران مى   :اكبر
مون تو يه اتاق كه بعد بردن. شب، به ما نون و آب دادن. آره   :ناصر

اون شب . همه سرما خيلي چسبيدءالدين داشت و گرم بود و بعد از آنعال
. ترسيدمدونم چرا نمىپنج، شش ساعت اول رو با خيال راحت خوابيدم، نمى

 زدم به مريضى و يه مقدار كلمات پشتو رو از ديوانه ياد گرفتم كه خودم رو
 .گفتم تب دارم و مريضم كه نتونن با من حرف بزننمى

. نصف شب شاشم گرفته بود ولي هر چى در زدم كسى در رو باز نكرد
بعد يه . ساعت شش در رو باز كردن، رفتم توالت. تونستم بخوابم نمىاصالً

 تر بيش .تونستم راه برمكرد و نمىمن كه پاهام درد مى. مقدار بيگارى كرديم
كرد، من هم يه كمى جور چيزها را بلند مىهاى نخود و اينديوانه گونى

ت بلند كردم كال يه كمى شاونجا. بردمتر رو مىكمك كردم و چيزهاى سبك
 .ت رو كردم توى جيبمكالبردم يه سرى شها رو مىكه اونو در حالي
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و خواست رئيس پاسگاه ما ر. دونم چه ساعتى ولي قبل از ظهر بودنمى
ها رو تكرار كرد و گفت كه راهزن قضيهكنين؟ ديوانه كار مى چهاينجاوگفت 
ها راهزنپرسيد كجا . ها حتى كارت مجاهد افغانى ما رو گرفتن و رفتنراهزن

. هاى ميرجاوهتوى كوه.  درست بودتقريباًحمله كردن؟ ديوانه آدرسى داد كه 
بعد هم يه كمى بد و . پاكستانسروانه گفت ما مجبوريم شما رو بفرستيم 

رفتين توى كشورتون بر هاى خوبى بودين مىبيراه به ما گفت كه اگه آدم
 كه ديوانه شروع كرد به تعريف كردن كه من خودم نجنگيدعليه دولت مى

اين رو  -ن تو پاكستانه چون گلوله خورده به دستش المجاهد بودم و برادرم ا
 زارى كرد كه طرف دلش به حال ما اصطالح و يه مقدار به -گفتراست مى

به كرد بعد سروانه گفت بايد شما رو بفرستم پاكستان ديوانه شروع . سوخت
 .التماس كردن كه من چشم غره رفتم و اون ساكت شد

يه ماشين  . پسر هم داشت فرستادندوتابعد ما رو و يه پيرزن رو كه 
. مون رو هم كرايه گرفتننيسان اومد، ما رو سوار كردن و هفتاد تومن پول

ما رو سوار نيسان . پيرزنه يه چراغ والور داشت و يه دونه لگن بزرگ مسى
 بود كه يه كمى فحش خوار و مادر به اونجايه پاسبان . كردن و بردن دم مرز
تون و در رو باز كرد و ما وارد پاكستان ها نبينمطرفما داد كه ديگه اين

 .شديم
. نترل پاسپورت بودن، چهل پنجاه مترى فاصله بودين كمأمورتا جايى كه 

 ايران بود و ملّيطرفش بانك  ايناصطالحيه سيم خاردارهايى بود كه به 
مادر و پسرها تونستن رد بشن چون صد . ما رفتيم. طرفش مرز پاكستاناون

؟ تعريف يه ي چقضيهها دادن ولي به ما كه رسيد، گفتن مأمورروپيه به 
يه . رت مجاهدتون؟ گفتيم نداريم، گفتن پس بايد پول بدينگفتن كا. كرديم

 باشه، من برم پول اينجامقدار مونديم تا بعد كه ديوانه گفت، اين رفيق من 
 موز گرفته بود، يه كمى نارنگى گرفته چندتارفته بود . گفتن باشه. تهيه كنم

 . رفتيم و ما، خيلي علنى،هامأمور داد به وها ربود و صد روپيه پول، اين
گفتن هتل، ولي از اين  مىبِهِش اصطالحاى كه به رفتيم توى كافه

چون ما دو سه روز توى .  شپش بودپرتوش . هاى خودمون بودمسافرخانه
ما هم . پاسگاه بوديم معروف فكر كرده بود ما دستگير شديم، رفته بود كويته
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شب . كه نرسيده بودپول حواله كرده بودن از پاكستان به تفتان . پول نداشتيم
ما نشسته بوديم توى همون مسافرخانه و آتيش كرده بودن و هروئين 

صاحب كافه هروئينى بود، ديوانه هم حشيش . كشيدن و حشيشمى
 .شب خوابيديم. كشيدمى

  فقط تو تنها ايرانى بودى؟اونجا   :اكبر
ل يه مقدار پو. آمدونستن كه من مىهاى اونجا مىافغانى. آره   :ناصر

يه لحاف . قرار شد شب بخوابيم تا كارها درست بشه و برم كويته. گرفته بودن
از مسافرخونه اومدم . به من دادن، خوابيده بودم كه ديدم سر و صدا بلند شد

. فروشى بغل مسافرخونه آتيش گرفته بوداين ميوه. بيرون، ديدم آتيش گرفته
شو ده بود، اومده بودن مغازهفروشه رشوه خواسته بودن، ندايعنى گويا از ميوه
و آتيش به ديوار مسافرخونه هم سرايت كرده بود چون . آتيش زده بودن

يه ديوار حصيرى كه روش گل گرفته .  از حصير و گل بوداونجاديوارهاى 
ما شروع كرديم به . گرفتال سوزى بااين آتيش. ها قديمى�ي هبودن به شيو

س از طرف سازمان ملل اومده بود تخليه كردن مسافرخونه چون يه سرى جن
فقط يه تانكر . اين شهرك آب نداشت. براى مجاهدين افغانى، سنگين هم بود

من خودم زياد توى . داشتنبزرگ بود كه مردم آب آشاميدنى ازش برمى
پاشيدن روش ولي مردم با بيل، خاك مى. خاموش كردن آتيش نبودم

صاحب مغازه يه قرآن . فته بودشد، چهار پنج تا مغازه آتيش گرخاموش نمى
بوم و داشت به آتيش دستور ى پشتال و رفته بود باش هگرفته بود روى سين

 -نشانى از ميرجاوه اومد خره يه ماشين آتيشالبا. داد كه خاموش بشهمى
 .زود هم خوابوند.  و آتيش رو خوابوند-پاكستان كمك خواسته بود

سوزى چون آتيش.  تو پاكستاناين مسئله باعث شد خيلي سر و صدا بشه
بعد . هاها درج شد، توى راديو تلويزيون و اين روزنامهي همهزياد بود و توى 

 .هاها و شروع كردن به گرفتن افغانىتقصير رو انداختن گردن افغانى
صبح تا . اول رفتم تو يه اتاقى.  مسافرخونه ديگهيه من مجبور شدم برم تو

بستى در اتاق رو كه مى. عد يه اتاق ديگه به من دادنب.  بودماونجابعد از ظهر 
مپ ده پونزده اليه .  وضعش خراب بوداونجابرق هم . شدحسابى تاريك مى

. زدى همون نور ضعيف رو داشتاگه پونصد وات هم مى. وات روشنايى داشت
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كردن كه اگه ها در رو از پشت قفل مىاين. شدها هم قطع مىخيلي وقت
روزى دو سه بار در رو باز . يه ي نفهمه، فكر كنه اين اتاق خالى اومد،مأمور
شدم همون گوشه اتاق ها ناچار مىبعضى وقت. كردن كه من برم توالتمى

 .ادرار كنم
نشستن  مىملّت آجر بود كه دوتا. توى مسافرخونه هم مستراح نبود

تن ريخكردن، مىشد، با بيل جمع مىكردن وقتى زياد مىكارشون رو مى
اومد سراغم، برام غذا ها مى، ديوانه بعضى وقتاونجا. پشت مسافرخونه

اون هم گاهى . اهللاصاحب اون مسافرخونه قبلي اسمش بود بسم. آوردمى
يكى دو بار هم . آوردديوانه گاهى نارنگى و موز هم مى. آوردها غذا مىوقت

 .حشيش آورد و با هم كشيديم
 روز چهارم، چند ساعتى در رو باز نكرده .چهار روز توى اون اتاق بودم

يه كمى صبر كردم ديدم . رفتم توالتبودن و من تنگم گرفته بود و بايد مى
دفعه ديدم در رو از پشت باز كردن و  يه. بعد شروع كردم در زدن. يه يبدجور
ه همون لحظه توى مسافرخونه مأمورگويا اين ال حا. يه ي پاكستانمأمورديدم 

يه چوب بامبوس . ام گفته بيا اين در رو باز كنمن در زدهبوده و وقتى 
ما رو گرفتن . كُسدهاومد يكى زد پشتم و گفت بيا بيرون خواهر . دستش بود

 شده، يه كارى كرد كه ىطور اينديوانه هم كه ديد . و بردن طرف پاسگاه
ما رو بردن توى سلولي كه . همراه من باشه، صاحب مسافرخونه هم اومد

من هنوز نرفته . وچيك بود و حدود هفتاد نفر توش وايساده بوديمخيلي ك
 . بوديم تا وقتى كه ما رو آوردن بيروناونجاسه ساعتى . بودم توالت

من . ينپرسيدن از كجا اومدمى. من نفر سوم بودم. ها رو پرسيدناسم
 هايى كه از ايرانبعد معلوم شد، اون. جلو اسمم نوشتن كويته. گفتم از كويته

هايى كه از پاكستان اومده بودن به فرستادن ايران و اونآمده بودن مى
 .پاكستان

.  بودپراتوبوس .  رو خودمون داديمش هكراي. يه اتوبوس برامون گرفتن
دونستم كه پاكستان مثل انگلستانه و فرمون من نمى. وسط اتوبوس نشستيم

ت برگشته داره با اين ديدم اين رانندهه راحمى. ماشين طرف راست قرار داره
من تعجب كرده بودم كه اين چه جورى . افغانى هم بود. زنهو اون حرف مى
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 .كنهداره رانندگى مى
چون جاده . كرديم چهارصد كيلومتر بودبعد، اين مسيرى كه بايد طى مى

هر جا هم كه اتوبوس نگه . خراب بود حدود بيست و چهار ساعت طول كشيد
كشى و اين رفتن به حشيشها مى، چندتايى از اينهاداشت، توى كافهمى

 .كارها
 -گن ريگشا  ميبِهِش -ها چرخهيكى از اين موتور سه. رسيديم به كويته

. هنوز پول نرسيده بود. ستاونجادونستيم مى. گرفتيم و رفتيم سراغ معروف
ته بودن يه سرى افغانى مسلح رف. اى افتاد مونديم، باز اتفاق ديگهاونجايه روز 

ها رو ها دوباره شروع كردن همه افغانىاين. تو كويته يه بانك رو زده بودن
 تر بيشاى كه افغانى بود و ديگهي  ما مجبور شديم بريم به مسافرخونه. گرفتن
هاى افغانى خونهتوى اين مدت غذا رو توى قهوه.  اعتماد داشتيمبِهِش
 .خورديممى

ها رو بگيرن، توى مكانى كه همه افغانىخواستن ها مىوقتى اين   :اكبر
 گرفتن؟تر نمىافغانى بودن، راحت

رن با صاحب مسافرخونه صحبت  اول مىاينكهخاطر نه، به   :ناصر
 امروز سه تا افغانى اومدن، ولي مثالًگفت اگه آشنا نبود راحت مى. كننمى

 .كردن دست كم اين كار رو نمىاينجا
 .درست   :اكبر
 دوتا. اى كه صاحبش افغانى بودتيم تو مسافرخونه ديگهما رف   :ناصر

هاى مأمورمن توى اتاق عقبى بودم كه ديدم . اتاق به ما دادن كه تو در تو بود
ها رو اين. پاكستانى اومدن، من فورى رفتم از پنجره بيرون و پنهون شدم

ر فقط يكى دو با. هيچ جايى رو بلد نبودم. گرفتن و رفتن و من تنها موندم
روز بعد يكى از . شويى خريده بودم رفته بودم سر خيابون و پودر رخت

اين خيلي . ى بودالالاسمش . ها رو ديدم كه دوست همين معروف بودافغانى
بايد .  پاش نبود�هيچ كفشى انداز. پاهاش خيلي بزرگ بود. قد بلند بود

.  بودغرال. هروئينى بود.  بود گمونم48دونم نمى. دوختنداد واسش مىمى
همه . توى ايران هم زندان بود. ن بود ولي بزرگ بود استخوش ههم

يا توى گرمسار يا . هايى كه من ديدم، يه مدتى توى ايران زندان بودنافغانى
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. خره يك سال، دو سال توى زندان ايران سر كرده بودنالشون باهمه. كرمان
اهد كارت مج“گفت وضع خيلي خرابه، بايد يه . ى صحبت كردمالالبا اين 
هاى رفتم كنار ديوار ايستادم يه دونه از اين عكس.  برات درست كنيم”افغانى

اول رفتيم توى ستاد مجاهدين افغانى كه كارت بگيريم، ولي . فورى انداختم
 .نتونست پارتى بازى كنه. دير شده بود. ندادن

اسمش . اى كه توى تفتان بود مسافرخونهن صاحب اوي خونهرفتيم 
پونصد روپيه . از اون پول گرفتيم، معروف رو آزاد كرديم.  بودمدمححضرت 

. كردنگرفتن، آزاد مىكردن، رشوه مىها دستگير مىاين. داديم، آزاد شد
ديگه . ى ديگه رو آزاد كرددوتامد، هزار روپيه داد، اومعروف روز بعدش 

ه آرد گفت بريم توى يه كارخون. شد بريم توى مسافرخونهنمى. خطرناك بود
 .بگو افغانيم.  نگو ايرانى هستىاونجاگفت . كننكه آشناهام توش كار مى

. شون فارسى زبان بودنهمه.  افغانستان بودن”لوگر“ها اهل اين افغانى
 بودش با پدرم لموقتى يازده سا. ام ايرانگفتم از بچگى رفته. مشكل نداشتيم

. ام افغانى رو فراموش كردهي جهخاطر همين من لهكار كرديم، به. رفتيم ايران
 خوشحالها اولش، وقتى فهميدن افغانى هستم، اين. بعدش هم بابام مرده

، ولي اون رو يه يدونستن راسيسم چنمى. گفتنها خيلي بد مىاز ايرانى. شدن
. دوننها برتر مىها خودشون رو از اونطور ايرانىحس كرده بودن كه چ

ها فحش  به ايرانىش ههم. اندن رفتار كردهگفتن چقدر بد باهاشو مىش ههم
البته .  ما قاچاقچى هستيمي همهكنن ها فكر مىكُسدهدادن كه اين خواهرمى
كردن، پول آمدن كار مىمى. هاى خوبى هم بودنآدم. ها كارگر بودناون

هاى مرتجعى بودن آدم. جنگيدنرفتن، مىها مىكردن، بعد تابستونجمع مى
 . بودنكشولي زحمت

شون خيلي بد كارگرهاش وضع.  آرد وضعش خيلي بد بودي اين كارخونه
. شون زرد بودرنگ. هاى بار شكسته بودهاشون زير گونىچندتاشون دنده. بود

 بودم، توى اين هفده روز اونجامن هفده روز . تغذيه خيلي ناجورى داشتن
هر و شب بدون استثناء هر روز غذاشون، صبح چاى سبز بود و نون، ظ

ريختن توى ن، مىگرفتن، بدون استخورفتن نيم كيلو گوشت گاوميش مىمى
فقط آب و . كردنش نمىاى هم قاطىيه ديگ خيلي بزرگ، هيچ چيز ديگه
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كردن توى  و خالي مىگوشت رآب. گرفتنموقع غذا خوردن نون مى. گوشت
گوشتش بعد . خوردنكردن توش و مىيك استامبولي بزرگ و نون خورد مى

كرد به سيزده قسمت مساوى كه به هر نفر سفيدشون تقسيم مى رو هم ريش
 .اى، نه چيزىنه ميوه. رسيديه انگشت مى

 حدوداً. كردهر كس بيدار بود كار مى. كنتراتى بود. كارشون سخت بود
 شده بهتريه مقدارى اين اواخر وضعش . كردن ساعت كار مى16 -15 روزى
اكستانى از صاحب كارخونه رشوه خواسته بودن، نداده هاى پمأمورولي . بود

 ديگه كار نبود، فقط يه مقدار بعد. ك و مهر كردنالبود، در كارخونه رو 
در تمام اين هفده روز من فقط يكى دو بار با . جايى آردها مونده بود به جا
 . يه كمى ميوه خريديم خورديماينكهها رفتم سينما، يا اين

 بره، اينجا بايد از يه ي كارگرها اومد گفت اين ايراني تهروز هفدهم سردس
 .گيرنمونو مىآن همهچون اگه بفهمن مى

 منظورت سركارگره؟   :اكبر
. اى توشون زيادهچون روابط عشيره. سفيدشونهدر واقع ريش   :ناصر

همون روز معروف رسيد . كار كنمدونستم چهبعد من تو حالتى بودم كه نمى
گفت .  رو ديدم”ولي“رفتم و .  گفت بپوش بريميه يجور اينوقتى ديد جريان

اين معروف هم .  بوديماونجادو شب .  خودشي خونهما رو برد .  ماي خونهبيا 
  . شو خوردبقيه. قرار بود ده هزار روپيه به من بده، سه هزار تا داد

چون . كردممن كمكش مى. با هم انس گرفتيم.  پسر خوبى بود”ولي“اين 
 ديگه خيلي ”ولي“. جور كارهاو از اين. شستمهاشو مىلباس.  كور بودعموش

 گفتم بيا از بِهِشبعدش . يكى دو دفعه با هم رفتيم رستوران. با من رفيق شد
 متوجه شدم بعداً. گفت باشه، ولي از راه افغانستان بريم. آباداسالم بريم اينجا

. كنم نمىبِهِشانتقادى هم البته . شو ببينهخواسته سر راه خونوادهكه مى
گفت راه اصلي . شو ببينهتونست خونوادهچون پول نداشت و از اين طريق مى

 .كه خطرى نداشتدر صورتى. خطرناكه
 قطار گرفتيم و دوباره اونجااز . اتوبوس گرفتيم، رفتيم يه شهر ديگه

يه سرى مناطق آزاد شده بين مرز افغانستان و پاكستان هست كه . اتوبوس
روى گارى . يه ي از اسلحه فروشپرشهرش .  تسلط ندارهاونجاهيچ حكومتى بر 
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صه همه چيز خال تانك، هروئين، ي گلولهفروشن،  توپ مىي گلوله. فروشنمى
، راحت اونجارن كنن مىدن، فرار مىتمام كسانى كه جنايتى انجام مى. آزاده

يابون مسلح راه اكثر مردم توى خ.  خيلي كمهاونجازن . كننزندگى مى
 انقالب مردم �ي ههايى رو كه تو دور من ديدم بعضى اسلحهمثالً. رنمى

 .فروختن مىاونجا، مشخّصاتگرفته بودن، با همون شماره و همون 
 معلوم بود مال ايرانه؟   :اكبر
شينكف كال. كردنخودشون اسلحه مونتاژ مى. شماره داشت   :ناصر

 .ساختنمى
  بودن؟ها افغانىاين   :اكبر
نديده بودم ال من تا حا. شهر عجيبى بود. افغانى و پاكستانى   :ناصر

 .روى گارى اسلحه بفروشن
 رسيد؟ها از كجا مىاين   :اكبر
اومدن، مجاهدين افغانى مى. كار قاچاق بود. جا از همه   :ناصر

 .فروختنخريدن، مىمى
  غير از تو هم ايرانى بود؟اونجا   :اكبر
 متوجه شدم كه سازمان ملل توى خود بعداًالبته . دمنه، من ندي   :ناصر

 اصالًتونستم خودمو معرفى كنم كه كويته كه من بودم شعبه داشته و من مى
تونه بره تونه پناهنده بشه، يا مىكردم كه آدم مىمن فكر نمى. ع نداشتمالاط

ويت آد بيرون بايد تموم عمرش با هكردم وقتى آدم از ايران مىفكر مى. اروپا
 .افغانى يا پاكستانى زندگى كنه ولي حاضر بودم اين كارو بكنم

هايى كمپ كه چه عرض كنم، يه آلونك. ها بوديميه مدت تو كمپ افغانى
نه .  بوداونجابود كه خودشون با گل درست كرده بودن و يه چشمه آب هم 

مد اوفقط روزى يه دفعه يه ماشين از طرف سازمان ملل مى. زراعتى نه چيزى
هاى پاكستانى خورده مأمورآورد كه اول از طرف و يه مشت گندم و برنج مى

. بار بودفالكت واقعاًشون زندگى. اومدها مىتوش گير اين و شد و تهمى
هاى كوچولو، نه مدرسه نه چيزى، دم مرز افغانستان بچه. پابرهنه، تو اون سرما

 .بود
.  ستاد مجاهدينِ افغانى بوداونجا.  بوديم، بعد رفتيم پيشاوراونجايه مدت 
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يه كارت جعل . رفتم كارت مجاهد افغانى بگيرم، نشد.  دو روز مونديماونجا
تو پيشاور بعد از دو سه روز راه افتاديم طرف . كردم، گذاشتم تو جيبم

 روز بود كه 20حدود . من تو اين مدت بيمارى پوستى گرفته بودم. آباداسالم
 ي همهزير بغلم، پشتم، . هاى بزرگ زده بودم بدنم دونهتما. حموم نرفته بودم

يه جفت . تونم طاقت بيارمآباد گفتم من ديگه نمىاسالمتو . خاريدتنم مى
يم يدارا. در آوردم كه بشورمرو هاى رو لباس. رفتم حموم. كفش خريدم
 .هاى خودم كه تنم بودهاى افغانى بود و لباسهمون لباس

روز بعدش . اين هتل هم تلفن نداشت. ب رفتم دكترش. رفتيم مسافرخونه
بعد از سه روز . رفتم كراچى. رفتيم يه هتل گرون قيمت كه تلفن داشت

يكى دوتاشون . كردنها زندگى مىاى كه چندتا از بچهرفتيم تو يه خونه
شون تو انقالب فرهنگى يكى. دونستيمگفتن ولي ما مىاكثريتى بودن كه نمى

 .ش، تو اهوازود تو سينهگلوله خورده ب
هيچ چيزى . پونزده، شونزده نفر بوديم. كرديم با هم زندگى مىاونجا
مون هامون بالشت بود و پيرهنكفش. خوابيديمها كف زمين مىشب. نداشتيم

 .ترهكراچى از بندرعباس گرم. هوا خيلي گرم بود. مالفه
اگه بگى پول گفته بودن . ، خودمو به سازمان ملل معرفى كردماونجا
دن، منم شروع گفتم احتياج به پول دارم، گفتن نمى. دن مىبِهِتندارى 

در .  هم پول نداشتمواقعاً. رم نمىاينجاكردم به قد بازى كردن كه تا ندين از 
گفتم من . فقط من اون تو بودم. ها پناهندهي همهسازمان ملل رو بستن روى 

كه پناهنده هستم، كاغذ دادن ولي پول  بدين بِهِمرم تا يه كاغذ بيرون نمى
 هيچ ايرانى رو راه اينكهگفتن يا برو بيرون يا . براى پول اصرار كردم. ندادن
 .رم گفتم باشه، مىيه يطور اينمن هم كه ديدم . ديمنمى

  بود؟اونجا ايرانى چندتا   :اكبر
تو . حدود چهار پنج هزار تا منتظر بودن كه پناهندگى بگيرن   :ناصر

مترجم يه افغانى بود كه . زمان ملل، مسئولينش از كشورهاى مختلف بودنسا
آدم خيلي . مترجم بود. نهآلمان هم الا. من ديدمش.  اومد دانماركبعداً

 .كثيفى هم بود
تونم  روز بعد به من وقت دادن كه برم مصاحبه كنم ببينم مى21
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گفتن پرونده . دادمتو مصاحبه قضايا رو براشون توضيح . پناهندگى بگيرم يا نه
 پناهندگى بدن يا نه بِهِتگيرن كه  تصميم مىاونجاآباد، اسالمفرستيم رو مى

 .ولي بايد منتظر باشى
 ده؟مگه پاكستان هم پناهندگى مى   :اكبر
شناسه ولي پاكستان تو رو به رسميت نمى. نه، سازمان ملل   :ناصر

ولي پاكستان يه . كنىىسازمان ملل اگه بپذيره يه حالت نيمه امنى پيدا م
 . بودماونجادو ماه .  پناهنده بودناينكهسرى رو پس فرستاده با 

 اونجاها سياسى بودن، طور بود؟ اينچ اونجاهاى روابط ايرانى   :اكبر
 خودشونو فعالً منتظر رفتن به كشورهاى ديگه بودن و اينكهكردن يا كار مى

 مالي مشكالت مثالًبشن؟ يا كردن تا از اين طريق بتونن خارج مشغول مى
 .هابچه

هايى كه مجبور بودن تو  مالي زياد بود، البته براى اونمشكالت   :ناصر
 .دادم، مشكلي نداشتمچون من خودم پول هتل نمى. هتل زندگى كنن

تر زندگى تونستن راحتيعنى هوادارهاى سازمان مجاهدين مى   :اكبر
 هاى ديگه هم بودن؟كنن؟ گروه
 ي اتحاديهها بودن، اشرف، كومله، وادارهاى چريكه   :ناصر

 . من نديدممثالًدمكرات . هاكمونيست
كردن يا چون  كارى مىاونجا اصالًها ميخوام بدونم اين بچه   :اكبر

 شدن؟تكليف بودن هوادار اين و اون مىبال
يا زمان شاه اومده .  دانشجوى كراچى بودناصالًشون يه سرى   :ناصر

يه . كردنكار مى. هسته زده بودن. ها سياسى بودناين.  از انقالببودن يا بعد
. كردن، هوادار يه گروه بودنفرار مى.  عبورى بودناصطالحسرى هم به 

 تر بيشمجاهدين از همه . شدن، بعد راهى جاهاى ديگه مىاونجااومدن مى
ود فقط مجاهدين ب. فرستادن ايراندادن و مىها رو آموزش مىخيلي. بودن

ها هم وضع بچه. بقيه به اين شكل نبودن. كرددهى رو مىكه اين سازمان
. يعنى مجاهدين هنوز به صورتى كه امروزه در نيومده بود. خوب بود

 .ها خوب بودها يا گروه سازماني بقيهشون با رابطه
هاى ديگه شركت هاى بچهرابطه خوب بود ولي مجاهدين تو حركت
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ها تو سازمان ملل براى گرفتن  يا اعتصاب غذاى بچهتتظاهراتوى . كردننمى
توى .  سياسى يا حق مسكن يا حق مهاجرت به كشورهاى ديگهفعاليتآزادى 

. هاى ديگه بودنهاى گروهفقط بچه. كردنها، مجاهدين شركت نمىاين
 . شركت داشتنقضيهگرفتن كه چند نفر توى اين مجاهدين فقط آمار مى

 .زم دارنالآينده اين چيزها رو بد براى ال   :اكبر
. ها روهاى بچهكردن آمار جمع كنن و اسمسعى مى   :ناصر

ها هم بودن ها و اكثريتىاىتوده. خواستن بدونن كى شركت داره كى ندارهمى
شون فهميدن اخراجها مىولي به هيچ وجه علنى نبودن چون اگه بچه

 .هاكردن از جريان مى
ها تصميم گرفتيم خره به همراه سه تا از بچهالا با بوديم تاونجادو ماهى 

 اونجادش، از گاليم، يه كمى پول جمع كنيم بريم بنبريم هند، پناهنده بش
يه مقدار پول . با ايران تماس گرفتم. بريم تايلند، از تايلند هم بريم استراليا

 نزديك هور،الرفتيم . راه افتاديم. اى روپيه شدهخُردسه هزار و . برام فرستادن
 جعليِويزاى . ارزان هم بود.  ايرانى خريده بوديمجعليِچهارتا پاسپورت . هنده

روزى كه . هند هم زده بوديم روش و راه افتاديم كه از مرز بريم هند
ى هم الله بخواستيم بريم، با يه زن و شوهر ايرانى كه مذهبى بودن، حزمى

ها اومده بودن خريد بكنن، اين. هاى خوبى بودن، تماس گرفتيمبودن ولي آدم
دانشجوى هند . تر بودها تو پاكستان ارزونچون يه سرى جنس. برگردن هند

 از دوتادم مرز، . راه افتاديم. كنيمتون مىين، كمكبيايها گفتن با ما اين. بودن
هاى ما رو هم مهر ، پاسپورتدوتاخاطر اون ها وضعش خراب بود، بهپاسپورت

 باهاشون صحبت كرد و گفت كه پول يه اللهي پسره حزب.هي گفت جعلي. نزد
. رفتيم توى پاسگاه شروع كرديم به چونه زدن. ين توبيايطرف گفت . ديممى
خره با هزار و پانصد البا. گفتيم زياده، نداريمگفت ده هزار روپيه، ما مىمى

 روپيه راضى شدند ولي گفتيم به اين شرط كه اگه هند ما رو برگردوندند ما
 .مونو پس بگيريمبتونيم پول

ى كه سر راه بود، فهميده بود پول داديم، مأمورمهر زدن، آمديم بريم، 
. شد بعد از ظهر بسته مى4مرز هند هم ساعت .  كردناذيتشروع كرد به 

.  خوب نيست، محدودهاصالًروابط پاكستان و هند . چون درگيرى مرزى زياده
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. تونن برنها هم مشكل مى خود پاكستانى.رنآن و مىها مى توريستتر بيش
شد به چهار ساعت هم داشت نزديك مى.  كردناذيته شروع كرد ما رو مأمور

بايد چهار پنج . گفت نه.  نكن بذار بريماذيتگفتم بابا . خوادفهميديم پول مى
خره با پونصد روپيه راضى شد و دست از سرمون البا. هزار روپيه بدين

ها رو، ى يقهالگشت، ها رو مى پول بگيره، پيراهناينكه از ولي قبل. برداشت
جور ما هم يه سرى جنس خريده بوديم، يه سرى لباس و اين. همه جا رو

ما يه فرش خريده بوديم پنج هزار روپيه كه تو . چيزها كه تو هند گرون بود
پشتى ارتشى بقيه هم كوله. پشتى بزرگ خريده بودميه كوله. هند بفروشيم

راه . ها سنگين بودپشتىكوله. هايى كه از رده خارج شده بوداشتن، از ايند
مون ديدن، گفتن ها رو كه دستافتاديم، رفتيم كه وارد هند بشيم، پاسپورت

ها چون اين پاسپورت. هي فهميد پاسپورت جعلي. هورى، بياين جلوالپاسپورت 
گفتيم واهللا هورى، الهورى، پاسپورت الپاسپورت . شدهور چاپ مىالتو 
 هر 0شه، نفرى ده هزار تا بدين تا بذارم برينخواهيم بريم هند، گفت نمىمى

بائى صاحب “گفتيم . شدساعت هم داشت چهار مى. كارى كرديم نذاشت
گفتم . برمون گردوندن. نشد. شهگفت نه، نمى. ها و از اين حرف”.مهربانى كَرو

. ولي پونصد روپيه رو نتونستيمهزار و پونصد روپيه رو گرفتيم، . بابا نشد
اتاق .  بمونينجا همينكار كنيم؟ يارو گفت گفتيم چه. ه رفته بودمأمور

 پنج روز تو اتاق بازرسى مثالًما .  ديگهيه يخر تو خر. بازرسى رو دادن به ما
هاى هندى تماس بگيرن، كارمون درست مأمورها با منتظر بوديم اين. مونديم

 سعى ميكرديم يكى رو پيدا كنيم كه بتونه از مرز ش هتوى اين مدت هم. بشه
مون بود و يه خونواده افغانى، توى هتلي بودن كه همون بغل. ردمون كنه

 افغانى رشوه داده بودن، دوتا اينكهخاطر سخت شده بود به. تونستن برننمى
براى . شون، دو كيلو هروئين داشته بودنرد شده بودن، تو هند گرفته بودن

 .گرفتن ديگه پول زياد مىهمين
ن دانماركه، اردو بلد بود، انگليسى رو هم خوب اليكى از دوستام كه ا

 پاكستانى صحبت كرده بود، گفته بود مأموراين رفته بود با يه . دونستمى
ين، پيدا بيايكنم، اين هم اومده بود كه گيرم، ردتون مى روپيه مى200نفرى 
خواد از مرز ى؟ بعد معلوم شد، يارو مىگفتيم چى چى رو پيدا كرد. كردم
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ال گفت حاطرف مرز، مىبرد اونما رو مى. پاكستان ردمون كنه، نه از مرز هند
 .تونستيم، جايى رو بلد نبوديمما هم نمى. خودتون برين

چارگى روى چمن نشسته بوديم و  روز پنجم بود كه ديگه از روى بي
 از دوتا. هامون خوب بود وليروحيهها، خنديديم و اينكرديم و مىشوخى مى

ها اين. يه مشهدى بود و يه تهرانى كه بلد نبود. ها گفتن كشتى بگيريمبچه
، چمن زير پاى يارو يه ي اومد لگد بزنه زير پاى تهرانيه يمشهد. شروع كردن

اول . كار كنيمبا اين چهال اى بابا حا. گير كرد، زانوش تقى صدا داد و شكست
رفتيم يه كمى يخ خريديم، گذاشتيم رو پاش كه . يزى نيستفكر كرديم، چ

. پاش باد كرده بود. تونست بخوابه نمىاصالًشب . هاى پاش خوب بشهنتاندو
. ها شاشيدمن يادمه صبح كه آورديمش بره بشاشه، نتونست بره، دم پله

 .كشيدخجالت هم مى
 كه راهى ، دوباره شروع كرديماونجا. هورالهيچى، برديمش بيمارستان 

 محمد رفت يكى رو پيدا كرد به اسم يه ياين پسر مشهد. براى فرار پيدا كنيم
اين . كرددر ضمن كار قاچاق هم مى. ها وارد بودافغانى كه تو رد كردن آدم

شد، ما  مىىطور ايناگه  .رد كنه نفرى دو هزار روپيه بگيرهقرار شد ما رو 
 .هم كه داشتيميه فرش . مونددويست روپيه برامون مى

 بود كه اونجايه پسره اصفهانى هم .  افغانى صحبت كرديممحمدبا اين 
سه سال .  بود و عشقش كاراته بود»لي بروس«عاشق . خيلي چاخان بود

حتى . كردزبون پنجابى رو خيلي خوب صحبت مى. پناهنده پاكستان بود
 اينكهبا . گليس بود هم يه سال انقبالً. يه يفهميدن كه ايرانها نمىپاكستانى

جور كارها، نست قاچاقچى بشه و از اينتوشناخت، مىهاى زيادى رو مىآدم
.  افغانى آشنا كردمحمداين ما رو با .  اين كاره شدبعداًكرد كه البته ولي نمى

 يه ي مطمئن بشيم قرار شد اون مشهداينكهبراى . قرار شد كه ما بريم هند
ن كه پاش شكسته بود همراه اين پسر موهور، اون دوستالبمونه تو 

 محمدى و مال كشورهاى عربى رو از بنگالدشيه يه سرى پاسپورت  ياصفهان
ى در آرن كه اون تر بيشافغانى بخرن، توى كراچى بفروشن، يه مقدار پول 

 . افغانى بياد هندمحمد همراه خوب شدهم كه پاش 
. موناومد دنباليه وانت كوچيك سوزوكى . غروب بود كه آماده شديم
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 ايرانى بوديم هفت، هشت تا افغانى بودن و يه پاكستانى كه قرار بود راه رو دوتا
سريع . هوا تاريك شده بود. ماشين ده، پونزده كيلومتر رفت، ايستاد. بلد باشه

هاش تابستونى اون دوست ايرانيم كفش. ها و رفتيمپشتىراه افتاديم با كوله
حدود . بعد سريع از توى مزارع و دشت رفتيم. ود ببهترهاى من كفش. بود

ما ديگه . شينيم مىاينجا گفت يه يبعد پاكستان. چهار پنج ساعت رفتيم
ر به ما ال د900 راه رفته بوديم ش ههم. دونستيم تو پاكستانيم يا تو هندنمى
 بدين، بِهِشها رو اين پول. آدگفت يه نفر هندى مى. رها تقلبى بودالد. داد
 . شهر مرزى هند”امريتسر“دتون به برمى

هاى صبح كه نزديك. ما نشستيم، يه ساعت بعد برگشت و دوباره رفت
كار دونستيم اگه برنگرده چهشد، توى بيابون نشسته بوديم، هوا سرد، نمى

حتى . زدنحسابى مى. پشه هم زياد بود. شدهوا هم داشت روشن مى. كنيم
ما شروع كرديم به صحبت كردن . كردنرحم نمى. از روى شلوار لي و لباس

گفتم تو ايران ى كه مىوضعيتكار كنيم؟ بريم؟ برگرديم؟ توى اون كه چه
 كشور دوتاترسيدم، چون وضعم نامطمئن بود، بين  ولي مىاينجاترسيدم، نمى

گرفتيم كه طرف ديگه داشتيم تصميم مى. م چكار كنيميدونستنمى. بيگانه
 راه دارين، يا دوتاى بوده ديشب، نتونستيم، شما گفت درگيرى مرز. اومد

ست اينجاهور تا فردا شب يا امروز برين توى اين دهى كه نزديك البرگردين 
 .بمونين تا فردا شب

مون افتاده بودن، سر و صدا ها دنبالسگ. راه افتاديم كه بريم توى اين ده
.  قديمى تاريكي خونهيه . يه ده كوچيك بود. خيلي ترسيده بوديم. كردنمى

توش عدس بود با فلفل و .  گشاد بودش هبرامون يه دونه تُنگ آوردن كه دهن
يه دونه تشت هم آوردن گفتن توى همين . ها، غذاى پاكستانى بوداين

 .بشاشيد
 رفتين؟نبايد بيرون مى   :اكبر
جلو در يه پرده كشيده . نشستيم منتظر. در اتاق رو بستن. نه   :ناصر
خونه از كار دختر صاحب. موقع نشستم و شروع كردماونمن . شده بود

موهاى خرمايى رنگ . مدل اروپايى بود. پونزده شونزده ساله بود. برگشته بود
موهاش يه حالت . خسته بود. از سر كار برگشته بود. داشت، قيافه اروپايى
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 اصالً. شونه نشده.  داده بودبِهِشموهاش يه حالت عجيبى . وحشى طور داشت
ه بودم كه داشت محو تماشاى اين شد.  داشتمبِهِشه حالت چى بگم، عشق ي

ساعت ده .  صحبت كرديميه يتا شب ما با ايران. كردجا مى به كاه و ينجه رو جا
 .گفت راه بيفتيم. يازده شب، طرف اومد

گفتيم چرا داريم . گرديميه مقدار كه رفتيم ديديم، اهه، داريم برمى
هر چى اعتراض كرديم گفت نه، اگه . ه خرابهگرديم؟ گفت رابرمى
يه كمى كه رفتيم، .  گفتبِهِششد چيزى نمى.  بريننخواهين، خودتونمى

ها دفعه سگيك. تونست بكشههاش خراب بود و نمى، كفشيه ياين پسر ايران
پشتى رو انداختم ها بگيرنش، كولهنه كه سگالطرفش حمله كردن، ديدم ابه

. راه افتاديم تا ساعت دو نصف شب. ها فرار كردنسگ. دمها كرو دنبال سگ
رفت و بعد از . گفت من برم يه كمى غذا براتون بيارم. توى يه بيابونى بوديم
رفته و بعد يه سرى شيرينى الكلي پاكستانى آورده بود . سه ساعت برگشت

 .آب هم آورده بود. كه توش فلفل هم داشت
باز ما . يومد، نيومد، تا هوا روشن شدرفت، ن. گفت من برم ماشين بيارم
سوار . بعد با يه وانت اومد. كار كنيمدونستيم چهوسط بيابون همه غريبه، نمى

پشتى  اين دو روز، اين كولهاين رفت و برگشت. هورالشديم، ما رو برد 
قدر ضربه زده بود آن.  كرداذيتها بود كمر منو خيلي پاكستانى كه مال بچه

اون . مثل يه كمربند سياه شده بود، چون مجبور بوديم تند بريمبه پشتم كه 
 .تونست راه برههاش پاره شده بود و نمىهم كفش

 يه 5بعد از ظهر ساعت . هور، قرار شد شب بعد راه بيفتيمالبرگشتيم 
ها عوض اين دفعه افغانى. هاى سوزوكىاز همون وانت. مونماشين اومد دنبال

سوار شديم، رفتيم به شهرى به نام . ريممرز ديگه مىگفتن از يه . شده بودن
تر طرفده دوازده كيلومتر اون. هور فاصله داشتالقصور كه چهل كيلومتر با 

فرش بود جاده سنگ.  بودناونجايه شهرى بود كه مال زمون انگليسا بود كه 
ماشين داشت . ضعش خراب شده بودها مرمت نشده بود وولي چون سال

هنوز حدود ده كيلومتر مونده بود تا . زاپاس هم نداشت. چر شدرفت كه پنمى
 .گذشتيممرز، بعد هم بايد از يه رودخونه مى

بار يه ماشين هاى يشايد هفته.  ماشين نبوداونجا. گفتيم يه درشكه بگيريم
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ها اسباب. گرفتيم، نبود، يكى گرفتيم درشكه مىدوتابايد . شد رد مىاونجااز 
يه كمى كه رفتيم يه .  و خودمون پياده دنبالش راه افتاديمرو گذاشتيم توش

ها مجبور شديم دوباره اسباب. درشكه ديگه گرفتيم ولي اين اولي اسبش بريد
. هوا تاريك شده بود. شدطول كشيد و داشت دير مى. رو بذاريم توى اون يكى

م پول خواآد، مى افغانى خوشم نمىمحمدها گفت من از اين يكى از افغانى
اين پول . رفتم تبديل كردم. اين سيصد روپيه رو برو تبديل كن. تبديل كنم

بايد . تر درشكه پيدا كرديم و همه سوار شديماليه كمى با. تو جيب من موند
 مأمورها  نداشت ولي شبمأموراين پل روزها . شديماز يه پل رد مى

كه كجا دارين ها جلو ما رو گرفتن مأمور. ذاشتن چون نزديك مرز بودمى
چى افغانى بود كه قرار بود ما رو رد كنه، وقتى به اين پل يه قاچاق. رينمى

 افغان گفت ما داريم محمد.  معلوم نشد كجا رفتاصالًرسيديم، در رفت و 
ها مأمورها گفتن باشه، ولي يكى از اون.  براى عروسىفالنريم توى ده مى

 جلويى بودم، ي درشكهمن تو . ن يا نهگيآد كه ببينيم راست مىتون مىدنبال
طورى دونستم چمن زياد زبان بلد نبودم و نمى. يارو اومد نشست پهلوى من

 افغان اومد، گفت تو برو توى محمديه مقدار كه رفتيم، . با اون برخورد كنم
. وه بدم كه رد بشيماون يكى درشكه، من با اين صحبت كنم و يه كمى رش

نشستن، بى هم يه طورى بود كه سه چهار نفر جلو مى عقي كهدرش. من رفتم
نشست ناچار بود پاهاشو پشتش هم يه نيمكت طورى داشت كه آدم وقتى مى

ها هم به فاصله درشكه.  نشستماونجامن . كه به زمين گير نكنهال بگيره با
 .رفتنچهل پنجاه متر مى

ى صحبت فارس.  افغان بعد از ده دقيقه داد زد كارها درست شدمحمد
قرار شده بود ده هزار روپيه . فهميدندها نمىفهميديم ولي اونكرد، ما مىمى

 .بده به طرف
ما رفتيم، رفتيم، من نفهميدم چى شد، فقط ديدم سر و صدا شد و يه 

بعد از بغل دستيم شنيدم كه وقتى . ها ريختن ما رو گرفتن به زدنمأموردفعه 
ه مأموربه پاسگاه نزديك شديم، طرف  اينكهرفتيم، به محض ما داشتيم مى

. ها رو گرفتمچىين كه قاچاقبيايزنه، گيره و داد مى افغان رو مىمحمددست 
هايى هم كه ره، بچهزند توى صورت يارو و در مى افغان با مشت مىمحمد
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تونستيم ببينيم رن، ولي ما چون پشت نشسته بوديم نمىجلو بودن در مى
فكر كرده بودن ما .  گرفتن و شروع كردن به زدنما رو. يه يچى به چ

 .چى هستيم، گفته بودن بذار يه پول حسابى ازشون بگيريمقاچاق
هاى پاكستانى و پول. هامون رو گشتناول جيب. وسائل ما رو باز كردن

گذاشتن هاى هندى رو مىگذاشتن توى جيب خودشون، پولرها رو مىالد
راديويى داشتيم . خوان برن هند بگن مىثالًم مدرك توى پرونده كه عنوان به

همه چى رو برداشتن ولي وقتى به فرش من .  بوديه يكه مال اون اصفهان
 .مجبور شدن ثبتش كنن. رسيدن، خيلي فرش خوبى بود، گفتم اين مال منه

ها رو بگردن، يه بسته كوچيك كه هاى افغانىوقتى شروع كردن اسباب
من هم آدم .  بود باز شد و ريخت زمين قرص مرواريد شكل توشچندتا

ها رو برداشتم، گذاشتم تو دهنم، ديدم بدمزه هم  از ايندوتا. فضولي هستم
 كه يه -هاسيم هندىاز اين بى -سيم زدن ها بىمأمور. نيست، خوردمش
شب . ها رو خورديماين قرص. يه سرى هم فرار كردن. سرى رو گرفتيم

پتويى هم انداختن . ت، با زنجير، خوابيديمهاى ما رو بستن به درخدست
يه شب كه به درخت بسته شده . ما دو شب با يه افغانى خوابيديم. رومون

ها اين قرصال حا. بوديم، يه شب هم روى يه تخت يه نفره با هم خوابيديم
دو شب كه كنار هم خوابيديم، . مال تقويت نيروى جنسى بود كه من خوردم

بازيم و  هم ترسيده بود كه نكنه ما بچهيه ي اين افغان. شديمجنُبهر دو شب 
 .ها هميشه باعث خنده بوداين جريان قرص. كنيمها به اين بند مىشب

دار ديگه اين پسره بود كه اسمش سعيد منظور و اسم يه چيز خنده
نامه يه چيزى بود و توى پرونده من اسمم توى گواهى. پدرش سعيد منصور
يارو از . تونستم بگم به چه اسمى پناهنده هستمنمى.  ديگهپناهندگيم يه چيز

آپ كو “گفت .  گفت سعيد منظور”آپ كو نام كيا هه؟“ پرسيد، يه ياين افغان
يارو باز تكرار كرد و بعد محكم كوبيد تو .  گفت سعيد منصور”باب نام كياهه؟

نصور گفتم صبر كن، قلم و كاغذ برداشتم و گفتم منظور و م. يه يسر افغان
 .خاطر اسم باباش خورداين بيچاره يه كتكى هم به. گفت آهان

رفيق منو گرفتن و سه تا . ما رو به درخت بسته بودن. سه ساعت گذشت
 نفر فرار كرده بودن كه چهارتاشونو گرفته بودن و 7 هم كالً. افغانى ديگه رو
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منو با اين دوست . قدر زده بودن كه از حال رفته بودنآن. مفصل زده بودن
 محمدها رو به جاى يكى از اين افغانى. لوله تفنگ زده بودن پاى چشمش

تمام پشت اين بيچاره رو با چوب . افغان زده بودن چون مثل او ريش داشت
 20هايى بود به طول پشتش شكاف.  بنفش كرده بودنكامالًبامبوس 

 .وجود آورده بودن روش بهها متر كه اون چوبسانتى
همه وسائل ما رو . بستن به درخت. بازجويى كردن. آوردنها رو اين

 را ش هها يه مشت سيگار داشتن، صابون داشتن، همافغانى. براشته بودن
چى نيستيم و توى وسائل ما فقط وقتى كه ديدن ما قاچاق. ها برداشتنمأمور

بعد . گذاشتنديكشنرى هست و يه سرى لباس و يه فرش، يه جور احترام مى
 .دادن بكشيم به ما لطف كنن از سيگارهاى خودمون مىنكهايبراى 

ى الذاشتن با مسلح مىمأموربستن به درخت و يه مون، مىبردنروزها مى
. مونروز بعدش هوا كه روشن شد يه ماشين بارى اومد دنبالچند . سرمون

همه ما رو به . مثل زنجيرهاى دوره قاجاريه بود. هامونزنجير زدن به دست
هايى بود كه اين زنجير دراز از اون توى ماشين هم يه حلقه.  كردنهم وصل
 .شديم به ماشينشد و ما وصل مىتو رد مى

يه سرى مدارك . من تمام مدارك سازمان ملل رو پاره كردم، انداختم دور
ها رو هم اون. داد پناهنده هند هستيم هندى هم داشتيم كه نشون مىجعليِ

توى پاسگاه ژاندارمرى يه سلول به . ادن به شهر قصورما رو فرست. پاره كرديم
ما دادن كه درست به اندازه شش نفرمون جاى خوابيدن داشت و بايد تنگ 

. هاشب. مجبور بوديم رو زمين بخوابيم. كف سلول آجر بود. خوابيديمهم مى
شنوى، دست كه گم، يه چيزى مىيه چيزى مى. ناك بودنتها وحشپشه

كرديم جوراب مى. پريدده بيست تا پشه از صورتت مىدادى، تكون مى
 .مون كه بتونيم بخوابيمانداختيم روى صورتمون، يه پيرهن مىدست

كرده ولي چون ما تحصيل. ى هم گرفته بودنبنگالدش يه سرى اونجا
ها رو ىبنگالدش. پوش بوديم، ما رو كتك نزدنها شيكبوديم و نسبت به اون

 .زدنودن هر روز كتك مىكه از مرز رد شده ب
 بيخودى؟   :اكبر
 بنگالدشاز . ها فقط يه لنگ به كمرشون بوداين. آره، بيخودى   :ناصر
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 ميليون 90خود پاكستان . رفتن پاكستان كه كار كنناومدن هند، بعد مىمى
 . داره و كلي آدم بيكارجمعيت
. پنگ بودهاى مخصوصى داشتن شبيه راكت پينگقشالّها يه اين

، روى ىطور ايننشستن، ها روى زمين مىىبنگالدش. ستيكى بود و پهنال
گرفتن و بايد تكون هم  زير زانوها مىطور اينهاشون رو  پا، بعد دستي جهپن

زدن روى پشت ستيكى مىالق پهن شالّها با اون مأموربعد . خوردننمى
ق شالّنشستن تا وقتى كه ها بايد بدون هيچ حركتى مىها و ايناين

 . تموم بشهشانخوردن
.  بوديماونجادرست يه هفته . كشيدنكشيدن، بيگارى مىازشون كار مى

. يى سيگار آوردنچندتايه . مونمون اومدن دنبال افغان با اون دوستمحمد
گفتن كار درست شده با سرهنگ حفيض صحبت كرديم، قرار شد آزادتون 

شد، چون ولي من باورم نمى بوديم خوشحالهمه . رقصيدنها مىافغانى. كنه
 .خواد پول بگيره اين سرهنگ خوندم كه اين فقط مىي رهتوى چه

من گفتم نه و . كنمبه من گفت اگه اين فرش رو بدى به من آزادتون مى
 به قضيهمن هم كه ديدم اين . گفتن بده اون پنج نفر مى.از اين جور چيزها

فرستم گه گفت من شما رو مىاين سرهن. شه، گفتم باشهمون مربوط مىهمه
به ما راهنمايى كرد كه بگين . كنم آزادتون مىاونجايه زندان ديگه، بعد از 

گفت از كتك . ما خودمون هم همين رو گفته بوديم. خواستيم بريم زيارتمى
 .گفتيم باشه. خوردن هم حرفى نزنين

كردن و فرش رو داديم به آقا و بعد از يه هفته اومدن دوباره زنجيرمون 
تو پاكستان سرباز وجود نداره، . هور، تو يه پادگان نظامىالفرستادن نزديكى 

پول زيادى هم . انچون فقر زياده مردم گرسنه. شنهمه استخدام ارتش مى
 .تونه تموم عمرش ارتشى باشهولي يارو مى. دن، يه نونِ بخور و نميرنمى

.  كردشد حمومه مىيه دوش داشت ك. زندون خوبى بود.  بزرگ بوداونجا
يم هواخورى، يا بيايديم يكى دو دفعه اجازه دادن بوتو اين يه هفته كه زندون 

خواهى دو روز  به سرهنگ حفيض گفتيم تو كه مىاونجا.  لباس بشوريممثالً
گفت .  وسايل رو با خودمون نبريمهمه اينديگه آزادمون كنى، پس ديگه 

اطرات رو هم گذاشتم توى همون  خي دفترچهمن . جا همينباشه، بذارين 



 ٢١٩

 شورت برداشتم و يه پيراهن اون دوستم هم دوتا من فقط مثالً. وسايل
 .  چيزهاطور اينچيزهايى مثل ديكشنرى و 

شونو داشتن از  بودن كه خيلي خسته شده بودن و روحيهدوتا يكى اينجا
هام دستگير شده بودن و يه سرى  دوستقبالًمن چون . دادن دست مي

 مخصوصاً. ون روحيه بدمبِهِشكردم  ديگه رو گذرونده بودم سعى مىالتمشك
 از اين يه ياين افغان. يه پسر ايرانى و افغانى، خيلي بدبختى كشيده بودن

 49ها به شيعيان اين.  بود، همين يارو كه تو فرانسه است”آقاخانى“شيعيان 
فته بودنش، فكر اين وقتى فرار كرده بود مجاهدين افغان گر. امامى مشهورن

پدرش شش سال پيش . دار روسيه است، حسابى زده بودنشكرده بودن طرف
خواسته بره كانادا، توى دوبى گرفته بودنش، زده يه دفعه مى. افتاده بود زندان

ال  روز توى پاكستان زندون بود، حا45بودنش، برش گردونده بودن پاكستان، 
. د و دوباره افتاده بود زندونخواست بره هند كه دستگير شده بوديگه مى

ها هم دوتا برادر بودن و يك اون افغانى. ديگه بريده بود. كرد گريه مىش ههم
كلي كشورهاى . كردبرادره تو شركت هواپيمايى آريانا كار مى. پسر خاله

خاطر تونست راحت فرار كنه ولي بهاروپايى و شرقى رفته بود، خودش مى
من . تاده بود كه همگى از راه زمينى فرار كننها راه افبرادرش با اين

 بودم و بهمان، تعريف از فالنمنظورم اين نيست كه . تر از بقيه بودمخيالبى
 .تر از بقيه بودمخيالى كه داشتم بىموقعيتخاطر خود نيست، به

بعد از يه شب دوباره فرستادن . بعد، ما رو فرستادن توى يك زندان ديگه
هاى يكى از بدترين زندان سياسى. اسم شاه قلعهه گه بتو يه زندان دي

چال داره كه تاريكى مطلقه، البته ما يه سرى سياه. خيلي معروفه. پاكستانه
دن، يه  مىبِهِتى سوراخ الغذا و آب رو از با. توش نبوديم يه حفره است

 از در اصالً. بار تحويل بدىسطل هم داره كه بايد توش بشاشى و روزى يك
خيلي . كنهآدم وحشت مى. فهمى چى به چيهشى، مىان كه وارد مىزند

هاى ى ديوارها مثل قلعهالقديميه، ديوارهاش، شش، هفت متر بلنده، با
 .يهقديمى
 هاى قديمى تهران؟ يخچالهايمثل اين ديوار   :اكبر
شى يه در خيلي خيلي بزرگه كه وقتى وارد مى. مثل ارگ.  آره   :ناصر
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شه احساس شه و آدم وقتى از توش رد مىيك توش باز مىيه در خيلي كوچ
مون يه جايى كه يه طرف ديوار ميخ بردن. شهكنه چقدر كوچيك مىمى

تا  اسم همه رو نوشتن و سهاونجا. يزون بودآوبند ون دستبِهِشكوبيده بودن و 
بعد يه سوراخ . ع بود متر مرب2سلولش شايد . تا فرستادن توى سلولسه
فقط . ديگه هيچى نداشت. كردىسلول بود كه بايد توش ادرار مى ي شهگو
 . تنگ آب داشتدوتا

 تخت نداشت؟   :اكبر
ما با هم صحبت كرديم كه همه . نه، يه سكوى سيمانى بود   :ناصر

همون همه . مون بازجويىيكى بردنبعد از سه روز يكى. حرفامون يكى باشه
من توى . نداختن تو يه انفرادىبعد از اون هر كسى رو ا. چيزها رو گفتيم

تر، بقيه رو يه افغانى بغلم بود، يه افغانى ديگه اون طرف. همون سلول موندم
 .فرستادن يه بند ديگه

تونستن روت نرده آهنى بود كه مدام مىزندان به اين شكل بود كه روبه
بعد، امكانات هيچى . ش بود كه شب و روز روشن بودالمپ بااليه . آدمو ببينن

غذا، هر .  مالقات، هيچى�نه مداد، نه كاغذ، نه هواخورى، نه اجاز. داشتىن
فقط بايد . شد بخورى نمىاصالًدال عدس با فلفل كه . روز دو وعده بود

 اينجادو سه روز اول فهميديم كه . اى نداشتىنشستى، هيچ امكانات ديگهمى
 دو سه روز بعد از. مون بازجويىبردن گاهى مىاينجا. ديگه موندگاريم

چون يه ايرانى .  بمونيماينجافهميديم كه اون يارو گزارش ما رو رد كرده كه 
توى گرماى . دو سال توى اون زندون بود، توى انفرادى، ديگه ديونه شده بود

خوابيد و با هيچ كس هم صحبت انداخت روش و مى درجه پتو مى40
 .كردنمى

 جرمش چى بود؟   :اكبر
يه تخته مخصوص رو پاهاش .  داده بودنش هشكنج. عبور از مرز   :ناصر

هاى مأموراين . تونست راه برهكشيده بودن كه ديگه به صورت عادى نمى
اومد باهامون شون فارسى بلد بود، مىيكى. پاكستانى برامون تعريف كردن

 .كرددرد دل مى
. شدخيلي حفاظت مى.  با اسلحه ايستاده بودمأمورجلوى هر سلولي يه 
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 . بودناونجاهاى سياسى  همه زندونىچون
دوستان صميمى بوتو . شد زير نظر پليس مخفى پاكستان اداره مىاونجا

آوردن بازجويى، تا تكليف مى. در واقع زندون موقت بود.  زندون بودناونجا
 منتظر بود كه به كارش اونجا دو سال يه ياون ايران. طرف مشخص بشه

 .رسيدگى بشه
 كه بغل سلول من بود هى گريه يه ياون افغان. ر آوردانفرادى خيلي فشا

ها با آواز خوندن با هم حرف بعضى وقت. شدكرد و حال من هم بد مىمى
گرفتيم  يا گوگوش، يا هر كسى ديگه رو مىمثالًيه ترانه از عارف . زديممى

گفتيم حالت چطوره اون جواب  مىمثالً. زديمروى ريتم اون با هم حرف مى
 .تونستيم بكنيماين تنها كارى بود كه مى. ددامى

. كار كنم؟ يه مدت اولش كه غذا نخوردمبعد من ديدم تنهايى چه
گفتن چرا . ها عادت داشتنافغانى. اون رفيق ايرانى هم نخورد. تونستمنمى
 توى همون صحن زندان اينكهبراى دكتر بردن، با . خورى، گفتم مريضمنمى

كردى، هاى زندان بيرون مىاول بايد دستت رو از ميله. زدنبند مىبود، دست
در زندان رو باز . چرخيدگرفت مىزد، بعد سر زنجير رو مىبند مىدست
دكتر هميشه . بردت پيش دكتركرد و مىها رد مىكرد، زنجير رو از ميلهمى

 .داد، فرقى هم نداشت كه چه مرضى داشته باشىيه جور قرص مى
 60 -50 بود، شايد مأمور از پر تا صحن زندان، تموم راه توى راه، از سلول

 .هر دو سه مترى يكى ايستاده بود. تا توى اون مسيرى بود كه من رفتم
ام افتاده ياد خونواده. ام گرفتمن خودم از لحاظ روحى دو دفعه گريه

ام زندگى اى بود كه با همه خونوادهكردم كاش يه خونهفكر مى. بودم
هر چند آدم . ام گرفت، گريهيه يخاطر اون پسر افغانيه بار به. كردممى

 راجع به اون آقاخان حرف ش همرتجعى بود و افكار ارتجاعى داشت و هم
ه و معتقدند كه فقط پسر ي شون سلطنتيشيوه. شون امام49زد و راجع به مى
گفت يد چى؟ مىيپسر نزاال گفتم خب اگه حامى. تونه جانشين پدر بشهمى

آقاخان هم از اون . شه امام پسر نزاد؟ بايد حتما پسر بزادمگه مى
دوست . سسات و اين چيزها دارهمؤميلياردرهاست كه چندين بيمارستان و 

اندازن زير آد پاكستان، دخترها موهاى بلندشونو مىوقتى كه مى. ضياءالحقه
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 .پاهاى اين تا از روش راه بره
 رسه؟يعنى موهاشون تا زمين مى   :اكبر
كنن تا اون كنن، موهاشونو رو زمين پهن مىنه سرشونو خم مى   :ناصر
دادن جز همون دال عدس، بعد از بعد چون هيچى غذا به ما نمى. رد بشه

من خودم . هاش سياهى رفت چشميه ياون پسر افغان. مون بد شدمدتى حال
صاب يه دفعه دست به اعت. دادحالت سرگيجه داشتم، ضعف به من دست مى

گفتيم بابا چرا اومد مىهر وقت هم يكى مى. غذا زدم تا وضعم مشخص بشه
كنم من فكر مى. آره فشار مىواقعاًكنين؟ تنهايى به وضع ما رسيدگى نمى

اومد رد بشه ها وقتى رئيس زندان مىصبح.  تنهايى باشهواقعاًبدترين شكنجه 
 .ذاشتكس محل نمى هيچاام.  يه سرى به ما بزناينجازدم بابا بيا داد مى

. دادن مهره درست كردم، تخته نرد درست كردمهايى كه مىاز اون نون
ها رو سفيد كردم با يه شربتى كه بود، يه سرى هم رنگ خود يه سرى از مهره

براى تخته نرد هم گوشه كوزه رو شكستم براى خودم يه صفحه . خمير بود
 كه خودم 214 بود به 244نتيجه يادمه آخرين بارى كه بازى كردم . كشيدم

شون اومد تو سلول و ديد و دعوا كرد كه چرا كردم، كه يكىبا خودم بازى مى
 ها رو نخوردى؟اين رو درست كردى؟ چرا نون

. يه يزدم كه بدونم چه روزمت مىعال گوشه سلول براى خودم نبعد او
 بتونم بخوابم، ها نور نيفته تو چشمم و شباينكهبراى . اون رو هم پاك كرد

توالت هم يه . اون رو هم برداشتن. زيرپوشم رو گذاشته بودم روى اين قفس
ديد دارى چه  مىدقيقاً مأمورنشستى جورى بود كه يه سوراخ بود وقتى مى

 .كنىمى
دادن سحرى و افطارى، ولي غذا روزى دو وعده غذا مى. ماه رمضون شد

اول يه برش خيلي باريك گرمك دادن ولي روز .  خرمادوتاوه عالهمون بود به
 خرما دوتااز روز بعد . ش رو هم خوردمكه خيلي خوشمزه بود و من پوست

به من گفتن . گيرم، خرما هم ندادندادن ولي وقتى ديدن من روزه نمىمى
تون دليل زندون كردين و حكومتگفتم چون منو بىخونى؟ چرا نماز نمى

 .خونمكنم نماز نمىظلمه، اعتراض مى
يه روز كه تو زندان نشسته بودم، خيلي گرم بود، هميشه با يه شورت 
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. داديه پتو داشتم كه بوى گند مى. ريختم، روز و شبهميشه عرق مى. بودم
روز قبلش يه بادبزن . لمآره، نشسته بودم كه ديدم يه گنجشك اومد تو سلو

تم برش داشتم، ديدم رف. بادبزن رو پرت كردم، خورد به سرش.  داده بودنبِهِم
. تونهكارش كنم؟ سعى كردم پرش بدم، ديدم نمىفكر كردم چه. كور شده

اى نيست، سرش وسوسه شده بودم كه بخورمش، نخورمش؟ ديدم چارهال حا
. هاش رو ريختم بيرون و نمك هم داشتمروده. رو كندم و پرهاش رو كندم

 . و خوردم خيلي خوشمزه بودبِهِشزدم 
يه آهك بود، ترك اليه . ت نگاهم افتاد به ديوار كه آهكى بودبعد از يه مد

شد باهاش ى ترك ديوار يه تيغ بود كه خيلي خوب بود، مىال. خورده بود
باد گاهى دو سه تا تكه . وسط سلول يه مغز خودكار پيدا كردم. ناخن گرفت

 .آورد توكاغذ كوچولو مى
 سقف زندان باز بود؟   :اكبر
 ش هياليه ال. باد يه تكه كاغذ آورد. ه يه دريچه باز بودبه انداز. نه   :ناصر

ها رو توى بعد اون.  امروز گنجشكمثالً. نوشتمتيتر مطالب رو روش مى. كردم
اومد، سيگار  مىمأمور. دادنروزى پنج تا سيگار به ما مى. كفشم پنهون كردم

 اون .گفتم سيگار رو ترك كنم. رفتزد، مىگذاشت به لبت، فندك مىرو مى
توى زندونى كه .  ناراحت بودش ههم.  ضربه خورده بودبِهِشدوستم خيلي 
 بِهِشيه سيگار . خوام سيگار بكشميك روز گفت از امروز مى. يك هفته بوديم

بعد . كنمش مىاذيتاول فكر كرد دارم . طورى بكشه ياد دادم چبِهِش. دادم
هاى ختم براى سلولاندامىال بعد ديگه من سيگارها رو از با. باورش شد

 .مجاور
 ديدنت ديگه؟تو زندون هميشه مى   :اكبر
. جاش ورزش كنماون روز تصميم گرفتم سيگار نكشم و به. آره   :ناصر

افسر . ها رفتن افسر نگهبان رو خبر كردنمأمور.  بد شدلمبعد از ورزش حا
 اصالًچون . بند بردنم بيروننگهبان اومد، براى اولين بار بدون دست

گفت شيردل باش، چيزى  مىيه ييارو پاكستان. تونستم رو پام بند بشممىن
 .نيست

سلول من به نسبت سلول دوستانم .  شدبهتر لم آمپول زدن، حادوتابعد 
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 بِهِش باد اصالًها توى راهرو بود مال اون. اومد توش بود، گاهى باد مىبهتر
.  حالت اغماء افتادبه. اون مريض شد. كردداد مىگرما هم بى. رسيدنمى

هفده روز تو بيمارستان بود . يه هفته زير چادر اكسيژن بود. بردنش بيمارستان
هاى دست كنارش وايساده بود و دست  اسلحه بهمأمورولي تموم اين مدت يه 

خره از توى بيمارستان الاين باال ما گفتيم حا. خودش هم به تخت بسته بود
ه و بگه كه ما كجا هستيم ولي نتونسته تونه يه جورى با يكى تماس بگيرمى
 بهتر از ما وضعش كمك كرده بودن وقتى كه اومد، بِهِشفقط دكترها . بود

 .شده بود
ها رو بگيريم، آب تونستيم كوزه يه شلنگ آب بود كه مىاونجاديگه، 

زدن ولي ها رو خيلي مىىبنگالدشها و پاكستانى. شكنجه حسابى بود. كنيم
 .ها سياسى بودنه پاكستانىالبت. ما رو نه

هاى زندان بود كه يه دفعه براى من برنج شيرين آورد و مأموريكى از اين 
من . ها رو ريخت تو دستممو گرفتم و برنجيواشكى گفت، بيا، بيا و من دست

 .هم با دوستم قسمت كردم
 شد؟مگه مى   :اكبر
ردى، اون هم كتو دستت رو دراز مى. ها كنار هم بودسلول. آره   :ناصر
 .رسيدكرد، به هم مىدراز مى
 .درست   :اكبر
يه . كرديمى رد و بدل مىطور همين يه جارو داشتيم كه بعداً   :ناصر

آره، گفتم كه تصميم گرفتم . دفعه ديگه هم برامون يه ليوان شربت آورد
گفتم . البته نگفتم اعتصاب كردم. شنبه بودروز يك. اعتصاب غذا كنم

 ديدم يه فوراً. جات بازهم كنم كه ادارهعالخواستم فرداش ان مىچو. خوامنمى
من هم . ها كن و از اين حرففالنخورى؟ بيا افسر اومد كه چرا غذا نمى
قول داد كه . كنمرسين، منم اعتصاب غذا مىگفتم شما به وضع من نمى

شه، اعتصاب نكن، منم پذيرفتم و روز بعد ات داره رسيدگى مىپرونده
  .صاب غذا رو شكستماعت

ها كه فارسى بلد بود، گفت فردا آزاد مأمورروز بعد يكى از  15 -10
اين فردا آزاد شدن يه هفته طول كشيد و من همون وقت كه گفت، . شىمى
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اين يه . پريدم هوا ولي هر چى منتظر شدم ديدم خبرى نشدي مىخوشحالاز 
م و منتظر بودم  يه گوشه نشسته بودش همن هم. هفته خيلي سخت گذشت

هام حساب اون. دادمفحش مى. عصبى شده بودم. كه بيان آزادمون كنن
هاى از سياسى. گفتنكردن ما سياسى هستيم، چيزى نمىفكر مى. بردنمى

 .ترسيدنخارجى مى
.  توى زندان هم مورچه زياد بود”كيرى“شه مورچه به زبون پاكستانى مى

گفت  اون هم مى”هي  كيريبِهِت اى در بائى صاحب“گفتم، ه مىمأمورمن به 
ها به  كردن اوناذيتبا . كردمشون مىاذيت ىطور اين اصطالحبه . آره

مونو بعد از يه هفته انتظار، اومدن دست. داديم به خودمون روحيه مىاصطالح
فهميديم كه مال يه زندون ديگه . ولي اين زنجيرها فرق داشت. زنجير زدن

. ها رو نوشتنتو همون اتاقى كه روز اول اومده بوديم، اسمما رو بردن . است
وسائل ما رو تحويل دادن و سوار ماشين كردن، آمديم نزديك شهر قصور، 

ما رو بردن تو زندون زنونه، چون كسى توش . مردونه و زنونه.  زندون بوددوتا
يه اتاقش بزرگ بود ولي محيطش كوچك . يه زندون موقت كوچيك بود. نبود
اتاق كهنه بود، .  خوبى دادننسبتاًشب غذاى . هنوز ماه رمضون بود. دبو

توالت . يه حصير زير پامون بود. تيرهاش شكسته بود. سقفش بلند بود. قديمى
. كردى زندون بود كه بايد كارتو مىي گوشه آجر دوتافقط . هم نداشت

 ديگه رفت بيرون و به جاىشد، از در زندون مىت از زير پات رد مىالفضو
ت رو الاومد و با بيل فضو يه مسئول داشت كه مىاونجاكه . شدوصل مى
 خوشحال خيلي اونجا. روز بعد بردن كه ببرن زندان عمومى. كردجمع مى

سه چهار ساعت بيرون زندان زير . بوديم، چون دور هم بوديم و با هم بوديم
و بردن به طرف بعد ما ر. هامون با زنجير بسته بودآفتاب نگه داشتند، دست

مركز . كه يه دايره شكل بود. رفتيم تو قسمت اصلي زندان. زندان عمومى
هر كدوم . شدسيزده تا بند از اين دايره منشعب مى.  اصلي بوددايره، نگهبانىِ

. شديه حياط هم داشت كه درش به بندها باز مى.  تا سلول داشت19از بندها 
يم بيايتونستيم مى.  تا غروب3اعت  و س12كردن تا  باز مى5ها ساعت صبح
يه . رفتيم شروع كرديم سلول رو تميز كردن. اول به ما يه سلول دادن. بيرون

فقط . ى بودنبنگالدشهمه . هامون تو سلول خارجىبردن.  بوداونجاشير آب 
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ون كمك بِهِتها اومدن كه آره، ما ىبنگالدش.  افغانىچهارتا ايرانى بوديم و دوتا
پتوهايى كه . ما رفتيم اول سلول رو شستيم. خواهينبگين چى مىكنيم، مى

از توالت .  توالتي گوشهپتوها رو گذاشتيم همون . دادداده بودن بوى گند مى
گفتيم فقط زمانى كه در بند بازه از توالت بيرون . شد استفاده كنىكه نمى

.  مترى داشت توالت بود كه ديوار كوتاه نيمچهارتابيرون . كنيماستفاده مى
كردى تا شب كه بيان رفتى كارتو مىبايد مى. اون هم آجر بود، چاه نداشت

 .جمعش كنن
 قبالًريخت توى جوب، كه ها رو مىاومد، اينروز بعد يه پاكستانى مى

گذاشتيم كه ها مسابقه مىبعضى وقت. بعد مگس خيلي زياد بود. توضيح دادم
يه . شد از مگس مىپرسابقه سطح سلول بعد از م. كُشه مىتر بيش كى مثالً

 مگس بياد كه دردسر برامون تر كمپتو رو شستيم و گذاشتيم دم در سلول كه 
 اينجادو ماه و نيم . گذرهدرست شد، گفتن ما بايد ببينيم تو سلول چى مى

 .غذاش همون دال عدس بود. كثيف بود. بوديم
 پس فقط شب اول خوب پذيرايى كردن؟   :اكبر
ها بود كه به ما شب عيد فطر بود و اون غذا مال خود زندانىاون   :ناصر

عنوان هديه آورده بودن ها پخته بودن و بهيعنى خونواده زندانى. داده بودن
.  بعد ديديم نه خيرامااولش ما فكر كرديم چه جاى خوبى اومديم، . زندان

شون، روز بعد اسكردن تو لبگرفتن، مىها زياد مىىبنگالدشاين غذا رو ال حا
اون شب ما . خوردنكم مىشد، كمكردن، خشك كه مىزير آفتاب پهن مى

كنن؟ بعد كه ديديم دال عدس اومد ها اين كارو مىكرديم چرا اينفكر مى
 .فهميديم

وقتى سلول رو تميز كرديم، ما . ها يه كمى تند بودمأمورن با وما برخوردم
يكى از .  شروع كردن مسخره كردننجااو. هارو منتقل كردن به بند جنايى

شما نبايد اين . مون زندانى هستيمما همه. ها گفت شما خيلي نامردينافغانى
اومدين زندان يا تو ايران، كسى اگه شما تو افغانستان مى. كار رو بكنين

فرستادن و از اين همه جلوتون صلوات مى. كرد رفتار نمىىطور اينباهاتون 
ها خجالت زده شدن، برامون شربت آوردن، يخ آوردن كه از نبعد، او. هاحرف
 رو شستيم، اونجا.  نبوديماونجا تر بيشولي ما دو ساعت . مون در آرندل
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شديم، دوباره گفتن بايد بندتون رو عوض همين كه داشتيم با هم رفيق مى
 .كنيم

. يه يدونستيم چى به چنمى.  ما كه هيچ تماسى با كسى نگرفته بوديمبعداً
پول هم نداشتيم، فقط يكى از ما يه . ها تماس گرفتيمىبنگالدشرفتيم با 

تون گفتن كمك. خواهيم نامه بنويسيم به كراچىگفتم مى. روپيه داشت
ديگه براى . رفتن لو دادن. ها جاسوس زياد بودىبنگالدشولي تو . كنيممى

 تونستيم روى بعد از سه چهار روز. چون از همه گرفتن. خودشون هم بد شد
اى بنويسيم خيلي يه كاغذ سيگار، با يه خودكارى كه گير آورده بوديم نامه

 .هي مون اين جوريكوتاه كه ما وضع
 ه؟ي شون چيقضيههايى كه توى كراچى هستن اين بچه   :اكبر
براى آزادى ماها اعتصاب غذا كرده .  دوستان خودمون بودن   :ناصر

 .جورى داشتناينهاى و يه سرى خواسته. بودن
. ها روىبنگالدش مخصوصاً. زدنيعنى مى. تو اين زندان شكنجه فراوان بود

ها رو به رئيس زندان معرفى كنن، همه پا برهنه خواستن بچهروزى كه مى
صف كشيده بودن، رئيس زندان توى يه اتاق نشسته بود كه جلوش يه تورى 

هاى قديمى ، از اين زندانىيكى دفتر دستش بود. بود كه مگس نره توى اتاق
 .كننها كار مىهاى خودمون كه براى اونمثل تواب. بود

رسيد جلو در، اسمش هر كى مى. ه قرمز بوقى وايساده بودكالاين يارو با 
هر . زد توى سرشگفت، اون يكى مىپرسيد، يارو هر چى كه مىرو مى

يارو شرق . دزدىگفت ؟ مىيه يگفت جرمت چ مىمثالًكرد سئوالي كه مى
بعد طرف حق هم . زد سال شرق مى35چند سالته؟ . ش هزد پس كلمى

. به ما هم گفته بودن نگاه نكنين. هاى رئيس زندان نگاه كنهنداشت تو چشم
هاى ها، توابه بوقىكالاز همين . يكى هم نشسته بود جلوى رئيس زندان

 .ماليدخودمون و داشت پاهاى رئيس زندان رو مى
هاى رئيس زندان اگر قرار شد نگاه كنيم تو چشم. ا هم صحبت كرديمما ب

اولين كسى هم كه رفت اون پسر جوونه بود، . هم طرف زد، ما هم بزنين
دستش رو زد به كمرش، يارو . خيلي خوب برخورد كرد. يه يهمون افغان

گفت كجايى هستى؟ گفت افغانى . ؟ گفت احمد ضياءيه يپرسيد اسمت چ
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.  ايرانى هستندوتاها چهارتا افغانى و  گفت اينفوراًدفترداره اون . هستم
 .ين توبيايرئيس زندان گفت 

زندان خيلي . باهاش صحبت كرديم. جورى با رئيس زندان آشنا شديماين
اون دوستم نافش چرك كرده . مون بيمارى پوستى گرفتيمما همه. كثيف بود

اومد، چرك كه خون مى خال چركى زد دوتامن روى آلت تناسليم . بود
تونستم درست نمى. از كثيفى بود. اومد، دكتر هم كه رفتيم، كمك نكردمى

 .شدم مىاذيتگرفت  با شلوارم تماس مىاينكهبه محض . راه برم
  هم حموم نداشت؟اينجا   :اكبر
متر يا  سانتى75.  نفر بود64فقط يه شير آب داشت كه براى    :ناصر

نشستى خودت رو رفتى زيرش مى داشت، بايد مى از زمين فاصلهتر بيش
. فقط غذا بود. دادنسيگار هم نمى. دادن، نه چيزىنه صابون مى. شستىمى

وقتى كه گفتن يه بازرس قراره از . خوردنها رو مىيعنى پول همه اين
. هاى تميز دادن و يه دونه زيراندازها لباسآباد بياد، فورى به همه زندانىاسالم
ما رو كردن تو سلول، . همه پوشيدن. هاتون رو بپوشين امروز لباسگفتن

ها و بعد وقتى بازرس رفت تمام لباس. كرديمچون ما شش نفر اعتراض مى
 .ها رو گرفتنگليم

بازى گرفته جنسيادمه يه دفعه توى بند مجاور دو نفر رو در حال هم
مركز زندان حدود ها رو توى اين. آدصبح ساعت شش ديديم صدا مى. بودن
 .ولي در سلول ما رو بستن. ق زدنشالّساعت و نيم يك

 بقيه چى؟   :اكبر
. ها رو برده بودن دور دايره نشوندن كه تماشا كننتمام زندونى   :ناصر

. شون رو سياه كردنبعد صورت. ما اولش رو ديديم بعد در سلول ما رو بستن
 .ق زدنشالّندن و يكى رو سوار اون يكى كردن و دور زندان چرخو

.  اومد مالقاتشيه يبعد از يه مدت برادر اون افغان. ما اون نامه رو فرستاديم
. سيب زمينى و از اين چيزها. كه با ما تماس گرفت و يه كمى برامون غذا آورد

يه دفعه هم يه . توى اون بند اجازه داشتيم آتيش كنيم و يه چيزهايى بپزيم
وقتى ديد .  بوداونجازندانى بود كه سيزده سال يه . كمى برنج برامون آوردن

. پول كه نداشتيم. وضع ما خوب نيست اومد برامون برنج آورد، كبريت آورد
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پول داشتن، . كردنكارى نمىها همهايى كه قديمى بودن با اوناين زندانى
 يكى بود كه هفت، هشت ميليون روپيه مثالً. كردنبراى خودشون آقايى مى

.  بود ولي اين براى خودش تلويزيون داشت، همه چى داشتشى كردهكال
اين، اومد ما رو ديد، برامون يك قوطى روغن آورد، كه همون روز اومدن از ما 

 .گرفتن
هاى سياسى  ديدم، شيوه برخورد با زندانىاونجايه چيز عجيبى كه من 

 كه اين بستن به پاهاشون حلقه فلزى مىدوتا. و زندانيان با اعمال شاقه. بود
 ميله دوتا ميله بلند كه اين دوتاشد به وصل مىال وسيله يه لوها بهحلقه
اى كه به كمربندشون بود، به هم وصل و توسط حلقه ديگهال مد بااومى
. تونستن پاهاشون رو خم كننوجه نمىشد و اين طورى بود كه به هيچمى

خواستن ادرار ىوقتى م. كردرفتن صداى زيادى ايجاد مىوقتى كه راه مى
موقع . شونگرفتن دستآوردن، مىب كمربند در مىقالكنن، ميله را از 
داشت از ال كردن و چون لوب كمرشون باز مىقالها رو از خوابيدن هم ميله
انداختن اون طرف، ولي جورى بود كه اگه تو خواب تكون روى پاشون مى

هاى پاهاشون ضربه نندوشد، تاها باعث مىاين ميله. كرد خوردن صدا ميمى
 وقت هيچشد كه بخوره و بعد از يه مدتى، ديگه پاهاشون طورى مى

ها سنگين بود، بعد از مدتى يه زخم شديد دور اين ميله. تونستن بدوندنمى
بست و قدرت راه رفتن عادى رو كم پينه مىگرفت، بعد كماون حلقه رو مى

، گمونم بيست درصدشون اونجاهاى تعداد زندانى. گرفتها مىهم از اين
 .جورى بودناين

 گنجشك اومدن، گفتم چندتايه روز نشسته بوديم توى حياط، ديدم 
خورين، گفتن آره، من همين جورى يه تيكه آجر ها گنجشك مىبچه

شون افتاد، رفتم برداشتم و پختيم و خورديم، يه شون، يكىبرداشتم زدم وسط
 بوديم كه گوشت گيرمون خوشحال گنجشك رو شش نفرى خورديم، خيلي

 .اومده
 .اين قسمت رو خيلي دقيق توضيح بده   :اكبر
ها زياد بغل شيرها گنجشك. زديملوليديم، قدم مىتو بند مى   :ناصر

خوردن و اين چيزها، من خوردن، مگس مىاومدن گُه مىبودن، مى
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 يه يفغانكردم بخوره، به پسره ا فكر نمىاصالًجورى، شوخى هم بود، همين
يه تكه آجر برداشتم پرت كردم . خورى، گفت آره گنجشك مى”ولي“گفتم، 
اول سه تاشون . شون، افتادها زياد بودن، خورد به يكىگنجشك. شونطرف

 هم ”ولي“خورم،  هم گفت مىيه يخورم، ايرانمن گفتم مى. خوريمگفتن نمى
 امكانات پخت و نجااي -تابه سرخش كرديم برديم توى ماهى. خورمگفت مى

. خوريمها گفتن ما هم مىخواستيم بخوريم، اون افغانى وقتى مى-پز بود
ست اگه اينجان از اين دوست ايرانيم كه الا. خره نشستيم با هم خورديمالبا

ترين غذاهايى كه تو عمرش خورده، همون گه يكى از خوشمزهبپرسى، مى
 .گنجشك بوده
 كبوترها اونجا. بود، ديوارهاى بلندى داشتمون رو روبههايى كه اون سلول
، المن رفتم با. يه دفعه سه نفرى رفتيم رو دوش هم وايساديم. لونه كرده بودن

هام ياد گرفته ىبنگالدش.  بچه كبوتر گرفتيم، اومديم كشتيم، خورديمدوتا
 كبوتر گيرشون دوتا بودن كه يكى خوشحالخيلي . گرفتنرفتن مىبودن، مى

 .اومده
خواستن ببرن بازجويى، تشريفاتى بود ديگه، ماها بايد وقتى كه مىبعد 

رفتيم دادگاه، بعد از اون زندان به ما جرم زده بودن عبور از مرز بدون مى
شديم، دويست خواستن ببرن بازجويى، يه گله مىوقتى مى. پاسپورت و ويزا

يه . انداختنكردن و راه مىنفر، اين دويست نفر رو با زنجير به هم وصل مى
داد، مثل كاروان ديدى سرى از اين پابندها داشتن، جرينگ جرينگ صدا مى

 يه حالت بيابون طورى بود كه مثالًاومديم بيرون و يه؟ از زندان مى يچه جور
ما رو، دويست . كردنايستادن نگاه مىدور و برش مغازه هم بود، بعد مردم مى

گوشه زندون هم . ور بوديم بايستيمبردن تو يه سلول و همه مجبنفر رو مى
مون ايستاديم تا نوبت دادگاه مىاونجا. داديه بوى گندى مى. شاشيدنهمه مى

هر چهارده روز . گفت برو چهارده روز ديگه بيارفتيم، مىبعد هم كه مى. بشه
فقط ما توى يكى از اين . افتادهيچ اتفاقى هم نمى. اين برنامه رو داشتيم

اومد يه كمى پول اول مى.  رو ببينيميه يتيم برادر اين افغانها تونسرفتن
ها بعد يه كمى سيب زمينى، صابون و از اين جور چيزها به ما مأمورداد به مى
ها و با ما صحبت مأمورداد به گرفت، مىرفت نوشابه مى مىمثالًيا . دادمى
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 .كردمى
ته بودن تو سازمان  هستيم، رفاينجاهاى كراچى، فهميده بودن كه ما بچه

 كرده بودن كه باعث تحصنسيزده روز اعتصاب غذا و . ملل فشار آورده بودن
 انگليس �كرد و تحصيلبنگالدششد رئيس سازمان ملل، يه زنى بود مال 

 .بود، اومد توى زندان مالقات ما
هاى كراچى وقتى ديده بچه. اين خانم درست روز قبل از آزادى ما اومد

كنه، پول جمع كرده بودن، حدود ان ملل به ما كمك نمىبودن كه سازم
 وكيل گرفته بودن، از دوتاهور، الها اومده بودن  از بچهدوتا.  روپيه6000

كنن، گفته بودن پول هايى كه سياسى هستن و به پناهنده كمك مىاين
ها شروع كرده بودن تماس گرفتن با اين و اون كه ما رو با وكيل. خواهيمنمى
ها هم اومدن مالقات ما و گفتن داريم كارها  اونبعداً. ضمانت آزاد كنندقيد 

. ها هم با رشوه دادن تونسته بودن بيان مالقاتالبته اون. كنيمرو درست مى
 .بعدش هم رئيس سازمان ملل اومد

ها شما  ايرانىدوتاگفت .  معاون زندون اومد سراغ ما6صبح ساعت 
. لباس پوشيديم، رفتيم. عدش ما رو خواستيه ساعت ب. هستين، گفتيم بله

گه ميريم اون مى مىاينجاهاتون اطو نداره؟ گفتيم، ما داريم گفت چرا لباس
گفتيم . زنهآد، اون از اطو حرف مىتون اطو نداره، غذا گيرمون نمىچرا لباس
گفت وضع غذاتون خوبه؟ . ون بدم؟ گفتيم نهبِهِتخواهين گفت مى. اطو نداريم

بعد من نگاه . ، گيج شده بوديميه ي جريان چاصالًدونستيم نمى.  آرهگفتيم
گفت هيچ . كردم، ديدم آرم سازمان ملل جلوشه، فهميدم يه اتفاقى افتاده

يه ساعت بعد دوباره اومدن . گفت برين. اى شكايتى ندارين؟ گفتيم نهگله
د اومده بود، با آبااسالمديديم رئيس سازمان ملله، همين زنه كه از . موندنبال

مجبور بوديم انگليسى . رئيس زندان هم جلومون بود. هم صحبت كرديم
 و از يه يتون چه جورشروع كرد صحبت كردن كه وضع. صحبت كنيم ديگه

ما . كنن شما رو آزاد كننبعد گفت دوستان شما دارن سعى مى. هااين حرف
در واقع . ترام بذاريمكنيم ولي ما ناچاريم به قوانين پاكستان احهم كمك مى

من به دوستم گفتم بگو اگه تا دو . تونيم بكنيماگه محكوم بشين ما كارى نمى
اون . ترسيد بگهكه اون مى. كنمروز ديگه ما رو آزاد نكنن من اعتصاب غذا مى
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براى اولين بار برامون شيرينى . ترسيد، رئيس زندان از اوناز رئيس زندان مى
 .عنوان اعتراض نخورديمولي ما به. به آوردننوشا. آوردن تو زندون

 ؟يه يبه اون مسئول سازمان ملل نگفتين چى به چ   :اكبر
 پرسيد قبالًحتى . رئيس زندان جلومون بود. ترسيديمنه، مى   :ناصر

وقت رئيس اون. تونين صحبت كنين كه اون نفهمه؟ گفتيم نهفرانسه مى
گفتم سه چهار . صاب غذا نكنينزندان گفت كار رو بدتر از اين نكنين اعت

من دو روز ديگه اعتصاب غذا . امدونى چى كشيده تو اين زندانم، تو نمىهماه
ترسيد كه ما از شكنجه رئيس زندان مى. خور بوددل. اون ترسيد. كنممى

 .ترسيديمهمه مى. شهترسيديم كه بعد از رفتن اين زن چى مىما مى. بگيم
د به رئيس زندان و گفت اگه آزاد شدن بده اون خانم پونصد روپيه دا

روز بعدش، . اون هم پونصد روپيه رو گرفت. آباد بياناسالمون كه بتونن تا بِهِش
 49 افغانى رو آزاد كردن فرداش من و اون دوستم، روز بعد هم اون افغانى دوتا

كرديم، فقط بايد هر چهارده روز خودمون رو به زندان معرفى مى. امامى رو
 .ن به قيد ضمانت بودچو

رفتيم سازمان ملل، صحبت كرديم، گفتيم ما رو . آباداسالمرفتيم 
اى كه براى ما پرونده.  بمونيماينجاتونيم بفرستين يه جاى ديگه، ما ديگه نمى

 قضيهچون اين .  سال زندان به ما بخوره5 تا 3تشكيل داده بودن ممكن بود 
برگشتم . ونيم براى شما انجام بديمتگفت ما هيچ كارى نمى. خيلي مشكله
ما هم به . خواستن اعتصاب غذا كنن داشتن و مىتحصنها كراچى، بچه

 .شون پيوستيمجمع
يه . ها بودىبنگالدشبند ما، بند . يه چيز ديگه كه توى اون زندان بود

يه . خواندن پشت سرش نماز مىجمعيتگفت و نماز داشتن كه اذان مىپيش
ها با هم ىبنگالدش بعداً. يم شلوغ شده و كسى نماز نرفتهروز صبح ديد

هر چى . دادن ما رو تو خودشون راه نمىاصالًنشسته بودن صحبت كردن و 
نماز داشته ترتيب يكى رو بعد فهميديم كه اين پيش. سئوال كرديم، نگفتن

ها مردونگى كرده بودن و نرفته بودن به رئيس زندان بگن ولي مأمور. دادهمى
ها با هم جلسه گرفته بودن كه چكار بعد اون. ها گفته بودنىبنگالدشبه خود 

كار رو كردم، گفت آره، من اينمى. نمازه هم آدم جالبى بوديارو پيش. كنن
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 .خيلي هم خوب كردم
هاى ديگه،  اول براى خود ما بود ولي بعد براى يه سرى خواستهتحصن

ها،  رسميت شناختن پناهنده گرفتن حق مسكن، حق مهاجرت، بهمثالً
يه هفته اعتصاب غذا كرديم ولي من قرار . جلوگيرى از ديپورت و اين چيزها

 .هور براى كارمالبود برم 
 توى اين مدت كسى به كارتون رسيدگى نكرد؟   :اكبر
 يه اعتصاب غذاى قبالًهاى ما كه رفيق. كرد نمىكس هيچنه،    :ناصر

 اصالًها راحت بشه  از شر ايناينكهبراى سيزده روزه داشتن، سازمان ملل 
جاش رو عوض كرد، رفت توى يه خيابون ديگه كه وقتى ما رفتيم يه محل 

خواستى با اون وقتى مى. نرده داشت. درش مثل در زندون بود. جديد بود
فقط . كردى كوچولو باهاش صحبت مىي هطرف صحبت كنى بايد از يه دريچ
كس رو به داخل راه هيچ. تونست بره تواون كسى كه مصاحبه داشت مى

، و از داخل در رو باز كرده بودن و الها از ديوار رفته بودن باولي بچه. دادننمى
 كرده تحصنخاطر ما ها بهاون روز هم كه بچه. توى حياط نشسته بودن

ها رو حسابى زده بود و به زور  تا پليس پاكستانى اومده بود و بچه210بودن، 
 .ون كرده بودنشبيرون

 سازمان ملل از پليس خواسته بود؟   :اكبر
ها هم اومده بودن بعد كه اعتصاب زنگ زده بودن به پليس، اون   :ناصر

اومد،  پليس مرتب مى- بودماونجاديگه من هم ال حا -غذا تموم شده بود 
بستن رفتن توى حياط زنجير مىها دوباره مىكرد، ولي بچهزد، اخراج مىمى
ها خيلي تو اعتصاب كارشكنى اىتوده. بعد اعتصاب به هم خورد. موندنىو م

 .اعتصاب با سيصد نفر شروع شد. طور همينمجاهدين هم . كردن
  مجاهدين چى بود؟قضيه   :اكبر
ف سازمان ملل خالمجاهدين توى هيچ حركت اعتراضى كه بر   :ناصر

دادن هايى مىام خطها هم مداىتوده. شونهاين خط. كردنباشه شركت نمى
 اينكهبعد اون جمع سيصد نفرى هى كم شد تا .  كارشكنى بودش هكه نتيج

 چندين ش ه نتيجاما.  شكست خوردتحصن نفر رسيد و در واقع 20به 
 .هاى مختلفمصاحبه مطبوعاتى بود با روزنامه
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 اونجادو ماه .  شد كه من فكر كردم بايد از اين كشور خارج بشمىطور اين
دوباره شروع كردن . ام زنگ زدم كه پول برام بفرستنبعد به خونواده. مبود

صد شفرستادن كه شد هزار و شپول جمع و جور كردن و صدهزار تومن برام 
ها دوستم ها آشنا بودم، بچهمن هم چون زندان بودم و با يه سرى بچه. رالد

 .ذاشتنداشتن، و احترام مى
مجاهدين كه توى اين قضايا نبود، ها چپ بودن؟ چون اين بچه   :اكبر

ها خودشونو خواستيم يه كارهايى بكنيم اونحتى تو دانمارك وقتى ما مى
شون هم اين بود كه برادر رجوى قراره با كى و كى حرف حرف. كنار گرفتن
 رو هم من ديدم ولي يه ش هميعالالبته ا. كارها رو درست كنهال بزنه و از با

 از خمينى 59 و 58مناهايى بود كه سال جورى مثل همون خواهش و ت
 .مثالًكرد يا از پدر طالقانى مى

گاهى چپى هم بودن، بعضى از . خط بودنهاى بىها بچهاين   :ناصر
از . هاى مجاهدين هم بودن كه در واقع ربطى به مجاهدين نداشتسمپات

 ها هم گاهى كمكچىحتى بعضى از قاچاق. كردن كارهايى مىانسانيتروى 
كه خودش آدم . ها بودمچى يكى از قاچاقي خونه روز 16 من مثالً. كردنمى
 .توى اين مدت خرج زندگيم رو هم اون داد. فرستاد خارجمى

چى آشنا شدم، كه يه چيزى كه يادم رفته بود، توى كراچى با يه قاچاق
. هور آشنا بودالچون با بازجوى ما تو . دونستهاى ما رو مىهمه جريان

گفت چون تو سياسى بودى برات كارى نكردم وگرنه مى. طلب بودنتسلط
 .تونستم سر يك روز آزادت كنممى

وقتى كه آزاد شديم، رفتم سازمان ملل گفتم يه نامه به من بدين چون 
 روپيه فرشه 5000يه نامه دادن گفتم خب . هور بگيرمالبايد برم وسائلم رو از 

 .و يه راديو
 تونستى فكر كنى؟ به اين چيزها هم مىتموقعيتوى اون    :اكبر
ما . هزار روپيه فرش بودپنج. كردمبايد فكر مى. اى نبودچاره   :ناصر

هور، همون محلي كه يه الرفتم . گرفتيم روپيه پول مىهشتصد ماهى ش ههم
رفتم، گفتن اين سروان . داشته بودنپشتى رو نگههفته بوديم و فرش و كوله
حدود گمونم . آبادرفته يه جايى به نام فيصل. حفيض جاش عوض شده
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 .هورالهور، بين كراچى و الچهارصد كيلومتر اون طرف 
. ها رو گرفتيمهاى افغانى، رفتيم اون زندان قبلي و ساعتبا يكى از بچه

اين نامه . ه، مدارك و گواهينامه رو هم گرفتيمي بعد هم رفتيم زندان سياسي
 خداحافظى يه يبعد من با افغان. ترسيدنمىداديم، سازمان ملل رو نشون مى

ترين مهم. رفتم. آباد اين حفيض رو پيدا كنمكردم و گفتم من بايد برم فيصل
هات گفت لباس. چيزى هم كه بود، دفترچه خاطراتم بود، البته فرش هم بود

گفت . گفتم فرش چى، فرش رو بايد بدى. فالنرو چون نيومدى بدجور شد و 
مونم تا فرش را  مىاينجاگفتم من . ائل ما هنوز نرسيدههوره، وسالفرش 
ها در اين. شورمشبرم مىگفتم مى. گفت روغنى شده، كثيف شده. بگيرم

. كه چندان چيز مهمى هم نبودترسيدن، در صورتىواقع از اون نامه خيلي مى
كنى؟ گفتم كجا زندگى مىال گفت حا. صه گفتم من فرش رو بايد ببرمخال

. رفتم سينما، غذا خوردم. ازش پول گرفتم، صد روپيه. پول هم ندارم. هيچ جا
 .روز بعد ديدم فرش رو آورد. شب هم رفتم خونه خودش خوابيدم

اين بچه خوبى .  رو ديدميه يروز بعدش پسر مشهد. رفتم طرف كراچى
شون لو خونه. يكى از دوستاش رو پنهون كرده بود. هوادار مجاهدين بود. بود

 بعداًاون يكى مجاهده . بعد با هم فرار كرده بودن اومده بودن خارج. رفته بود
 پرچم سه رنگ بعداً. كرددارى مىها از مجاهدين طرفاين اول. برگشت ايران

بعد هم شد . گرفتها پول مىاز اون. طلب شده بودزد و سلطنتمى
 .چىاز مجاهد رسيد به قاچاق. چىقاچاق

 ؟.. مخدره يامنظورت قاچاق مواد   :اكبر
در واقع . اى نبودخودش هم كاره. فرستاد خارجها رو مىنه، بچه   :ناصر
 برات اينجا رو ديديم، گفت فرشت رو بيار بذار يه ياين مشهد. رابط بود

. مون كرده بوديه مدت كمك. با هم بوديم.  اعتماد داشتمبِهِش. فروشممى
تنها چيزى كه . القات كرده بودتو زندان اومده بود ما را م.  خوبى بودي بچه

در واقع من . صه فرش رو داديم به اين و ديگه رفتخال. شه، اين بودباورم نمى
 راه بيفتم پول برام رسيد ولي گفتم نبايد بذارم اين مرديكه فرش اينكهقبل از 

شه به اون دوست ايرانيم كمك كنم و با هم راه تازه با اون پول مى. رو بخوره
گفت فرشت رو فروختم ولي چند . صه بعد از چند روز ديدمشخال. بيفتيم



 ٢٣٦

بعد اين دوست من سه سال و نيم . نفر به اسم پليس اومدن و جيبم رو زدن
 .كس هم نبود كه كمكش كنهتو پاكستان مونده بود و هيچ

چى يه پاسپورت تركى بعد ما رفتيم با پولي كه رسيده بود از يك قاچاق
رفتم يه پاسپورت . شه ازش استفاده كردعد ديدم نمىب. خريديم براى كانادا

 .رال د17كانادايى خريدم 
 ر؟ال د17   :اكبر
. يمبيايبعدش قرار شد با دو سه نفر ديگه . چون آشنا بودن. آره   :ناصر

مال من استثنايى بود، رو حساب . ر خريديمالها يكى سيصد دولي براى اون
قرار شد . رال خريديم سيصد دن دانماركهالبراى همين دوستم كه ا. رفاقت

 .تيپ كرديم براى كاناداكراوات زديم، خوش. روزش آماده شديم. ابريم كاناد
هاى ها بودن كه از اين روستايىبعضى. تو فرودگاه اتفاقات جالبى افتاد

خواست ها مىساده بودن كه از جنگ فرار كرده بودن يا از سربازى يكى از اين
ذارى روى ريل، بعد رى، چمدونت رو مىه بود مىچى گفتقاچاق. بره سوئد

اين يارو رفته . دونه ديگهكنى، اون خودش مى معرفى مىمأمورخودت رو به 
بعد وقتى . بود چمدون رو گذاشته بود رو ريل، خودش هم ايستاده بود روش

آد به دادش ه مىمأموررسيده به ديوار گيج شده بوده كه كه داشته مى
 .رسهمى

 كنترل پاسپورت كه پاسش رو مهر مأمور ايستاده بود جلو مثالًگه يكى دي
ر دادم كه پاسپورتت رو ال د400 فالنيچى گفته بود به بعد گويا قاچاق. بزنه

طرف تعجب .  منو فرستادهفالنگفت مستر اين يارو بلند بلند مى. مهر بزنه
اين دوباره كرد كه يعنى خفه شو، ولي هاى اين نگاه مىتوى چشم. كرده بود

. فالنهمون مستر . ر داده به خودتونال، ديروز چهارصد دفالنگفت مستر مى
 . يه يدونستن چى به چها نمىها بيچارهاين

 .اون روز ما منتظر بوديم كه زنگ بزنن و بريم فرودگاه
 ر دادى؟ال د17يعنى تو فقط    :اكبر
تر هم گرونبعد بليط رو . ر به پليس دادمالنه، حدود چهارصد د   :ناصر

 بود كه وقتى كانادا نتونستيم بريم، ىطور اينوضع ما . از معمول خريدم
. تو زندان بودنال علتش اين بود كه يه سرى رو از ايتاليا برگردونده بودن، و حا
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كرديم اين بود كه با ما هم توى ايتاليا يك توقف داشتيم و هواپيما عوض مى
 پاكستان انداخته بوديم و پشت اين پاسپورت و با اون عكسى كه ما توى

 اصالً. ها جا بزنيمفالنخودمون رو به جاى مستر . شدسرمون پرده بود، نمى
اى خريده شده مسئله ديگه هم اين بود كه بليط، به اسم ديگه. مشخص بود

 .اى داشتبود و پاسپورت اسم ديگه
ن كه كار اين از آمريكا اومده بود پاكستا. يكى بود به اسم علي آمريكايى

. هاش بوديمما اولين مشترى. دار بشهجورى پولها رو راه بيندازه و اينبچه
اى رو كه فقط پول رشوه. خواست ما رو مجانى بفرسته كه اسم در كنهاين مى

كانادا درست نشد، چون اون روز يه بازرس . من بودم و اون دوستم. داد، گرفت
 بعدش گفتيم كجا بريم؟ ي هفته .شدمخصوص اومده بود تو فرودگاه و نمى

 .آد كه ما گفتيم باشه، بريم دانماركگفتن بليط دانمارك گير مى
يك كيف . دوباره كراوات زديم، لباس نو پوشيديم. قرار شد بريم دانمارك

اى بايد هخُردساعت يازده و . رفتيم فرودگاه. سامسونت هم من خريده بودم
فتن فرودگاه، بردينگ كارت رو ر بايد مىدوتااين . كرديمحركت مى

دادن به ما، بعدش ما اومدن بيرون، بردينگ كارت رو مىگرفتن، مىمى
 .رفتيم پيش پاس كنترلمى

ها خبرى ها رفتن، پانزده دقيقه به پرواز مونده ولي از اينآقا ديديم اين
 دقيقه مونده بود به پرواز كه پيداشون شد و گفتن آماده 10درست . نشد
اين پسره از ترس دست و پاش رو . دويديم دم باجه. گفت زود باشين. نبشي

گرفتن، چون ها بودن كه وقت پرواز از ترس اسهال مىخيلي. گم كرده بود
ه زندان بود و از اين جور چيزها تا سازمان ي شد كه پاس جعلياگه معلوم مى

خره پيداش البااين دوست ما راه رو گم كرده بود، .  و بهمانفالنملل بياد و 
طرف . كرديم و چهار پنج دقيقه مونده به پرواز روى پاسپورت ما مهر زدن

 دوتاگفت . فورى با خلبان هواپيما تماس گرفت. يه ي چقضيهدونست مى
 ماشين . آنمسافر جا موندن، دارن مى

SAS هاى هواپيما رو كه برداشته بودن دوباره اومد، سوار شديم، پله
 .يم و هواپيما راه افتادگذاشتن، سوار شد

 ؟كپنهاگمستقيم اومدين    :اكبر
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توى هواپيماى ما . ها بگماىيه چيزى راجع به نامردى توده. آره   :ناصر
اى  فهميدم كه تودهكپنهاگاى هم بودن كه برادر بودن البته توى  تودهدوتا

ما با هم قرار گذاشتيم چند ساعت توى سالن ترانزيت منتظر بشيم، . هستن
 دو ساعت بريم خودمون رو معرفى كنيم كه پروازمون لو نره و بقيه مثالًبعد از 
ما رفتيم . اومديم تو سالن ترانزيت. ها گفتن باشهاون. ها هم بتونن بيانبچه

بعد . گم شدن. ها نيستنبعد ديديم اين. رفتيم رستوران. تلگراف زديم به ايران
ها همون موقع ديديم زكى، اين. ماز دو ساعت رفتيم خودمون رو معرفى كردي

 ما رفتيم تلگراف بزنيم خودشون رو معرفى كرده بودن و همه اينكهبه محض 
 .مسير رو هم گفته بودن

ها هر جاى دنيا كه باشن بايد يه عده رو لو بدن وگرنه گويا اين   :اكبر
 .گذرهشون نمىامورات

ون پناهندگى شبِهِفكر كرده بودن اگه همه چى رو بگن راحت    :ناصر
 .خوان بيان ديگه هم مى�ي دهدن، ديگه فكر نكردن كه فردا يه عمى
. اون كسى كه قبل از ما رسيده بود. ها بودطور همينما هم كه اومديم    :اكبر

 همه چيز دقيقاً. ها رو داشت خصلت اينامااى بود يا نه، دونم تودهالبته نمى
 .رو مو به مو تعريف كرده بود

 ”آپولوِ“هايى رو كه توى هتل  كه رفته بود سوئد حتى تعداد آدميكى بود
. چى رو و تمام چيزها رو بليط خريدن قاچاق�شيو. ن بودن گفته بودآلما
 همه ديپورت شدن به -86سال  -اى كه پارسال اومدن خاطر همين عدهبه

 .ن يا تركيهآلمادانمارك يا 
 . ديگه نيازى به اين كار نبودجااينآخه . شد من باورم نمىاصالً   :ناصر
ن توى زندان جمهورى الهايى كه امن گمونم هشتاد درصد آدم   :اكبر

ى قدرت اسالمى هستن به همت همين رفقاى نازنينه وگرنه جمهورى اسالم
 .اين كار رو نداشت

. بعد اعتراض كردم. خره پناهندگى اجتماعى گرفتمالبا   :ناصر
بعد سعى .  يه سرى دانماركى صحبت كردمرفتم با. پناهندگى سياسى گرفتم

يه زن .  خوب نبود يه جورى بيارمشوضعشكرديم اون رفيقم رو كه 
شروع كرديم به . از طريق قانونى نتونستيم. دانماركى پذيرفت كه كمك كنه
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.  رو فروختملميخچا. ده هزار كرون براش پول جمع كرديم. پول جمع كردن
 هم از اين و اون گرفتيم، شد ده هزار شش هزار كرون. ها رو فروختممبل

 .ه كارهاش رو جور كرد، اومدي كرون، فرستاديم، همون اصفهاني
رفتن هور مىالبايد از . شون بود سوئد توى پاسپورتجعليِها ويزاى اين

. از دهران به هلند، از هلند به دانمارك. يه يدهران كه توى عربستان سعود
خودم رفته بودم فرودگاه و .  كرده بودممن رفته بودم تمام مسير رو چك

ها تلفن فرودگاه رو هم داده بودم به رفيقم كه اگه اون. منتظرشون بودم
 .تماس گرفتن، بتونم يه جورى پيداشون كنم و بگم چكار كنن كه گير نيفتن

 برن، خودشونو اينكهو قبل از .  سوئد داشتنجعليِويزاى . ها اومدناين
ها رو ديده بود و بردينگ كارت پاسپورت. ته بودشونمعرفى كنن، پليس گرف

وقتى اين رو گفتن، گفتم . شون سوئدبراشون گرفته بودن و فرستاده بودن
هات رو ديپورت كردن گفت رفيق. رفتم تلفن كنم به دوستم. ديگه كار تمومه

 ...يه يطور اين گفت آره، !شهگفتم مگه مى. به پاكستان
تو . رفتم تو فرودگاه.  و اين و اون صحبت كردنما شروع كرديم با وكيل

يه ساعت بعد . شون سوئدگفت ويزاى سوئد داشتن فرستاديم. اداره پليس
. رفتم سراغ آژانس كه باهاش اومده بودن. رفتم، از اداره پليس بيرونم كردن

ساعت ديگه درها رو نيم. گفتن نيم ساعت ديگه بيا. ى ندادناطالعاتهيچ 
 .بستن

خره بعد از هزار زحمت فهميدم كه تو البا. ا وكيل تماس گرفتمرفتم ب
شروع كردن به زنگ . هاى معروفشخصيتتماس گرفتيم با . سوئد هستن

چون پليس كارش . من خودم اومدم تو تلويزيون صحبت كردم. زدن
ي   نوشتن و مجلهEkstra bladetي معروف  روزنامهتوى . غيرقانونى بود

press.   
من و . شون كننخوان ديپورتفهميده بوديم كى مى. سوئد بعد، رفتم 

هور پاش الهمون دوستم كه تو  -شون يكى از دوستانم رفتيم مالقات
فهميديم چه . با هم رفتيم، باهاشون حرف زديم.  اون هم سوئد بود-شكست

 رو با همون كپنهاگمن هم بليط برگشت . گردنروزى و با چه پروازى برمى
ون بِهِش.  قرار بود برگرديم دانمارك يه خبرنگار هم همراه ما بود.پرواز گرفتم
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 .كنيم و شما فرار كنينگفتيم وقتى به سالن ترانزيت رسيدين، ما شلوغ مى
 مأمور دوتا. خبرنگار رفت باهاشون مصاحبه كرد. سوار هواپيما شديم
كردن ضبط خبرنگاره رو ها بود كه هى سعى مىسوئدى هم همراه بچه

ها در بار خودش رو به شكل ايرانى كه يكيه ياين همون خبرنگار. نبگير
رفت بيرون از دانمارك و آمد و تقاضاى پناهندگى كرد تا بتونه بفهمه . آورد

 .يه يها چطوراداره پليس برخوردش با پناهنده
 دانماركى اومده بودن دنبال مأمورمسافرها پياده شدن، . پياده شديم

 .هااين
ون پناهندگى بدن ولي ما بِهِشها درست شده و قراره ر اينبگو كاال حا
 يكى ي شونهشون هر كدوم. بردنها رو مىها داشتن بچهمأمور. دونستيمنمى

. من پشت سرشون بودم خبرنگاره هم بغل من بود. ها رو گرفته بودناز بچه
تا رسيديم به سالن . اضطراب داشتم و سر درد عجيبى هم گرفته بودم

 دوتااين . يه دفعه زدن زير دست پليس و فرار. ها وقتشهيت گفتم بچهترانز
 سوئدى هم بعد از مأمور دوتاشون،  دانماركى دنبالمأمور دوتادويدن، مى
هاى بچه. شونها من هم دنبالها، خبرنگاره هم با ميكروفنش دنبال ايناون

تظار ايستاده هاى دفتر مشاورتى پناهندگان كنار سالن انميز كتاب و بچه
رفتن از پليس سئوال در ضمن مرتب مى. بودن كه اگه اتفاقى افتاد شلوغ كنن

 ها چى شدن؟كردن كه اينمى
دادن، همه ها فرار كردن، رفتن توى اون صفى كه پاسپورت نشون مىاين

گفت خيلي ه مىمأمور. خواهيم پناهنده بشيم رو كنار زدن و گفتن ما مي
 .ن به ما پناهندگى بدينالگفتن نه، بايد همين اا مىهبچه. خوب صبر كنين

. شناختمى. ه من رو تو تلويزيون ديده بودمأمور. بعد من هم رسيدم
ون بِهِشگفت پس . ها هستمخواهى؟ گفتم رفيق اين چى مىاينجاگفت تو 

يه افسر اومد، گفت كارها درسته، .  اعتماد ندارنبِهِتگفتم . بگو آروم باشن
 .اداره پليس فرودگاه و همه چيز درست شدرفتيم توى 

اون يكى زود جواب . كردن مىاذيتها رو ولي نفهميدم چرا يكى از اين
جواب . شش ماه منتظر بود. اومدگرفت ولي اين رفيق ما جوابش نمى

رفتيم بررسى كرديم، از طريق وكيلش، . مصاحبه هم نرفته بود. اومدنمى
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 عوض كردن و شماره پرونده يه نفر ترك  رونها شماره خارجى اوديديم اين
ها هم كه يعنى اين سال. م شده بودعالاى كه مختومه ا دادن پروندهبِهِشرو 

 .شدكرديم هيچ خبرى نمىموند، اگه اقدام نمى مىاينجا
 كنى اين عمدى بود؟فكر مى   :اكبر
جى طور اتفاقى شماره خارچون امكان نداره به. به احتمال زياد   :ناصر

 .بعد از شش هفت ماه اين هم جواب گرفت. كسى رو عوض كرد
 كنى؟ چه كارها مىاينجا. از اوضاع دانمارك بگوال خب، حا   :اكبر
ديگه سيل . بعد از يه مدت كه كارهاى پناهندگيم درست شد   :ناصر

 .دادنبه همه منفى مى. جواب منفى روانه شده بود
 چه سالي؟   :اكبر
 .85سال    :ناصر
  بود؟بهتر كه ما اومديم اوضاع 86يعنى    :اكبر
. گرفتن ناآگاهى جواب منفى مىخاطر بهها اكثر پناهنده. آره   :ناصر
ما تصميم . دونست چى بايد بگهاومد، سياسى هم بود، ولي نمىيارو مى

. گرفتيم دفترى درست كنيم براى مشاورت پناهندگان باهاشون كار كنيم
 پليس درد بهببينيم كدوم نكاتش . يمشون رو گوش بدداستان زندگى

 تاسيس 86اداره مشورتى رو اوايل سال . روى اون نكات تكيه كنيم. خورهمى
كردن و ما بعد، كارش هم خوب بود، چون تعداد زيادى مراجعه مى. كرديم
 .رسيديمنمى

 اومدن؟ مىطورچ   :اكبر
 آدرس. ميه زديمعالهاى صليب سرخ اما رفتيم توى كمپ   :ناصر

اومد گرفت يا از اين قبيل مىداديم، هر كى مشكلي داشت، جواب منفى مى
 .سراغ ما
دادن  جواب منفى مىاينكهوقتى كه ما اومديم به محض    :اكبر

 فرصت اين اصالًگردوندن به تركيه يا پاكستان و سوارت ميكردن و برمى
 .ها نبودحرف

اومد و دو بار جواب مىبايد . وقت هنوز به اين شكل نبودنه، اون   :ناصر
ما از . فقط ايرانى نبود. تعداد متقاضى زياد بود.  فرصت داشتندوتابين اين 
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همون اول تصميم گرفتيم كه اين غيرسياسى باشه، مخصوص ايرانى نباشه، 
و قرارمون اين بود كه هر كسى بتونه .  و از اين چيزهااونجاهر كسى بتونه بياد 

 .لبنانى، فلسطينى. خط بىچپ، مجاهد،.  كار كنهاونجا
ن الا. كارمون كم شد. هاى مثبت رسيدبعد جواب. يه مدت كار كرديم

خوان كنيم كه مى روى كسانى كار مىتر بيش.  كار ما عوض شدهي شيوه
 .شه توضيح داد نمىفعالً و يه سرى كارهايى كه اينجاخونوادشون رو بيارن 

 قضيهتى كه ما اومديم و كار كردين؟ وق اكتبر چهقضيهتوى    :اكبر
 ها؟كشتى نورنا و بقيه كشتى

. توى كشتى نورنا، وينستون چرچيل و غيره. ما مرتب اومديم   :ناصر
 . شما هم شركت كرديمتظاهراتتوى 

اى خط  برادران تودهاينكه نبودم براى تظاهراتمن توى    :اكبر
 . رو كشونده بودن تو كليساملّت دادن و مى

توى كشتى هم . ها بوداىخط توده. خالف كليسا بوديمما هم م   :ناصر
يه سرى گفته . دار كومله هستنها طرفگفته بودن اين. ما رو بايكوت كردن

شوراى . سعى كرديم كار كنيم.  و بهمان هستنفالندونم ها نمىبودن اين
 .برخورد بدى با ما كردن. كشتى هم با ما درست رفتار نكرد

دست يكى دو نفر بود كه از انجمن ايرانيان خط  قضيهاوايل    :اكبر
 خوب كشتى هاىبا دو سه تا از بچه.  شدمقضيهبعد من هم وارد . گرفتنمى

 بود مرد خوبى بود، تنها كسى بود معلّمشون يكى. كه در واقع خطى نداشتن
ن گويا توى الكرد، خودش هم منفى داشت و ا رو دنبال مىقضيهكه مدام 

ها كه چاپ نشد، يه نامه نوشتيم ه تا نامه نوشتيم براى روزنامه دو س.سوئده
اى ها نامه يكى از بچهقبالً. اينجابراى نماينده سازمان ملل كه قرار بود بياد 

بعد ما ريز مطالب رو نوشتيم و با . امنوشته بود كه توى گزارشى توضيح داده
خواستند كمك هاى زبلي كه هى مىزبان دست و پا شكسته، بدون مترجم

از فرداش . بد هم نبود. كنن، رفتيم با نماينده سازمان ملل حرف زديم
 .شدالعجل انجام نمىكم ضربها كم شد و دستديپورت
 كشتى كار قضيهطور كه بايد توى بهر جهت نگذاشتن ما، اون   :ناصر

 .كنيم
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فقط دو سه نفر كه جواب منفى گرفته . اومد كسى سراغ ما نمىاصالً
 . شخصى اومدنطور بهودن، ب

سعى  pressهاى مجله  از بچهچندتا اكتبر، من و 19توى جريان قانون 
ى بدن صحبت أخواستن به اين قانون ركرديم با نمايندگان احزابى كه مى

سوسيال دمكرات . دنى مىأ احزابى رمعلوم بود چه. كنيم
Socialdemokratiet كنسرواتيو،Konservative ونسترا ،Venstre و 

دادن اكثريت رو بدست  مىرأيكه اگه  بود ”كريستلي فولك پارتي“
 Fremskridt ت پارتىكريسفرم. داد نمىرأيفقط راديكال . آوردنمى

Parti  اصالًگفت اين قانون مى.  دادن رو بايكوت كرده بودرأي اصالًهم كه 
 به اين ها راجع از اينكدام هيچمشخص شد كه . با اين مصاحبه كرديم. شله

 .ها رو بگيرنخوان جلو ورود پناهندهدونن، فقط مىقانون چيزى نمى
يكى از مواد اين قانون اين بود كه پناهنده بايد مستقيم از كشور خودش 

شه  ديپورت نمى-كشور غير امن - اگه از تركيه بياد مثالًبياد با پاسپورت يا 
ما سئوال . شهورت مىولي اگه از يك كشور غربى بياد، به همون جا ديپ

 سياسى مشكالتكرديم از نمايندگان مجلس كه آدمى كه پناهنده است، مى
تونه مستقيم بياد؟ جورى مىتونه پاسپورت بگيره؟ يا چهطور مىداره، چ

. گفت با كشتى بياديكى مى. گفت يه قطار بدون توقف بگيرهشون مىيكى
ها فقط اين. گيرى كنهتگفت هواپيمايى بگيره كه وسط هوا سوخيكى مى

 .قانون پيشنهادى رو خونده بودن و گفته بودن باشه
من تو يه مصاحبه مطبوعاتى شركت كردم كه رئيس سازمان ملل 

رهبر .  يه دانماركى كه توى سوئده-از سوئد اومده بود -اسكانديناوى بود 
ها و هدار پناهندها بود و دو سه تا وكيل زبردست طرفحزب سوسيال دمكرات

 .كدوم نيومده بودناز احزاب ديگه هم دعوت شده بود، كه هيچ
، ولي يه ي چقضيهدونستن  مىاينكهبا . ها خيانت كردنسوسيال دمكرات

هاى مجلس توى بحث. تمام اين جريان رو من دنبال كردم.  دادنرأي بِهِش
ارى  كرديم ولي نتونستيم كتالشنگارها خيلي با روزنامه. هم شركت كردم

 . بودتر بيشها زور اون. بكنيم
  توضيح بدى؟تر بيششه راجع به اين قانون مى   :اكبر
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اى اومده بود به اين شكل بود كه چون پناهنده از كشور ديگه   :ناصر
يه سرى از . كردنش مى، با اولين پرواز ديپورتفوراًبدون هيچ گفتگويى 

شون دونست فرستادن نمىمسافرهاى امير حيدرى بودن كه چون او قانون رو
 رو هم كه دوتاجريان اون . هاشون پس فرستاده شدندانمارك كه خيلي

 .خودت توى گزارش نوشتى
دونم چى به نمى. شون كردنمن فقط توضيح دادم كه ديپورت   :اكبر
 .چى بود
 پاسپورت داشتن وقتى كه دوتا. مهدى و زنش با هم اومده بودن   :ناصر

ا تركيه، پاسپورت هر دو رو يكى كرده بودن و شده بود رسيده بودن برلن، ي
شون كردن به تركيه با همون پاسپورت وقتى رسيدن دانمارك ديپورت. جعلي
شون جعلي تونستن برگردن ايران، چون پاسپورت نمىاصالًو ديگه . جعلي

ولي من از طريق راديو . دونم چه اتفاقى براشون افتادبعد هم نمى. بود
 .اهاشون تلفنى مصاحبه كردم و جريانش از راديو پخش شددانمارك ب

 كه از نظر خود اسكانديناوى يه ها به كشورهائيدر واقع گاهى ديپورت
 .كشورهاى ناامن هستند

ست كه ما وقتى به نماينده سازمان ملل توضيح اينجاجالب    :اكبر
. كردكنه، تعجب مىالعجل ديپورت مى ضربطور اينداديم كه پليس مى
وقتى هم كه براش توضيح داديم همين ماه . گفت پليس چنين حقى ندارهمى

دونم از كجا به تركيه ديپورت كردن و  نفر از اعضاى كومله رو نمى6پيش 
يادم نيست،  - نفر 36 نهاغير از اودولت تركيه هم تحويل ايران داده، گفت 

. تونيم كارى بكنيمىديگه رو هم فرستاده، ولي ما نمچندتا  -تر بيششايد هم 
گفت توى تركيه هيچ چيز دست ما نيست بعد با همه اين احوال ديپورت مى
 .كردن به تركيهمى

شن كه غير ها به كشورهايى فرستاده مىآره، خيلي از ديپورتى   :ناصر
 .امن هستن

يا . تونه پناهندگان ايرانى رو بفرسته تركيه سوئد تحت شرايطى مىمثالً
 . پناهنده افغانى رو بفرسته پاكستانتونههلند مى
ها ازشون دن يا توى اون زندانها هم كه راحت تحويل مىاون   :اكبر
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 .كننپذيرايى مى
آد، جلو هواپيما ن وضع طورى شده كه پليس مىالآره ديگه ا   :ناصر

اگه ببينه از كشور غربى اومدن، . كنهها رو چك مىايسته و تموم پاسپورتمى
 .كنهشون مىواز ديپورتبا اولين پر

خواست  پرس مىي لهيكى از خبرنگارهاى مج.  شروع شدقضيهوقتى اين 
. يه يدونست چى به چكس نمىچون هيچ. ته و توى كار پليس رو در بياره
اسمش رو گذاشت حسن نادرى رفت از . مارتين موهاش رو رنگ كرد

 توى جيبش يه ضبط كوچيك هم گذاشت. كپنهاگهامبورگ پرواز كرد به 
. به اسم پناهنده ايرانى اومد دانمارك. هاى پليس رو ضبط كنهكه بتونه حرف

. ها گفته بود، اين گُه رو پس بفرستيكى از پليس. برخورد پليس رو نوشت
اين صبر كرده بود، همه مراحل رو كه . ها رو توى پرس نوشتهمه اين

ه بود ديگه بازى تموم خواستن ديپورتش كنن، گفتگذرونده بود، وقتى كه مى
در مدتى كه توى . من خبرنگار مجله پرس هستم و دانماركى هستم. شد

قبل از ديپورت گفته بود ساكم رو . زندان بود ساكش رو بلند كرده بودن
يكى از . كردن گفته بودن توى هواپيماست به انگليسى صحبت مي. بدين
بعد كه گفته بود . ها گفته بود بگو تو هواپيماست، ردش كن برهپليس

و هنوز يه پرونده بر عليه . آزاد شد.  داده بودنبِهِشخبرنگاره، ساكش رو 
 .مجله پرس و سردبيرش هست

 .يه كمى راجع به راسيسم توضيح بده   :اكبر
 رفت پيش خيلي اينجا، راسيسم ال از وقتى كه ما اومديم تا حا   :ناصر

 .گرفتنوقتى ما اومديم خيلي تحويل مى. كرده
 گفتى چه سالي اومدى؟   :براك

زنن  رو احزاب دست راستى دامن مىقضيهاين . 84سال    :ناصر
ها گه اينمى.  راسيستهعلناًكه  Fremskridt Partiحزب  اون مخصوصاً
شه مثل يه گه دانمارك هم مىمى. آن مىاينجاهايى هستند كه به ميمون

ها رو اين. كننليد مثل مىها مثل موش توگن اين پناهندهمى. پاكستان ديگه
 .بايد اخراج كرد

 ؟يه يشون چقضيهژاكت سبزها    :اكبر



 ٢٤٦

ها ، راكGrønjakkerژاكت سبزها .  گروه هستنچندتاها اين   :ناصر
Rock هلس انجلس ،Hells angels  ها مسئوليت مواد  اينتر بيشكه

لس و  هلس انجمثالً. هاى راسيستى هستنعهده دارن و گروهمخدر رو به
للي هستن كه خودشون با هم لماهاى بين جرياناصالً Bulshitبولشيت 

هاى جهنم و بولشيت يعنى گُه هلس انجلس يعنى فرستاده. خيلي دعوا دارن
شه گفت كه هلس  مىتقريباًن الا. دنديگه رو ترتيب مىها هماين. گاو

 .ها رو نابود كردهآنجلس، بولشيت
 ها؟اند به مخالفت با پناهندهكردهها تازگى شروع اين   :اكبر
هاى خودشون رو اختالف. كردنها كار خودشون رو مىاين   :ناصر

 مخصوصاً. كننداشتن از وقتى كه پناهنده وارد شده، بر عليه اون هم كار مى
 .يى از پناهندگان رو چاقو زدن، كتك زدنچندتاژاكت سبزها كه 

. و دو سه تا از دوستاممن . رفتيميه شب توى واكينگ استريت مى
از يه زنى پرسيدم كبريت . كبريت نداشتم. خواستم سيگار روشن كنممى

با عصبانيت . خيلي معمولي سئوال كردم. دارى؟ نه مست بوديم، نه چيزى
يه دفعه ديدم يه مردى از پشت سر داره اداى من رو . رفتيم. گفت نه، ندارم

گفتم من از اون خانم .  ندارمگى؟ گفت من كبريتگفتم چى مى. آره در مي
صه ول خال. گفتم باشه، من از زن تو پرسيدم. گفت اون زن منه. پرسيدم

اومدن . خواستن درگيرى بشهدوستان من نمى. با هم درگير شديم. كردنمى
من با يارو . ش شد و اومد طرف ماجدا كنن كه يه دفعه يه غول دو مترى پيدا

هاى خودمون هم، يه زدن، بچهديگه منو مىغوله با يكى . ويز شده بودمگال
، ش هدخترى بود كه مشت خورد، يكى هم اومد جدا كنه، مشت خورد تو چون

ها حلقه زده بودن تماشا مردم، دانماركى. زننها مىمشخص بود كه اين
كدوم زدن، هيچهان و همونجا قدم مىهايى كه محافظ مغازهپليس. كردن مي
 .ياد و به داد ما برسهسيم نزدن كه يكى ببى

 پوشن؟ ژاكت سبز مىواقعاًها اين   :اكبر
 چاپ نوشآره، ژاكت سبز، يه پرچم انگليس هم پشت ژاكت   :ناصر

 . شده
 آن بيرون؟ يعنى رسما با اين لباس مى   :اكبر



 ٢٤٧

ها شون بود كه حتى توى روزنامهيكى. آره، مخفى نيستن   :ناصر
 .ستنوشت كه چرا بر عليه پناهنده امى

  رسمى وجود دارن؟طور بهها پس اين   :اكبر
جمع خودشون رو دارن ولي رسميتى به اون معنا الً احتما   :ناصر

اند تحصيل هايى كه نتونستهآدم. ها رانده شدگان جامعه هستناين. ندارن
 . اند، سطح فكرشون پائينهكار بودهكنن، بى
 .هاى خودمونىالله بمثل حز   :اكبر
مثل . شون هستيمكنن ما باعث بدبختىها فكر مىاين. اًتقريب   :ناصر

شون مشكالتها باعث بيكارى يا كنن افغانىها كه فكر مىخيلي از ايرانى
رنگ مو . زنيمشون لطمه مىكنن ما به سيستم جامعهها فكر مىاين. هستن

جريان . همه جا هست. يه يهر جهت حماقت يه چيز جهانبه. تاثير داره
ها نيستن ولي خب افرادى هم هستن كه جزو اين. م هستهن كالكوكلوس

يه نوع راسيسم مخفى هم هست . كنن مىاذيتشون بيفته اگه آدم به چنگ
 راسيست نيستن، ظاهراًهايى است كه  و مخصوص آدميه يكه در واقع درون

 توى محيط كار، مثالًيه،  يولي از درون راسيس هستن، برخوردشون راسيست
 يه ياين هم يه نوع راسيسم مخف. ها رو ديدشه ايناتوبوس، يا ادارات مىتوى 

 .كه به هر جهت هست
ه      صا  عد از 
 

اى هم اگه حرف ديگه. اىيه كه گفتهها همه آن چيزهائىاين   :اكبر
 . اضافه كنىاينجاتونى دارى مى
 كه طورطور كه بوده نه آنمن خيلي سعى كردم اتفاقات را آن   :ناصر
خواهم، توضيح بدهم ولي وقتى براى بار دوم به مصاحبه نگاه كردم، من مى

يعنى باز هم در بعضى جاها خودم را . طور كه بايد، نيستديدم باز هم آن
اين . ت خودم را بيان كنماام احساسام و در بعضى جاها نتوانستهسانسور كرده



 ٢٤٨

كنم هر حال فكر مى هت تكنيكى هم بايد باشد ولي بالالبته به خاطر اشكا
اگر روزى . آورديك تصوير تقريبى در مورد من در ذهن خواننده بوجود مى

بتوانم كليه اتفاقات زندگيم را بدون هيچ شرمى و ترسى بگويم، شايد زياد 
هايى ام خودم را از دگمفرقى با اين داستان نداشته باشد ولي حداقل توانسته

 .ص كنمخالمرتبه ام براى يك كه در زندگيم داشته
 
  
  
  
 
 
 
ی  یا ی  ت ز  پای 
 

يادم . بنا به رسم عشاير، نافم را به اسم پسر يكى از بزرگان ده بريده بودند
آمدند و با اسب سفيدى برايم شيرينى، شد، مىآيد هر سال، عيد كه مىمى

كردند كه  هر سال به من يادآورى مىىطور اين. آوردندهديه و لباس مى
 .بار هم نديده بودمشكسى كه يك. ه نامزدم هستموابسته ب

 مالك بزرگى وجود آنجادر . هاى لرستان بدنيا آمدمدر يكى از بخش
اى خاص  جلوهآنجاى بود، در امالك مرفههخُردنداشت، به اين خاطر، پدرم كه 

دختر .  سرشناس بود”خان“او هم از خانواده يك . دار بودمادرم خانه. داشت
مادرم را دايه بزرگ . هاى زيادى داشترگويان منطقه بود كه زنيكى از زو
فرزندان .  زن مهربانى استاما دختر آن شخص است، اينكهبا . كرده است

 قبل از من پسر بود و ي بچه. من فرزند ارشد هستم. خانواده هشت نفر است
ت  سنخاطر بههاى بعدى بچه. شدخاطر همين به من خيلي توجه مىمرد و به
شود كه  باعث مى”دايه سپردن“ به ي اين مسئله.  دايه داشتندآنجامعمول 
 .ها طور ديگرى نگاه كنندها به بعضى از بچهخانواده


