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  :ت  

   اين كتابي بارهچند نكته در 
  :تاب اول  

  اي از روايت اعظم گوشه
  پاي صحبت يك جوان 

   اسالمي گند و گوز جمهوري
  :تاب دوم  

  امواج بلند دريا
  سفر دور و دراز من

يك زن سياسيپاي صحبت   
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ه  باره   تاب نند  ن    ی ا

  
يكي از داليل بازچاپ آنها .  منتشر شده استآنجا اينجا ها قبالً اين روايت

 .ها در يك مجموعه كنار هم باشند خواست اين روايت اين است كه دلم مي
اين يك احساس فردي . انگار آدم بخواهد بدني پاره پاره را به هم بچسباند

  .است كه شايد براي ديگران چندان معنايي نداشته باشد
را يادم هست دستي در آن » اي از روايت اعظم گوشه«از كتاب اول 

ي  دانم به شيوه همين قدر مي. ام، تا چه حدش را يادم نمانده است برده
اي،  ها، و گاهي اضافه كردن جمله هاي خودم، با مكث اننگارشِ داست

  . ام هايي را در آن برجسته كرده نكته
هم در همين حد دستي در آن » گند و گوز جمهوريِ اسالمي«روايت 

هاي ديگر، چه سئوال و جواب، چه بدون سئوال و  برده شده،  اما روايت
گذاريِ  يل براي نامبه همين دل. جواب، فقط كلمه به كلمه ثبت شده است

را دوستي كه هرگز او را » امواج بلند دريا«مثالً وقتي كه . كتاب مشكل داشتم
ام مو به مو نوشته باشد و من فقط با چند نامه تالش كرده باشم او را  نديده
. فرو ببرم، انگار اين فصل از كتاب كامالً متعلق به اوستتر به عمق ماجرا  بيش

را بيست و چند سال پيش » اي صحبت زني سياسيپ «روايتيا وقتي كه 
باشد و براي من فرستاده باشد، انگار اين فصل هم مختار پاكي ثبت كرده 

  .متعلق به اوست
ها را من به عهده   اين روايتبه هر حال آن چه واضح است حماليِ ثبت

  .اش را كنار هم قرار دهم خواست همه ام، و به همين دليل دلم مي داشته
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 چون. ها شايد در نهايت كامالً شخصي باشد ي من هم به اين روايت هعالق
 در ضمن كه اينها را جمع و جور .ما هاز تك تك اين دوستان چيزهايي آموخت

مين طور دور و برِ آدم ريخته  ه،، داستان، روايتكردم متوجه شدم ادبيات مي
  .است

ناب تهيه كنم، هاي  اي از روايت من اگر قصد داشتم مجموعهديگر اينكه 
  .داد بدون شك اين شش روايت فصل اولش را تشكيل مي
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م     او ای از رو ا
 

دانستند دو بار اول اتفاقى بود و نمى. بودنده اين بار سوم بود كه مرا گرفت
نصف شب ريختند توى . ندا دانستند با كى طرف مىدقيقاًاين بار . كى هستم

چند ماهى بود كه با يكى كه از بچگى با هم دوست بوديم زندگى . خانه
كارى هم با . دختر مهربانى بود. روزى بودپرستار يك كلينيك شبانه. كردممى

تو بيمارستان . مادرش مريض بود. كردبا مادرش زندگى مى. سياست نداشت
 مانآمد، حرف اتفاقى براى من پيش قرارمان اين بود كه اگر احياناً. بسترى بود

اين باشد كه چون مادر او مريض بوده و توى خانه تنها بوده از من خواسته 
م، براى رد گم كردن، ا در ضمن من هميشه كنار كار سياسي. بيايم پهلوش

قدرها وقت اين كار آن. كردمروزى چند ساعت براى يك بوتيك گلدوزى مى
ولي . بلوزهاى زنانه بودها روى گاهى اين گل. پولش هم خوب بود. گرفتنمى

. كردم را گلدوزى مىاش هآن روزها يك جور روسرى مد شده بود كه من گوش
 .ها گوشه و كنار اتاق ولو بودوقتى ريختند توى خانه چندتايى از اين روسرى

آيد كه غير قابل مى ها يك چيزهاى مضحكى براى آدم پيشبعضى وقت
ه بودم به هشت سال پيش فكر توى حياط اوين كه ايستاد. توضيح است

 اين كه وارد همان فضايى تصورو از . كردم كه توى همين اوين بودممى
شايد هم چون در عرض . اى داشتمام، شادى احمقانهشوم كه قبالً بودهمى

ه بودم و آزاد شده ام را ندادصات اصليبودم و مشخّ دوماه دوبار دستگير شده
شايد هم چون كم و بيش . دانمنمى. كرديدا نمىبودم، اصالً ترس به من راه پ

 . دانستم چه چيزهايى در انتظارم استمى
گفتند مشخصات تو اين است و اسم . مرا بردند توى اتاق بازجويى

من . گفتم نه، من اين نيستم. مستعارت اين است و عضو فالن سازمان هستى
 . اسمم اين است و فاميلم اين. فالني هستم
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توى . به نظرم آمد اتاق است. سته بردند توى يك اتاق ديگرمرا چشم ب
يك نعره . بيند از يك ديواريك تكه مى. بيندپاره مىآدم پارهالً زندان معمو

 . شكسته شدن يك انسان هم شنود از درمى
پاهايى كه شالّق خورده و . توانستم ببينمبند چندتا پا را مىاز زير چشم

آن جور، با آن سرعتى كه . اكثر پاها پاى مرد بود.  بودباد كرده و زخم و زيلي
.  كردند كه من فالني هستمتأييد آنهااحساس كردم . من ديدم پاى مرد بود

داشتند و آن سكوت آن جور كه مرا وسط اتاق نگه. شنيدم البتهصدايى نمى
مطلقى كه بود و با آن حالتى كه مرا از اتاق كشيدند بردند بيرون، يك 

 . دست دادبِهِمن حسى همچي
دانستم كه اين بار ماندنى هستم، و وقتى آن پاها را ديدم، تقريباً مى

ها را كه چند هفته پيش يكى از بچه. مطمئن شدم كه بايد لو رفته باشم
آدم . دانستم كه چيزى ازش نداشتندمى. مسئول چاپخانه بود گرفته بودند

احساسات من تا به امروز به .  ندارممن با ديگران كارى. قابل اعتمادى هم بود
كس ديگرى . خيلي بعيد بود كه از طرف او لو رفته باشم. اندمن دروغ نگفته

 شده دستگيرباشد، مسئولم بود كه چند ماه پيش  توانست مرا لو دادهكه مى
 . بود

 شاه �ي هچون توى دور. توانم مقاومت كنمبا اين همه فكر كردم مى
تم تا وقتى كه خودم چيزى نگويم، به هر حال خيلي دانسزندان بودم مى

ي هم كه داشتم اين بود كه خوشحاليك . توانم تعيين كنمچيزها را خودم مى
ام با او و با تشكيالت ماه قبل از اين كه مسئولم دستگير شود، رابطهيكى دو

 در عين حال اما.  جديد را نداشتماطالعاتبود و يك سرى  قطع شده
توانم از زير يك ها نمى كه اگر دروغم ثابت شود به اين سادگىدانستممى

 .رومسرى چيزها در
بندتو يك كمى بزن گفت چشم. تو اتاق، بازجو، يك ورقه گذاشت جلوم

من هم نوشتم . ام دوباره بكش رو چشمات تو بنويس، بعد، مشخصاتالبا
بازجو نگاهى به . ام را نوشتميعنى اسم و مشخصات غير سياسى. فالني هستم

دونى اگه ثابت بشه تو اين كه نوشتى نيستى، گفت مى. ي من انداخت نوشته
. گفت پس زيرش رو امضاء كن. پذيرى؟ گفتم بلهحكمت اعدامه؟ اين رو مى
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 .امضاء كردم
رو ما همه چى! تونى كلك بزنىگفت ببين جنده خانوم، به ما نمى

 يك عده جوون اينجا! ودت بگىخواييم خودت با زبون خدونيم، ولي مىمى
رو به فعالً دارن يكى ديگه. خوان به خدا برسن و تطهير بشنهستن كه مى

يه ساعت كه بسپرمت دست اين جوونا، . آرن، بعد از اون نوبت توئهحرف مى
 !كنن دگورىآدمت مى

 . مرا فرستاد تو سلول
نظرم آمد فكر كردم راستى آن پاهاى شالّق خورد مال كى بود؟ يعنى به 

 خودم باشد؟ ممكن است يك جور تصوركردند؟ ممكن است تأييدكه مرا 
 ف زدن؟لُسازى بوده باشد براى بصحنه

همان . ام را هم گرفته بودندخانههم. فرداش دوباره مرا بردند بازجويى
ها مطمئن بودم كه همان. چيزهايى را گفته بود كه با هم قرار گذاشته بوديم

بازجو يك ورقه گذاشت . امبعدها متوجه شدم كه اشتباه نكرده. گويدرا مى
گفتم ديشب . همان بازجوى ديشبى بود. تو بنويسجلوم كه مشخصات

من دوباره همان مشخصاتى را كه ! درست بنويسال دونم، حاگفت مى. نوشتم
. نوشته بودم، نوشتم، گذاشتم جلوش، كه ديدم يك چيزى خورد تو دهنم

تون رهبراى فزرتى. ستاينجامسئولت . گم درست بنويسىگفت مادرقحبه م
 خواى؟ خواى نشونت بدم؟ هان؟ مىمى. ناينجاهمه 

يكى .  منو خواستين، منم نوشتممشخّصاتگفتم شما . لبم سر شده بود
خورد به يك گمب دارد مىدفعه ديدم سرم گمبو يك. ديگر زد تو دهنم

ا كوبيد روى لباسى كه به ديوار آويزان انگار سرم ر. ديوارِ لُخت نبود. چيزى
  . بود
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هم شكست، ديدن رفقاى چيزى كه بيش از همه استقامت درونى مرا در
 ي رهاين جور چيزها دو. ردندك مي خودم بود كه در نقش تواب و بازجو كار

 اما. دانستم كه چنين اتفاقاتى ممكن است بيفتديعنى مى. شاه هم بود
 روبهمهم اين است كه وقتى با اين چيزها رو. چندان مهم نيستدانستن 

بينى آدمى را كه دوست وقتى مى. گذاردشوى، تاثير خودش را روى تو مىمى
در ال اى همراه توست اما حاكردهاى، فكر مى اعتماد داشتهبِهِشاى، داشته

 . شودي افكارت مختل مى مقابلت ايستاده است، همه
دشمن . در هر راهى مشكالتى هست. ت راهى را برودآدم ممكن اس

. آدم ممكن است جانش را هم در آن راه بدهد. شدن هست خُرد. هست
تواند به آدم دشمن هر لحظه مى. گردد به انتخاب خود آدمها همه برمىاين

بينى اين اما وقتى مى. طلبدهيچ كس از دشمن، دوستى نمى. ضربه بزند
دانم چه جورى هم بشكند، نمىخواهد تو را در كه مىدوست و همراه توست

 . شود گفتمى
 . احساس تنهايى كردن رساننده نيست

 . پناه شدن رساننده نيستبى
 . ماندآدم توى خالء معلق مى

 ...آدم توى هيچى
حباب كه اگر به . هيچى براى من هميشه يادآور حباب بوده است

ارد اما نفْسِ حباب بودنش، نَفْسِ سطحش نگاه كنى همه چيز را توى خود د
 .هيچ بودنِ آن است

 . اولين بار كه تركيدن حباب را ديدم، سه چهار ساله بودم
 . سيزده بدر بود

 . رفته بوديم سليمانيه
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 چندتاها يكى يكى، حباب. كردندها با قرقره و صابون حباب هوا مىبچه
 . تركيد و توى هوا مىآمدها بيرون مى يكى از بچهي ره از ته قرقچندتا
 . ش اصالً مهم نبوداينجاتا 
 . ي يك چيز تازه بود براى كودكى كه من بودم ش فقط تجربهاينجاتا 

 . ها خيره شدمبعد به يكى از اين حباب
هاى آدم. همه جا سرسبز و رنگارنگ بود و شاد بود. سيزده بدر بود

قشنگى كه در ي  ي آن مجموعه هاى رنگارنگ، و همهگوناگون، لباس
آن همه رنگ، آن همه .  را يك جا توى آن حباب ديدماش هسليمانيه بود، هم

ديدم، كه رنگ، زيباترين تصوير تمام زندگيم را با خودم در آن حباب مى
 . ديدم تركيد و پوچ شد

تا آن روز براى چيزهاى زيادى گريه كرده بودم، اما آن روز براى اولين بار 
 .گريستم مىدر زندگيم زارِ زار
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هايى بود كه خيلي دوستش  ديدم، از آن آدمآنجااولين رفيقى را كه 
خيلي از كلمات براى من . انسان شريفى بود. شناختمشها مىسال. داشتم

 . هنوز معناى خودشان را دارند
آدمى انسان . كرداز وقتى كه خودش را شناخته بود كارِ سياسى مى

هاى مختلف توى روزنامه. كرددايم مطالعه مى. با سواد هم بود. وددوست ب
هميشه هم امضاى . نوشتي سازمان هم مى تو نشريه. نوشتمطلب مى

تنها كسى بود كه اسم مستعار نداشت و . گذاشتخودش را پاى مطالبش مى
هيچ وقت نديده . اگر چه توى تشكيالت هم بود، ولي فرديت خودش را داشت

كرد در هيچ وقت تالش نمى. طلب نبودقدرت. پشت چيزى پنهان شودبودم 
 . صدر قرار بگيرد

هاى زيادى از  آدمبعداً. رو شدمبهم كه اول از همه با او روخوشحالخيلي 
بارها . كنماما نگاه او را هيچ وقت فراموش نمى.  ديدمآنجا را مانتشكيالت

هايى ي اندام بارها آن مجموعه. امكردههاش را پيش خودم مجسمحالت چشم
ها را با ام آن چشمخيلي سعى كرده. امكرده پيش خودم مجسمرا كه او بود
توى زندان، هر بار كه . ي شخصى خودم به او بيرون از عالقه. فاصله ببينم

گفت من . درد توى نگاهش بود.  نگاه كردم، شرمندگى توى نگاهش بودبِهِش
 اين قضيه ما نبود،  دگورىِنم، اما اگه اين مسئولِِخوام چيزى رو توجيه كنمى

گفت فقط همين قدر بگم كه منو از سر شب تا خود . رفتجورى پيش نمى
 . صبح، يك نفس، زدند

تواند بار چيزى را كه هيچ جورى نمى. از سر شب تا صبح يك جمله است
اين بار را  اش هشكست هم هاى دري اندام اما مجموعه. گفت برسانداو مى

 . باشه حرف بزنىبهترگفت شايد . رساندمى
و مثل يك مسئول . مسئول من كه واقعاً مسئول بود. بعد مسئولم آمد
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ن تا به كنجه كردهرو شگفت نه فكر كنى من. رو بگوواقعى گفت همه چيز
ده روز به من وقت دادن، نشستم، فكر كردم، و امداد . نه. م رسيدهاينجا
به . من به سر و صورتش نگاه كردم.  رسيدماينجامكم اومد و به ام به كغيبى

شد فهميد كه سالم است پاهاش كه توى دمپايى بود و از روى جوراب هم مى
 .ش نيستالو اصالً آش و 

 ه؟ ي امداد غيبى چي. رو به اين نگوكمال گفت اين حرفا
دونستم گفت من نمى. يكى از اعضاى كادر مركزى، از آقايان رهبرها آمد

هاى مردمن كه  متوجه شدم كه اينا همون تودهاينجا. اين بازجوآ كى هستن
 . كنيم مىاينجاال خُب، بيرون نكرديم، حا. خواستيم براشون كارى بكنيمما مى

كمال با پاهاى درب و داغون كه توى دمپايى جا نشده بود و با يك چيزى 
ته بود، اما چنان با تحقير به شكسهمدمپايى را به پاش بسته بود اگر چه در

صحبت . داشت كه سكوت كنمكرد كه مرا وامىاين رهبر و مسئول نگاه مى
صحبت اين است كه حاضر نبودم حرفى بزنم ! ها نيستمقاومت و اين حرف

 .كه يكى ديگر مثل كمال را به اين روز بيندازم
ااهللا،  ين،اينجاشون بازجو كاغذ گذاشت جلوم و گفت خُب، ديدى همه

 ! بنويس
 . مسئولم گفت اول راجع به اين چند ماه بنويس

 ! ام تو نيستىبازجوى من. شهگفتم نوشتن يا ننوشتن به خودم مربوط مى
 تو جا بيارن؟ نويسى يا بدم حالِمى! بازجو گفت خفه شو
گفت پس . دوننتر مى ام خيلي بيشن، از مناينجام اگفتم مسئول و رهبر

 . شوو بلندبندتو بزن چشم
گفت . برد انداخت توى سلول. اما نزد. برد شالّق بزندفكر كردم دارد مى

 !ته استفراغ كنىآرم كه هر چى تو كلهباليي به سرت مى
 
 
 
  
  



 ١٦

  
  
  
  
4  

گوييم مى. گوييم مقاومت كردنمى.  حرف بزنيمكلّيايم ما عادت كرده
كاربردن اما به.  دادطالعاتافالني واداد؛ . گوييم فالني مقاومت كردمى. وادادن

 دادن يا ندادن در مورد هر اطالعات. اى نيستاين كلمات اصالً كار ساده
كنم تمام اين كلمات، اين من فكر مى. فردى شرايط خاص خودش را دارد

 داده اطالعاتفالن كس . اصطالحات در هر مورد خاصى بايد از نو معنى شود
ش چى بوده؟ مقاومت ا  كرده شرايطولي توى چه شرايطى؟ آن كه مقاومت

ممكن است آدمى يك . كردن فقط بر اساس فرديت داشتن يا نداشتن نيست
ولي وقتى . روحى و جسمى برخوردار باشدي  ژهجور استثنائى از مقاومت وي

رفته باشد، وقتى كه رفقاش   از طرف كسى ديگر لواطالعاتكه يك بخشى از 
شكنند، هم مى كه تمام مقاومتش را درگيرند جورى در مقابلش قرار مى
من مقصودم اين است كه بگويم وضع موجود . كندمقاومت معناش تغيير مى

خواهم مى. خواهم قضاوت كنم چى درست است، چى غلطمن نمى. چيست
 . شودهم شكسته مى بگويم مقاومت تحت چه شرايطى در

هرمان بود و مقاوم منظورم اين نبود كه چون ق. من گفتم فالني شريف بود
هنوز . او خيلي چيزها را گفته بود، اما هنوز هم شريف بود. نه. پس شريف بود

او شريف بود چون هنوز .  باشد حرف بزنىبهترتوانست به من بگويد شايد مى
 .توانست با نگاهش مسئول و رهبرش را تحقير كندمى

م فقط خودم ى را كه فقط شخصاً خودم داشتم، و مطمئن بوداطالعاتمن 
 را كه آنهاخيلي شكسته بودم، ولي . دارم با هر فالكتى كه بود حفظ كردم

البتّه توى . داشتمتواند لو بدهد، نگهمطمئن بودم اگر من نگويم هيچ كس نمى
دانم چى نمى. نويسمفهميدم چى مىكرد، نمىآن شرايطى كه ذهنم كار نمى

هاى بعدى متوجه اما از بازجويى. دادم يا نه دقيقى مىاطالعات. نوشتممى
چون . زدمام كه از نظر خودم نبايست مىهايى حرف نزدهشدم در آن زمينه
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 را اش هاگر چيزى گفته بودم بازجو يا مسئولم كه خيلي بازجوتر بود، دنبال
 . گرفتمى

چون يك مدت بود كه به آن . ى داده باشماطالعاتبا اين حال امكان دارد 
آگاه . بودن خيلي مهم است آگاه. گذشت آگاه نبودم ذهنم مىچيزهايى كه در
به هر حال اين اراده است كه .  را به كار بگيرداش هشود آدم ارادبودن باعث مى

اين حافظه است كه به تو . شود تو بدانى چى بنويسى، چى ننويسىباعث مى
بودن ه در عين حال آگا. بايد ادامه دهىاى و چى را كند چى گفتهيارى مى

زنى  حرف مىبِهِشگذرد و تو دارى راجع به آن چيزهايى كه در ذهنت مى
عاقل و ديوانه درست . يعنى تفاوت بين آدم عاقل و ديوانه اين است. مهم است

ها توى ها آدمبعضى وقت. تر باشدباخود بودن و پريشان شايد درست. نيست
. اى باشدت لحظهاين پريشانى حتى ممكن اس. شوندلحظاتى پريشان مى

ممكن است آدم در اثر فشار، در اثر ترس، يك چيزى را يادش برود؛ يك 
اين به هم خوردن نظم ذهنى، توى شرايط زندان، يك مقدار . چيزى را بگويد

 . خارج از توانايى انسان است
براى اين . ي يك دكتر روانشناس آمريكايى كتابى خواندم راجع به تجربه

اى گذارد، عده او مىذهنيتون از آدم چه تاثيرى روى كه بفهمد فضاى بير
ب شده بودند كه خود دانشجوها داوطل. دانشجو را توى اتاقى حبس كرده بود

يك عده را بيست و چهار ساعت . شان انجام بدهدياين آزمايش را رو
اتاقى بدون نور، بدون صدا، . هاشان را بسته بود و توى اتاقى قرار داده بودچشم
بعد كه از اتاق . داشته بود نگهآنجا را بيست و چهار ساعت آنها. ن غذابدو

شان دچار همه.  را بررسى كرده بودشان ذهنىوضعيتآورده بودشان بيرون، 
 . ل ذهنى شده بودندتالاخ

 . ها يادشان رفته بودرنگ
 . فهميدندروز و شب را نمى

 . شان مختل شده بودنذه
 . دنديعنى اصالً آدمِ طبيعى نبو

ها بودند، كم و هايى كه توى زندان جمهورى اسالمى اين كثافت تمام آدم
تازه آن تجربه فقط بيست و چهار . بيش توى يك چنين حالتى قرار داشتند
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فكر كن آدمى كه چهار سال، شش سال، توى زندان ال حا. ساعت بوده است
 . آيدباشد، چى به روزش مى

ها كه تحت چنين شرايطى قرار نگرفته مثالً آن رهبر. استثناها به كنار
 ،كيانورى آدمى. ها، استثنايى هستندبودند و همه چيز را گفتند يا آن مسئول

. او بيرون از زندانش هم يك جو شرف نداشت. كردكارى مىخيلي آگاهانه هم
شود روحانى آدمى ولي آيا مى. كردها معامله مىبيرون از زندان هم روى آدم

گفت اسالم برحق كاسه كرد؟ آدمى كه تو اين لحظه مىى همرا با كيانور
گويى، گفت دارى دروغ مىها مىاست و چى و چى، و وقتى يكى از بچه

شد و دوباره فرداش مسلمان ي ديگر معذرت خواست و باز پيكارى مى لحظه
هايش كارش به يا مثالً آن جوانى كه براى آرمان. شد و دوباره پيكارىمى

يده بود، به خاطرِ عدالت اجتماعى، برابرى و يك مشت آرزو آمده زندان كش
داد؟ يا يكى كه واقعاً كردند تا وقتى كه وامى و خُرد و خميرش مىآنجابود 

خواهد؛ كه نه دنبال پول بود و نه ى را مىبهتري  اعتقاد داشت كه جامعه
 قرار آنجا دنبال رئيس شدن، و هيچ كدام از اين چيزها براش مهم نبود، وقتى

ها را با كلمات وادادن و مقاومت كردن داد، اينى مىاطالعاتگرفت و يك مى
 اين خيلي از چيزهايى را كه در زندان جمهورى اسالمىِِ. شود توضيح دادنمى

. شود توضيح دادكدام از اين كلمات قديمى نمى ها گذشته است، با هيچكثافت
يا دست كم بايد زير هر كدام از اين . بايد برايش واژه ساخت. ها كم استاين

اين قدر توى زندان گوناگونى احساس به وجود آمده . كلمات توضيحاتى داد
وجود آمده بود، كه تو هيچ وقت در بيرون از  بود، اين قدر تغييرات ذهنى به

 قبالً اينكهمن خودم با .  را تجربه نكرده بودى كه براش واژه بسازىآنهازندان 
هاى جسمى و ذهنى ل زندان بودم اما با هيچ كدام از اين حالتهم چند سا
 .آشنا نبودم

از وادادگىِ . كلّياز مقاومت . كلّياز انسانِ . زديم حرف مىكلّيما قبالً 
 .معنى و مزخرف استها براى من بىامروز ديگر اين حرف. كلّي

ست، اما آره، اين در. دهندگفتيم، افراد جامعه را تشكيل مىقبالً مى
 آنهاست كه جدا از خصلت تك تك اىجامعه در مجموعيت خودش پديده

شود، ولي يا درست است كه جامعه از تك تك افراد تشكيل مى. گيردقرار مى
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 .اين تك تك افراد هم در جامعه كاركردهاى متفاوتى دارند
كامل نه به معناى . يعنى هر فردى، خودش يك ارگانيسم كامل است

پس . اى كه كاركردش در خودش كامل استفته، به معناى مجموعهكمال يا
اين . در عين اين كه در جمع هست، كاركردهاى مشخص خودش را هم دارد

 زمان هم هست ي بعد مسئله. كندچيزى است كه درك انسان را پيچيده مى
مثالً آدم ممكن است . كنداى پيدا مىكه در مورد انسان، شكل خيلي پيچيده

ي ديگر به دليل  كند و در يك لحظهي زمانى بتواند مقاومت يك لحظهدر 
 �ي دههنوز كه هنوز است خيلي از كاركردهاى پيچي. جسمى و روحى نتواند

 . مغز انسان روشن نشده است
هاى العملدانى عكسدر شرايطى كه تو تعريفى ازش ندارى، نمى

 عريف نشده قرارى تموقعيتهميشه ممكن است آدم در . ات چيستذهنى
اى براى هر كنم هر تعريف از پيش تعيين شدهاين من فكر مى بر بنا. بگيرد

اين جورى است . معنى استگيرد، بىاى كه آدم توش قرار مى تازهموقعيت
ممكن است كسى كه . اى نيستكنم قضاوت كردن كار سادهكه من فكر مى

دارى خودت را توجيه ! اىدهها توى زندان مقاومت كرده بگويد تو واداسال
 . ي من توجيه و غير توجيه نيست اما مسئله! كنىمى

 !ها نيست انسانى، راه گريزى براى ناانسانموقعيتبا اين همه، پيچيدگى 
كردند، ها را كنترل مى بازجويىآنجاها و رهبرهايى كه من وقتى به آن مسئول
بينم كنم، مىمىگرفتند، فكرتر از بازجو مچ آدم را مىو خيلي خيلي سمج

گويم قضاوت سخت  من خودم مى! را انسان به حساب بياورمآنهاتوانم نمى
ى كه در قاطعيت با بازجوها، با آن شاناما آن همراهى سفت و سخت. است
اى كه بازجوها هم به گردش  بود، آن سرسختى بازجويانهشاننگاه
 زندان، اين اجازه را به من  توىشانرسيدند، و حفظ موقعيت رهبرىنمى
 را هيچ وقت آنها من !كنم را قضاوت مىآنهامن . كنمشاندهد كه قضاوتمى
 ! اى شرف در وجوشان نبودبخشم كه ذرهنمى

 باشد بهترگفت شايد ! اما نگفت بنويس. هم شكسته بودكمال هم در
 . باعث شد كه من ننويسماش هو همين جمل. بنويسى

ه من به اعتبار روزهاى زندگيم توى همان زندان تجربه اين چيزى است ك



 ٢٠

 خودم !كردممن در تمام زندگيم هميشه خودم بودم كه بايد فكر مى. امكرده
كردم يا  خودم بودم كه بايد مقاومت مى!گرفتمبودم كه بايد تصميم مى

 !ن هم خودم هستمالا. كردمنمى
 ! در اين جهان بزرگ فقط منم

 ! و ميان ديگران، اما هميشه همين منماگرچه با ديگرانم 
 !و هميشه تنها
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رو كردند، فشارش روى من بهن رواوقتى مرا با مسئولم و مثالً رهبرهام
مثل كسى كه كورتاژ كرده . ريزى شدم خون چنان بود كه به شدت دچار
با همان . ن شده بود از خوپرتمام لباسم . رفتباشد، تا صبح ازم خون مى

 بود، گفتم من به نوار آنجابه نگهبانى كه . هاى خونى رفتم بازجويىلباس
 . بهداشتى احتياج دارم

 . لباس نداشتم
 . شلوارم خونى بود

 . دادمى بو
 . كشيدآدم خجالت مى

 . اى ايستاده باشىانگار عريان، با تمام گند و گُهت جلو غريبه
 . و همان جور خيس تنم كردمرفتم تو دستشويى شستمش 

 اصالً مهم شانريزى و اين جور چيزها براى خون. بعد مرا بردند براى زدن
تا وقتى كه هشيار بودى باهات .  بگيرنداطالعاتمهم اين بود كه ازت . نبود

جوردىِ آشغال، هر چه الات كنند يا به قول زدند تا تخليهكار داشتند و مى
اى يا شدند از كار افتادهفقط وقتى متوجه مى. ىات است استفراغ كنتوى كله

چون روشن بود كه به كارشان . داشتنداى، دست از سرت برمىقاطى كرده
 .آيىنمى

ترسم . آن روز تازه ترسيده بودم. هم شكسته بودمآن روز واقعاً از درون در
 مرا آمدند. خونى كه از من رفته بود، نيمه جانم كرده بود. به خاطر ضعفم بود
 .يك تكه گونى توى دهنم كردند و شروع كردند به زدن. خواباندند روى تخت

بستند، اما دهان آدم باز بود و زمان شاه هم دست و پاى آدم را مى
اين داد زدن خودش يك مقدار مقاومت آدم را زياد . توانست داد بزندمى
 وقتى شالّق دانم كههمين قدر مى. شود گفتدانم چه جورى مىنمى. كردمى
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. گذاردكشد، روى تمام بدنش تاثير مىآيد، آن دادى كه آدم مىفرود مى
ها حتى داد كشيدن را اين. دهىكنى و بعد بيرون مىيعنى نفس را حبس مى

 بِهِتوقتى نتوانى داد بزنى، خيلي زود حالت خفگى . گرفتندهم از تو مى
كنى كه ى اشاره مىشوكنى دارى خفه مىوقتى احساس مى. دهددست مى
مثل نفس كشيدن كه .  اين اشاره كردن اصالً ارادى نيست!گويم مى،قطع كن

 . ارادى نيست
گفت  بعد كه مى!گويم مى!گويمكردم كه مىآمد اشاره مىخفگى كه مى

 گفتم آخه چى بنويسم؟ مى! بيا بنويس
 . زدندخواباندند و مىآن وقت دوباره مى

دو سه بار كه اشاره كردم كه . كردبه آدم كمك مىها يك كمى اين فاصله
خانم همين جورى با جنده.  ديگر گوش ندادند؟گويم و گفتم چى بگويممى

ي اين چيزهايى كه زير شكنجه  ها، و دگورى و اشتراكى و همهگفتن
 .ريز زدند تا بيهوش شدم گفتند، يكمى

 . آب ريختند روم و دوباره زدند
 . دو سه بار بيهوش شدم

. نويسىآيى و مىبعد كه ناى تكان خوردن نداشتم، گفتند خُب، فردا مى
 . توانمدانستند كه اگر هم بخواهم بنويسم نمىچون توى آن لحظه مى

ام را نوشتم و تا مكث كردم، بازجو چپ و  سياسىمشخّصاتفرداش 
 هاها، آن رهبرها و مسئوليىالراجع به آن با. راست مشت و سيلي و لگد زد

زدند، و  بودند، و گُه زده بودند، و توى گُه خودشان چرخ مىآنجاكه 
كه . شانشناسمخواستند مرا هم مثل خودشان به گُه بكشند، گفتم كه مىمى
اما راجع به . گوينداند و مىها همان گُهى هستند كه خودشان گفتهاين

 . توانستم بنويسمديگران نمى
  !دصالً ارادى نبويعنى ا
و به من اعتماد كرده توانستم اسم كسى را كه زير دست من بود  نمىاصالً

 !بود بنويسم
 !گفتم اعظم، تو بزرگ او بودىمى. زدصداى خودم توى گوشم زنگ مى

 !  او بودىمعلّمگفتم اعظم، تو مى
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شد و بازجو با يك خودكار توى دستم بود و صدايم توى گوشم تكرار مى
 ! ه ياالّزد تو سرم كچيزى مى

 . اما دست من نبود
 !اصالً صحبت مقاومت نيست
 .اصالً مقاومتى در من نبود

 .هم شكسته بودم؛ درمانده بودممن در
اى كه بايد اسمش را من ذليل بودم در مقابل نگاه دختر شانزده ساله

اى كه بايد اسمش من درمانده بودم در مقابل نگاه جوان نوزده ساله. نوشتممى
 . نوشتمرا مى

خواستم بنويسم ولي صدام تمام زد تو سرم و من هى مىبازجو هى مى
 . انداز مقابلم را چشمآنها كرده بود و نگاه تك تك پرمغزم را 

 . زد تو سرمو بازجو همچنان مى
هاى پنهان شده ي اسم قدر سرم را به در و ديوار كوبيد كه همه و بعد آن

 . و خمير شدخُردتوى مغزم تكه پاره و 
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صورتم . دكرسرم درد مى. وقتى به خودم آمدم كف سلول افتاده بودم
توانستم بفهمم كرد مىآينه كه نداشتم، اما از دردى كه مى. كبود شده بود
بعد، .  كردندخُردهام را آن روز اين دندان.  خون بودپردهنم . كبود شده است

توانستم توانستم بخوابم و نه مىنه مى. متب هم كرده بود. خون ريزى هم بود
 .خود داشتميك حالت كم و بيش از خود بى. تكانى به بدنم بدهم

ى دادم كه به دردشان اطالعات. روزهاى بعد هم همين رفتار را داشتند
ها گفت اين. بعد دوباره مسئولم آمد، جلوم نشست كه حرفاتو بزن. خوردنمى

ن توى الشان حرف بزنى، اگر ا رو هم كه در بارههايىآدم. كارى به تو ندارن
گفتم شما طرفدار .  نكنن، كارى باهاشون ندارنفعاليتسازمان نباشن و 

م با اين بخش كه شما من رابطه. من كه نبودم.  مسلحانه بوديد�همبارز
 . بوديد، قطع بود

 مسلحانه مخالف بودند، هنوز كسى دستگير �زههايى كه با مباراز بچه
ع الهايى كه زير نظر من بود، فقط خودم اطتوى آن بخش، از حوزه. ده بودنش

. آن روزها توى سازمان ما هر بخشى براى خودش مستقل شده بود. داشتم
اگر .  من بودمشانهاى مرا نگرفته بودند، براى اين كه مسئوليعنى زير حوزه

تر از من بود الكسى هم كه توى اين بخش با. رفتندنمى  لوآنهاگفتم من نمى
 . دستگير شده بود و من باهاش ارتباطى نداشتم

هاى قديمى از اين مسئول قبلي من كه جلوم نشسته بود، راجع به آدم
گفتم من ، اون كى؟ مىيه يگفت بگو اين كمى. خواست مىاطالعاتمن 
اين همونه كه فالن بود ! شناسىگفت چرا مىاو هى مى. شناسمها را نمىاين
  !مانبِهِو 

 !من حالم خيلي بد بود
اش شود وقتى رفيقش مقابلش بنشيند و بازجويىآدم حالش خيلي بد مى
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 .كند
 !ام گرفته بودمن گريه

نشنيد و  بگيرد وقتى كه رفيقش مىاش هآدم اگر آدم باشد، بايد گري
 !كنداش مىبازجويى

تر  شكه توى خارج هستم و هنوز بيال  حا!ام گرفته استهم گريهال من حا
 .ترسمهاست كه وحشت دارم و مدام مىجور رفيقاز هر كسى، از اين

زدند، يكى را مى. آمد شاه هم پيش مى�ي ورهها در دموقعيتاين جور 
 بايستد كه هر چه دارى شد بيايد جلوتكردند، مجبور مىدرب و داغون مى

 را از هاش نگاه كند و بفهمد اين حرف كافى بود آدم توى چشمخُب،. بگو
هاى اين مثالً يك وقت مسئول نگاه كردم من تو چشم. زندروى ناچارى مى

كه ببينم وحشت دارد؛ ترسيده است؛ تحت فشار بوده؛ مجبور شده اين 
هى از امداد غيبى . زند؟ ولي ديدم نه، اصالً اين جورى نيستها را مىحرف

. زده حرف مىهاى دستغيب و مطهرى و غيره و غيرزد؛ هى از كتابحرف مى
گفت كه اسم اصلي و اسم  كسانى را مى!گفت راجع به اين آدم بگوبه زور مى

ات شناسى، زير حوزهتو مى گفت اين فالني رايا مى. دانستمستعارشان را مى
جورى اين كه از شيراز آمده بود؛ كه اين ريختى بود؛ تكيه كالمش اين. بود

  ! تو بود�ي زهبود؛ اين زير حو
 !شناسمشگفتم نه، من نمىمى

 نشسته بود و من آنجابازجوى زندان اوين .  نشسته بودآنجا بازجوى من 
 .رفتمكرد، كلنجار مىام مىبا مسئول خودم كه بازجويى

بازجوى من يكى . گفتم اصالً من مجبور نيستم به تو بازجويى پس بدم
 . ستديگه

 ! بايد جواب بدىپرسه هر چى مى! خانومبازجو گفت خفه شو جنده
 . قدر از اين مثالً مسئولك عصبانى شدم، كه زدم تو گوشش من اين

 جواب بِهِشاما من . بعد مرا بردند، دوباره زدند كه به مسئولم جواب بدهم
تواند بازجوم متوجه شد كه از طريق مسئولم نمى. حالم خيلي بد بود. ندادم

 .ورد سراغماين بود كه مدتى او را نيا. كارى انجام دهد
وقتى زدم تو . حقيرتر از بازجوم. اين مسئولك من خيلي حقير بود
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اما كتك نخورده . يك لحظه فكر كردم نكند ديوانه شده است. گوشش، ماند
هم سر و مر و ال حا.  بقيهاز همان اول شروع كرده بود به بازجويىِ. بود كه

. كردم هيچى نيستوقتى زدم تو گوشش احساس . گُنده ايستاده بود جلو من
براى خودم . انگار به يك هيچى زدم! العملي نشان نداد، هيچىهيچ عكس

 .دانستمچون زمانى او را از خودم مى. خيلي دردناك بود
 . بعد مرا درب و داغان انداختند تو سلول
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كار كنم؟ چى بگويم؟ من چهال آمدم فكر كردم حاش وقتى به هو
من . باشد توانست آن رفتار را داشتهدانم چه جورى مسئول من مىىنم

توانستند بازجوهايى آن همه سنگدل دانم چه جورى حضرات رهبر مىنمى
هايى كه زير كه براى دادن اسم بچه. دانم كه ناتوان بودممن فقط مى. باشند
. ي شالّق ام بودند همان قدر ناتوان بودم كه براى خوردن آن همه ضربهحوزه

 اين كه يكى ديگر مثل من اين همه تصوركردم و از من به خودم نگاه مى
 من !گفتم يكى بايد به من كمك كندمى. گرفتام مىذليل شود گريه

  !د يكى بايد به من كمك كن!پناهم من بى!امدرمانده
. در نهايت ضعف بودم. توانم مقاومت كنمفكر كردم اگر دوباره بزنند، نمى

له . زدندها مىروى تاول. كردندپانسمان كه نمى.  از چرك و خون بودپراهام پ
هايى كه روى اين تاول. كردشود توصيفشدانم چه جورى مىنمى. شده بود

هاى مغزم  انگار درست توى سلولاش هزدند كه هر ضربزخم شده بود مى
دانم  من نمى.كردمگويد شيون مىزدم؛ مىگويد جيغ مىآدم مى. نشستمى

خواست از گلوم زدند اسم آن صدايى را كه مىها مىوقتى روى اين زخم
اين اواخر كافى . شود گذاشتگرفت چى مىبيرون بزند و گونى جلوش را مى

ام آن قدر زدند كه ديگر چيزى توى كله. شدمبيهوش مى. بود دو ضربه بزنند
 .نماند

دانم نمى. وع كردم به نوشتنخره شرالهى هر روز و هر ساعت زدند تا با
كاغذ جلوم بود، و . دانم رو به ديوار نشسته بودمفقط مى. نوشتمچى مى

اند كه يك چيزهايى بنويسم و همين قدر حاليم بود كه مرا آورده. نوشتممى
ردند انگار فهميدند ك هاى من كه نگاهها به نوشتهاما اين. نوشتممن هم مى

خودم اصالً چنين احساسى . امرا از دست دادهكه من كم و بيش تعادلم 
ياد  را كه بهآنهابرخورد . ها چى بوددانم آن نوشتهمن اصالً نمى. نداشتم
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 . رسمآورم به اين نتيجه مىمى
 يادم است كه هى صفحه پر دقيقاً. نوشتمبردند و مىمدتى هى مرا مى

ن كه فكرش را الا. امردهام آن كار را نكنوشتم اين كار را كردهمى. كردممى
ام كه از نظر خودم نوشتهرسم كه چيزهايى را مىكنم به اين نتيجه مىمى

چون . نوشتم، ننوشته بودمحتما آن چيزهايى را كه نبايد مى. نوشتمبايد مى
تا آن روز بازجوم را . ى سرماليك بار كه رو به ديوار نشسته بودم، بازجو آمد با

. اصالً حق نداشتم به چيزى يا جايى نگاه كنم. ه بودماين قدر از نزديك نديد
ال بندم را كمى بانشستم، چشمنوشتم بايد رو به ديوار مىوقتى هم كه مى

وقتى كه بازجو آمد چند . كردمي كاغذ نگاه مى زدم و فقط به صفحهمى
ي سفيد گذاشت جلوم، ديدم  ي نوشته شده را برداشت و چند صفحه صفحه

خواست از مىالً احتما. كندهام نگاه مىشده و توى چشمهمين جورى خم 
هاى من چى دانم در نوشتهنمى. ام يا نههاى من بفهمد كه روانى شدهچشم

به نظر خودم آن چيزها را كه . نوشتمبه نظر خودم درست مى. خوانده بود
 ولي بعدها، وقتى. توانم توضيح بدهماين را هيچ جورى نمى. نوشتمنبايد، نمى

كدام از آن  كه خوب شدم دوباره مرا بردند بازجويى، متوجه شدم كه هيچ
 .ها به كارشان نيامده استنوشته

هر . دانستمبعد يك مدتى دست از سرم برداشته بودند، اما من كه نمى
 . برند بازجويىآيند مىن دوباره مىالروز وحشتم فقط اين بود كه ا

 !ش بودال آش و كف پاهام
  !ود بودتمام تنم كب

 . زدند كبود بودهايى كه مدام مىحتى صورتم از كشيده
 . توانم بگويم كبود بودآينه كه نداشتم، اما از دردى كه داشت مى

كردم  احساس مىاينكهام زده بودند، به محض از بس توى سر و كله
ن اگر الا. رفت روى سرماختيار مىهام بىخورد، دستچيزى كنارم تكان مى

 .  شده استخُردهام نى تقريباً نصف دنداننگاه ك
آن . لرزاندترين صداى در، تنم را مىترين صداى پا، كوچكديگر كوچك

گفتم خوب است مى. ميرمكردم مى فكر مىاش هقدر ضعيف بودم كه هم
 . شومهمين كه خوابم ببرد ديگر بلند نمى. ميرمامروز ديگر مى
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گفتم خُب، مى. كردمار مىر خودم ادتوى. خود بودمچند روزى از خود بى
ديدم ولي دوباره مى. شودهام بسته شود، همه چيز تمام مىاين بار كه چشم

 .امديدم هنوز زندهدوباره مى. امبه هوش آمده
دانم نمى. كردم، بوى خون و چرك و كثافت بودتنها چيزى كه حس مى

ذاشته بودند ميان خون و گ. ها چند روزى اصالً با من كارى نداشتندچرا اين
توى آن حالت كه بودم، احساس كردم پدرم آمده، . كثافت خودم غلت بزنم

 . كنارم نشسته است
 . خيلي طبيعى، خيلي واقعى

 . اصالً مثل خيال نبود
 . زدمو من داشتم باهاش حرف مى

اى ؟ چه جورى توانستهاينجااى چه جورى آمده! گفتم عجيب استمى
 . ام گرفتار شدهوضعيت گفتم ببين پدر من توى اين هِشبِ؟ اينجابيايى 

 ! ام پدرگفتم ببين چه درمانده
 ! ام پدرببين چه بى پناه و چه تنها مانده

خواهى هنوز نمى! امگفتم ببين چه جور بوى چرك خون و كثافت گرفته
 كارى براى من بكنى؟ 

 . زدكرد و حرفى نمىپدرم نشسته بود نگاهم مى
 . دادما گرفته بودم و تكان مىدستش ر

 !گفتم اين بوى گند شاش و خون من است پدرمى
 !گفتم اين بوى گند شاش و خون دختر توستمى
 . و تبلهبٍست و تَبت يدا اَبى ا احداهللاُگفتم اين حاصل همان قُل هو ومى

هاى زندگيش در ي سال كرد و مثل همهپدرم نشسته بود و نگاه مى
 .ديدم از مهربانى و عطوفت نمىنگاهش اثرى
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. دانم چند روز توى اين حالت بودمنمى. مدتى بين خواب و هذيان بودم
تكانى به دست و پام . سرمالفهميدم كه يكى آمده بااما گاهى همين قدر مى

 . رفتداد و مىمى
آمدم بوى فقط گاهى كه به خود مى. همين جورى افتاده بودم توى سلول

 !فهميدم؛ فقط همين و خون را مىچرك
چيزى . بعدها، بعد از چند روز؟ آمدند مرا از كف سلول برداشتند

كنند، كردم كه دارند از زمين بلندم مىهايى را حس مىفقط دست. ديدمنمى
 . كنندجام مىبههايى كه دارند جادست

 . ي بزرگ توى سرم بود هاى يك ارابهبعدش صداى چرخ
 . برد مرا مى� داشت جنازاى كهارابه
 .آباد بيندازدهاى لعنتبرد تا در عمق يكى از گودال مرا مى�هجناز
 . كه كمال را انداخته بود و باقى رفقاى مراجا ناهم

و . ديدمهام مىها در خواباى كه مدتقرار آن چاله بودم؛ چالهو من بى
زدم دى شيرجه مىل بود و من از بلنالخيلي عميق بود و در انتهايش آبى ز

 .كردمسپردم و كيف مىتوش و خودم را به خنكايش مى
 .گفتدويد و چيزى مىبرسر و حقير من دنبال ارابه مىمسئول خاك

 .گفتنددويدند و چيزى مىهاى حقير، دنبال ارابه مىرهبرانم، آن سگ
 !كردم كه تندتر، تندترران نگاه مىو من با التماس به ارابه

 .نِ من هر كه بود، در آن دم موجودى شريف بودراو ارابه
راند و اعتنا به هيچ مسئول و رهبرى رانِ من فقط ارابه را به پيش مىارابه
 .نداشت

تر از تمام خيلي زود به چاله رسيدم و ارابه خالي از من شد و من سبك
 .لغزيدمهاى زندگيم، معلق در فضا، به سوى قعر چاله مىلحظه

بودم و تنم با هوا رفاقت داشت و توى سرم يك حبابِ بستههام را و چشم
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ي  ها و همهي سايه روشن همه. دادي هستى مرا نشان مى رنگى بود كه همه
 .جا توى آن حباب رنگى بودهاى زندگى من يكرنگ

 . و پدرم بود
 . و مادرم بود

 .و خواهرها و برادرم بودند
 . احدهللاو تمام قول هو وا
 . و تبلهبٍا ابىو تمام تبت يد

مادر بزرگى كه . و مادر بزرگ كوچولو هم توى همان حباب رنگى بود
 .هميشه مواظب خورد و خوراك ما بود

 . خوابانيدو ما را كنار خودش مى
پريده نيمه شب كه از خواب . و نيمه شب هم توى همان حباب رنگى بود

 :بودم
 ؟يه ي چ احد بعدشهللا مادر بزرگ، مادر بزرگ، قل هو وا -

 :و صداى مادر بزرگ كوچولوى من كه خالص محبت بود
 ... صمد؛ لم يلد و لم يولدهللاُ احد؛ اهللاُ قل هو وا -
 ...يلك صمك؛ لمهللاُ احد؛ اهللاُ قل هو وا -

 . لرزاندو نگاه پدرم كه تنم را هنوز مى
 .شدو دستش كه توى دهنم كوبيده مى

 رنگ خون كه روى حباب و بوى خون هم توى حباب بود؛ بوى خون و
 !شو بخون حيف نونبقيه: دادشد و صداى پدرم كه فرمان مىپخش مى

 . و كوچه هم بود
 .شد توش دويدكوچه كه مى

 .و پارك هم بود
 .و نيمكت هم بود
لهب  احد و تبت يدا ابىهللاُشد روى آن خوابيد و قل هو وانيمكتى كه مى

خواهد از پنج سالگى با تو دهنى مىرا فرستاد به قبرِ پدرِ ديوث كسى كه 
 .ي آدم فرو كند ها را توى كلهاين

 .هام را بستم و درون حباب فرو شدمو بعد چشم
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كردم نى، وقتى به خودم آمدم، احساس مىالبعد از شكنجه و مريضى طو
به اين معنا كه مفاهيم ابتدايى مثل باد، مثل صدا، مثل . شومدارم ديوانه مى

هيچ چيزى در ذهن من . دانم چه جورى بگويمنمى. فهميدممىنور را ن
كه دارم به آن ال حا. ي صاف بود يك صفحه. ذهنم خالي بود. گذشتنمى

گويم، وگرنه آن روز چنين چيزى به ذهنم كنم، اين را مىروزها فكر مى
اى يادم است توى ذهنم وجود داشت كه روز به هميشه يك نقطه. رسيدنمى

 . شدر مىتروز كوچك
كردم ولي  نگاه مىآنجابه . ي كوچك بود ى سلول يك دريچهالآن با

من هى به اين چراغ .  روشن بودآنجاهميشه يك چراغى . ديدمها را نمىميله
افتاد كه هايى اتفاق مىيك لحظه. ديدمكردم، اما سياه بود، نور را نمىمى نگاه

م اين جورى شده؟ بعد، چند گفتم چرا چشمبا خودم مى. شدماين جورى مى
 .ديدمشد و من چراغ را مىي بعدش، درست مى لحظه

دانستم اصالً نمى. ساعت كه نداشتم.  براى من معنى نداشتآنجازمان 
 ي دهدانستم كه وعآوردند، مىوقتى غذا مى. ظهر كى است، شب كى است

 هيچ فرقى اصالً. دانستمغذاى بعدى است، اما صبح است يا ظهر يا شب؟ نمى
وقتى كه هيچ چيز توى ذهنت با چيز ديگر فرقى نداشته . كردماحساس نمى

 . فهمىباشد، اصالً مفهوم فرق را نمى
چيزى كه در تمام آن مدتى كه . شومكردم دارم ديوانه مىبعد، فكر مى

زير سرُم كه گاهى به . داد، همين فكرِ ديوانه شدن بودبود، آزارم مى حالم بد
آمدم، پاهام را كه عمل كردند و غيره و غيره، هر لحظه كه به خود هوش مى

 شده بهتركه كمى ال و حا. زدآمدم، فكر ديوانگى توى ذهنم چرخ مىمى
شوم؟ اصالً ديگر شوم؟ ديوانه نمىام فقط اين بود كه ديوانه مىبودم، نگرانى

يم و چى كردم كه بايد بازجويى پس بدهم يا اين كه چى بايد بگوفكر نمى
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 ! ديوانه نشوم! ديوانه نشوم! گفتم ديوانه نشومهى مى. نگويم
كردم اگر ديوانه شوم، ممكن ترس از ديوانگى به اين خاطر بود كه فكر مى

خواهم بگويم، در آن حالت از خود ي آن چيزهايى را كه نمى است همه
 بِهِشنى الاين تنها چيزى بود كه يك مدت طو. ارادگى بگويمخودى و بىبى

 . كردمفكر مى
اين دست است، اين ديوار . امگفتم هنوز ديوانه نشدهمثالً با خودم مى
ياد اى را به ترانهتاكردم ها، هى فكر مىبعد، بعضى وقت. است، آن پنجره است
من خيلي از شعرهاى . آمديادم نمىياد بياورم، اما چيزى بهبياورم، شعرى را به

  !مبر بود شاملو را از
  !لي از اشعار حافظ را از بر بودممن خي
 . آمداصالً هيچ چيزى به ذهنم نمىال اما حا

بيمارستان يا درمانگاه؟ همين . بردند بيمارستانآن روزها وقتى مرا مى
اراده افتاده بودم كف مدتى بود بى. كنندجام مىبهفهميدم كه دارند جاقدر مى
چون . ار خودم بودربوى خون و چرك و ادفهميدم، تنها چيزى كه مى. سلول

اصالً . آورندبرند، كجا مىدانستم كجا مىحالم خيلي بد بود، اصالً نمى
كرد خود بودم، كسى تميزم مىخود بىنى كه ازالدانستم در آن مدت طونمى
 .آمدها به يادم نمىهيچ كدام از اين. يا نه

  !گويم يعنى هيچكدام كه مى هيچ
ياد بياورم، دو روز تمام فكر اى اين كه اسم خواهرم را بهيادم است بر

يعنى پاك شدن مطلق ذهن؛ چيزى كه هنوز هم گاهى پيداش . كردم
 . يك چنين حالتى است. كندشايد بشود گفت مغزم كليد مى. شودمى

و كم و بيش يك . توى سلول دراز كشيده بودم. پيچى شده بودپاهام باند
صبح كه بلند . خوردمآوردند، گاهى مىذا كه مىغ. زندگى گياهى داشتم

ها هم بعضى وقت. شستمها از روى عادت صورتم را مىشدم بعضى وقتمى
 . دانستم چكار بايد بكنماصالً نمى

 . خواستم بروم توالتها مىشد كه ساعتگاهى مى
 . رفتمتوالت فرنگى در دو قدمى بود، اما نمى

 . توانستمي نمىشوم، ولخواستم بلندهى مى
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 . رفتي بعد، يادم مى كردم بايد بروم توالت، اما لحظههى فكر مى
 . خواستم بكنمدانستم چه كار مى ذهنم خالي بود و نمىاش ههم
 . كردممى رفت داشتم به چى فكر يادم مىاش ههم

  !بود تمام حركاتم كند شده
در ذهنم نشستم و هيچ چيزى ها بالتكليف مىشد كه ساعتمى

گذشت چنان پاره پاره بود كه انگار هيچ چيزى يا هر چه مى. گذشتنمى
 . نبوده است

 . كردمشد كه به اسم مادر بزرگم فكر مىدانم چى مىها نمىبعضى وقت
 . رفتبعد، دوباره يادم مى

 . خيلي از آن روزها اصالً يادم نيست
 . انگار بريده شده

 . پاك شده
يادم ال كردم چيزى را به ياد بياورم حا كه سعى مىهايى رافقط آن وقت

 . است
هى . هام كور بودانگار چشم. ديدمها نور را نمىگفتم كه، حتى بعضى وقت

ام يعنى؟ بعد شدهگفتم كورمى. هامماليدم به چشماين جورى دستم را مى
ه  شده بود، بردبهتريادم هست، يك بار كه حالم . توانستم ببينمدوباره مى

دانستم كه پاهام مىال حا. بردندبا ماشين مى. بودند پانسمان پاهام را باز كنند
ام و ناچار بودند بلندم كنند، بگذارند توى فُرقون اند و دياليز شدهكردهرا عمل

شايد هم . شايد پنج ماه از زندانى شدنم گذشته بود. و ببرند سوار ماشين كنند
 . تر بيش

به نظرم . ديدمهاشان را نمىردند، من چرخكها كه حركت مىماشين
كردم فكر مى. يك حالتى داشت مثل سراب. روندآمد روى موج راه مىمى
درست توى يك فضاى سراب مانند . هاى مخصوص اوين هستندها ماشيناين

رود؟ چرخشِ گفتم اين ماشين چه جورى روى آب مىمى. رفتپيش مى
بند باشد و مريض باشد و  با چشماش ه هموقتى آدم. فهميدمها را نمىچرخ

ها بعد، متوجه شدم كه اشكال از ماه. افتدمىوش باشد، اين حالت اتفاقيهب
 . هام بودهچشم
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  !همه چيز يادم رفته بود
 !آمدهيچ چيزى به ذهنم نمى

 . اما با اين همه يك چيزى بود
ه، وقتى كه ها، اين كار نكردنِ ذهن و غيره و غيرتوى تمام اين حالت

ها را البتّه آن روزها اين. خوابيدم، توى خواب كامالً طبيعى بودممى
 . بعدها متوجه اين قضايا شدم. فهميدمنمى

 . ديدم سوار ماشين هستميادم هست كه خواب مى
هاى رنگارنگ  از گلپري سرسبز هستم كه  ديدم در يك منطقهخواب مى

 .  رنگارنگهاى شاداست و پر از آدم با لباس
 . انگار زندگى واقعى من توى خواب بود

شد كه بتوانم همه چيز هميشه توى خواب بچه بودم و كوچكى مانع مى
اى ى تپهالرفتم باجا ببينم، مىرا ببينم و براى اين كه بتوانم همه چيز را يك

 لال، انگار درون گودالي پر از آبِ زآنجا پايين، از جمعيتكه خيلي بلند بود و 
اما برخالف آن . زدم توى آبى آن بلندى شيرجه مىالآن وقت از با. بود

لغزيدم و سرعتى كه آدم توى شيرجه زدن دارد، آرام و سبك به پايين مى
رسيدم، آب، همان حباب زيباى دوران كودكيم بود كه نزديك آب كه مى

 .كردمشدم و از خنكايش كيف مىتوش فرو مى
اين . آن روزها هيچ احساسى نداشتم. دم آمدها بعدها به يااين خواب

. كردمگرفتم، اما هيچ احساسى نمىجورى مىپوست دست خودم را اين
انگار . كردم تمام بدنم خالي استاحساس مى. اماحساسم اين بود كه مرده

هام خالي استخوان. شكمم خالي بود. خوردم توى شكمم نبودچيزى كه مى
حسم اين . استكردم خاليكردم، احساس مىمىهام را كه نگاه رگ. بود

ي وجودم  هيچى تو بدنم نيست؛ هيچى تو ذهنم نيست؛ همه: جورى بود
 .ام، كى هستمدانستم كى بودهنمى. و تعريفى از خودم نداشتم. خالىِ خاليست

ديوانه ! گفتم ديوانه نشوماما مدام با خودم مى. شايد ديوانه شده بودم
اى از من، پاره. دوپاره شده بودم. كردمرون به خودم نگاه مىمدام از بي! نشوم

 . از بيرون متوجه خودم بود
درست . ديدميك روز يادم هست خودم را كامالً مشخص جلو خودم مى
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 .مثل وقتى كه كسى ديگر مقابل آدم نشسته باشد
فقط . دانمچه مدت گذشت؟ نمى. ديگر چيزى حاليم نبود. اين جورى بود

. آوردندى برام مىبهتر شد غذاى بهترت وقتى يك كمى حالم يادم هس
 . ديدم توى غذام گوشت هست مثالًمى

 . چند وقت بود كه خودم را نديده بود
 . اى داشتم، نه چيزىنه آينه

 !دانستم چه شكلي هستماصالً نمى
  !اصالً تصويرى از خودم نداشتم

آدم از . ويرى داردبيند از خودش تصوقتى آدم خودش را توى آينه مى
داند مى. داند چه شكلي استمى. بيندكودكى خودش را در آينه مى

ولي وقتى . هاش چه شكلي است يا پيشانيشلب. هاش چه رنگى استچشم
يك دورانى بود كه . كند خودش را فراموش مى�ي رهآينه نباشد، آدم چه

خوب، . داشتمني هيچ جور احساس. كردم هيچ هويتى ندارماصالً احساس مى
خالىِ خالي . اين مفاهيم اصالً توى ذهنم وجود نداشت. بد، زيبا، پوست، مو

اين يكى كه من . كندفقط تنها احساسم اين بود كه يكى حركت مى. بودم
 .تبودم، معلوم نبود چوب است، درخت است، چيس

. يك چراغ بود و يك پنجره. يك ديوار خاكسترى بود.  كه چيزى نبودآنجا
هيچ ! هيچى. نه ظرفى، نه بشقابى، نه قاشقى. ر و يك دستشويىيك د

بعدها . اىكه احساس كنى زنده.  عالقمند شوىبِهِشجسمى، شيئى نبود كه 
متوجه شدم كه بودن يك جوب كبريت يا يك تكه سنگ كوچك، توى سلول 

 .  مهم استچقدر
خره البا. يك روز تمامِ زواياىِ سلول را بررسى كردم كه چيزى پيدا كنم

يك سنجاق كوچك زنگ زده زير تكه موكتى كه قسمتى از سلول را 
توانم  بودم كه هيچ جورى نمى شدهخوشحالقدر آن. كردمپوشاند، پيدامى

گفتم مى. كشيدمنشستم باهاش روى زمين خط مىها مىساعت. توضيح دهم
 چى؟ يعنى. از بيرون كه نگاه كنى، شايد مسخره باشد. يك، دو، سه، چهار

خيلي كه . اما اين براى من خيلي بود. يك، دو، سه، چهار نمى دانم يعنى چى
ذهنم . كردممن با اين يك، دو، سه، چهار، زندگى مى! گويم يعنى خيليمى
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 . كردداشت با اين يك، دو، سه، چهار، كار مى
كشيدم، كشيدم، بعد، يك خط هم روش مىها را كه مىاين خط

 . دمكر مىاش هچهارخان
 . كشيدمي ديگر توش مى بعد، يك چهارخانه
 . و بعد، يكى ديگر

 ! كشيدن يك چهارخانه خيلي مهم استبراى آدمى كه هيچ شده باشد،
آدم وقتى بتواند با يك سنجاق زنگ زده، چهارخانه بكشد، هنوز آدم است 

 !و هنوز هيچِ هيچ نيست
 . ي كوچك نهي بزرگ، چهارخا چهارخانه. كشيدممن هى چهارخانه مى

من از اين . آيد غذا مىديدم ظهر شده است و صداى گارىِبعد، مى
 .كردم كه از خودمسنجاق با همان دقتى محافظت مى

افتادم، چهارخانه  به ياد سنجاقم مىاينكهمن هى هر روز به محض 
 . كردمكشيدم و كيف مىمى

 . همين جورى يكى درونِ ديگرى
 !عاشق چهارخانه شده بودممن 
ها را توى هم كشيدم، كه كشف كردم وقتى محدوده قدر اين چارخانهآن

بعد ديدم مربع هم اگر توى مربع . شودتنگ شود چارخانه تبديل به نقطه مى
 . شودبكشم باز به عمق كه بروم نقطه مى

اى را وسط مربع توانستم نقطهقدرها روشن نبود، اما من مىسلول آن
 . كندن نگاه مىببينم كه درمانده به م

گفت مى. امگفت تو بايد شهادت بدهى كه من مربع بودهاى كه مىنقطه
 .ما ام و هنوز هم مربعدانى من مربع بودهتو تنها كسى هستى كه مى

 .كردمعش را از دست داده بود گريه مىضالمن براى مربعى كه ا
 .دانستم كه اين نقطه، همان مربع استمن مى
اما بد . عش را به دست بياوردالك كنم كه مربع اضخواستم كممن مى

 .اطرافش همه مربع در مربع بود. جورى خفت افتاده بود
 .زدممن با مربع حرف مى

 . دادممن مربع را دلدارى مى
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من تا روزى كه زنده ! دهمگفتم من شهادت مىمى! نخورگفتم غصهمى
 . مان چارخانه است همان مربع، هدقيقاًدهم كه نقطه، باشم شهادت مى
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كرد، اما يك چيزهايى هوش بودم اگر چه ذهنم درست كار نمىوقتى كه ب

خيلي . يعنى ناخودآگاه حواسم به يك چيزهايى بود. دادمرا درست انجام مى
 فكر بِهِشاصالً . فهميدمحتى شب و روز را نمى. رفتچيزها يادم مى

. ماندكرد، اصالً يادم نمىآمد سرُم وصل مىمثالً دكترى كه مى. كردمنمى
آدم است؟ . دانستم چيستاصالً نمى. ماندآورد يادم نمىكسى كه برام غذا مى

 . دانستم كه بازجوستآدم نيست؟ ولي بازجو را هميشه مى
بينم بايد كنم مىكه فكر مىال حا. اين اوضاع سه، چهار ماهى طول كشيد

 . ماهى طول كشيده باشدسه چهار
هول . يك روز كه برام غذا آوردند، ديدم يك كتاب هم كنارش هست

يعنى برام مهم نبود كه اين كتاب . دانستم اين كتاب چى استاصالً نمى. شدم
 . همين كه كتاب بود كافى بود. چيست

خواندم دلم هر بار چيز زيبايى مى. كردممن هميشه با كتاب زندگى مى
خواست به همه بگويم دلم مى.  حرف بزنمبِهِش هى راجع خواستمى

وقتى . لذّت كتاب خواندن براى من با هيچ چيزى قابل مقايسه نبود. بخوانند
خواندم، رمان زيبايى، يا هر چيز ديگرى كه از آن لذّت كتاب خوبى را مى

 كه الحا. ي جنسى را با يكى برقرار كرده بودم بردم، انگار زيباترين رابطهمى
دانستم نمى. توى اين حال و روز يك كتاب ديده بودم، هول برم داشته بود

با اين كه چه . زدم برش داشتم و همين جورى هى ورق. چه كارش بكنم
. با اين كه توش چى نوشته شده كارى نداشتم. كتابى است كارى نداشتم

تند، تند، جورى هى  همين!نمتوانستم بخوا اصالً نمى!يعنى اصالً هول بودم
 . زدمتند، ورق مى

 را اش هانگار هم. خوب يادم هست كه بعدش خسته شدم؛ از حال رفتم
 . از خستگى وارفته بودمال ها خوانده بودم و حاانگار ساعت. خوانده بودم



 ٤٠

سرم . دانم چه قدر طول كشيده بود كه اين همه خسته شده بودمنمى
روى جلدش را . ا برداشتموقتى بيدار شدم، كتاب ر. منگ شد و خوابيدم

خواستم مهم اين بود كه من مى. مهم نبود. ديدم قرآن است. خواندم
داد كه ذهنم كار خواندن به من نشان مى. خواندن مهم بود. بخوانمش

 . امكند؛ كه زندهمى
 -ال -ه ال -ال -مل -گفتم بس. كنت داشتمخواستم بخوانم لُوقتى مى

، پشت سرم درد گرفت و اينجاهمين را كه خواندم، . رحيم -ال -مان -رح
 . كشيدمغزم تير

جسم من به طور سيستماتيك . كردممدتى بود اصالً درد را حس نمى
تازه متوجه . كرد، اما اين حركات اصالً معنايى نداشتحركات خودش را مى
 خسته كمى كه به درد پاها و به تنم فكر كردم،. كندشدم كه پاهام درد مى

 .شدم، و خوابم گرفت
شايد براى كسى قابل فهم نباشد، اما فرداش از صبح تا ظهر طول كشيد 

هام پلك. ش را خواندم و فارسى زيرش راا عربي.  خط بخوانمدوتاتا توانستم 
هام را همين كه چشم. چنان خسته شد كه انگار مشروبى قوى خورده بودم

 . بستم، خوابم برد
اين كلماتى كه . خواندم خط ديگر مىدوتاشدم، ، بلند مىخوابيدم، بعدمى

بعد، يواش يواش پوست خودم را لمس . انداختخواندم مغز مرا به كار مىمى
 . هام را، صورتم رادست. كردممى

 . كردمموهام را حس مى. كشيدم به موهامدست مى
 . كردمي گوشم را حس مى لهال. كشيدم به گوشمدست مى

كردم وجود دارم گذاشتم، احساس مىي گوشم مى لهال را روى هامانگشت
 . امو زنده

 . شناسمكردم دارم جسم خودم را مىكم فكر مىبعد از چند روز، كم
وقتى آدم كوچك است در ارتباط با پدرش، مادرش، طبيعت، آينه، يعنى 

 چون هيچ چيزى آنجامن . شناسدها خودش را مىي اين با ارتباط با همه
كردن خودم، با دست كشيدن به پوست خودم، شروع كردم سداشتم، با لمن

وقتى آدم توى زندان جمهورى . به اين كه احساس كنم وجود دارم؛ هستم



 ٤١

وقتى آدم هيچ شده باشد . شودجور مىها باشد ايناسالمى اين كثافت
 .شودجور مىاين

و . ايى بنويسمبردند كه چيزهآمدند مرا مى همچنان مىموقعيتتوى اين 
گفتم يا اما بدون شك هر چيزى كه مى. نوشتممن هم چيزهايى مى

 شده بودم هنوز بهترمعنى بود، چون بعدها كه نوشتم براى بازجو هم بىمى
 .خواست كه نگفته بودمچيزهايى را از من مى

فكر . كردمتر از هر چيزى به خودم فكر مى  شدم، بيشبهتركمى كه 
كند؟ فكر ن حالم خوب است؟ يعنى ذهنم درست كار مىكردم يعنى ممى
كردم يك  چه حالي دارد؟ فكر مىدقيقاًشود، كردم وقتى آدم ديوانه مىمى

 ! وقت ديوانه نشوم
داد كه اين حالي كه دارم، خواست يكى بود كه به من اطمينان مىدلم مى
 . آوردمر مىداما اين را هم بايد خودم ازش سر . هاست يا نهحال ديوانه

آيد كه به تنهايى خودش پى هايى پيش مىتوى زندگى هر آدمى لحظه
 هر لحظه، تنها !كندببرد، اما تنهايى توى سلول خيلي خيلي نمود پيدا مى

 وقتى شالّق توى مغزم فرو ! وجود دارد، تنهايى استقاطعيتچيزى كه با 
ستم كه بايد تصميم ديدم راجع به همه چيز فقط و فقط خودم هرفت، مىمى

خودم بايد تالش . وردماي روابط بايد خودم سر در بي  همهديدم ازمى. بگيرم
.  را دارند، يا نهاطالعاتها فالن اين. رفته يا نهكردم تا بفهمم فالن رابطه لومى

هر كسى . رسد مىبِهِشو اين چيزى است كه هر كسى به ناچار زير شكنجه 
اين كه به خاطر يك تشكيالت . ت و خودشست فقط خودش هسآنجاوقتى 

 من فقط به اين خاطر كه ! كشك استاش هيك ايدئولوژى مقاومت كنى، هم
توانستم ام، هر چه مىهاى ديگرى به اين روزى نيفتند كه من افتادهآدم
 !هاى مثل خودمفقط به اعتبار انسان. كردمكردم و يا نمىمى
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11 
چون از بچگى . داشت، كودكيم بود نگهاينجا آن چيزى كه مرا تا به

خيلي ساده بگويم، . ي مقاومى داشتم زندگيم وحشتناك بود، هميشه روحيه
دليلش اين است كه پدرم واقعاً ديكتاتور كه چى بگويم، حيوان . لجباز بودم

آيد توى يى كه وقتى بچه به دنيا مىآنهااز . يك حيوان مذهبى بود. بود
معتقد بود بچه را بايد از كودكى با . هانند و از اين حرفخواگوشش دعا مى

 .تمام اصول و فروع اسالم آشنا كرد
حتى حيوان . اصالً عاطفه نداشت. ها، اصالً آدم مهربانى نبودگذشته از اين
اى مهربان نگاه كنى، عكس العمل چهار بار كه به سگى، گربه. هم عاطفه دارد

 . ار از عواطف حيوانى هم بويى نبرده بوداما پدر من انگ. دهدنشان مى
  مربوط به گذشته است؟ اش هيعنى هم

. يك عمرى تو سرش زده بودند. بارى را گذرانده بود زندگى خشونت
. طلب بودخواه و خيلي جاهخود. خشن بار آمده بود. تحقيرش كرده بودند

 تر درس چهار پنج كالس بيش. خواسته تحصيل كند، نتوانستهدلش مى
توانست توى اطرافيانش خوب مى. كى بودنخوانده بود، اما به خودش متّ

 .فهميد مثالًآدمى بود كه سياست هم مى. كندمسائل را بررسى
. كرديمشديم، حتما بايد سالم مىاز همان پنج سالگى، صبح كه بلند مى

دم يا. آلود بودماى خوابشدم، تا چند دقيقهمن هميشه از خواب كه بيدار مى
زد توى دهنم كه پدرم همچين با پشت دست مى. رفت سالم كنممى

آن قدر اين جورى تو دهنى زد كه بعدها، به محض اين . ماندهام باز مىچشم
كردم، صبح يا شب، يا نصف شب، هر جا كه بودم، هام را باز مىكه چشم

 . گفتم سالموار مىكسى بود يا نبود، اتوماتيك
. عربى بود. توانستم من نمى!بگيريد ت بايد نماز يادگفاز پنج سالگى مى



 ٤٣

 .كردنشاند و امتحان مىهر روز من و خواهرم را مى. سخت بود
ي كوچكى داشت كه آدم را به   جثه!مادر بزرگم خيلي دوست داشتنى بود

و به نهايت مهربان . يك گنجشك كوچولوى تُپل. انداختياد گنجشك مى
قدر كوچك بوده كه عموش آن.  شوهرش داده بودندوقتى نه ساله بود،. بود

توى كودكى من تنها آدمِ مهربان زندگيم او . ي داماد بغلش كرده برده خانه
 . بود

هيچ وقت . اندآيد، هيچ وقت مرا بغل نكرده كه از كودكى يادم مىآنجاتا 
ش اين جورى بود كه مواظب غذاى ما ا مادر بزرگم مهرباني. اندمرا نبوسيده

خوابيدند و ما كنار پدر و مادرم توى آن اتاق مى.  باشدمانمواظب لباس. باشد
خوابيدم و خواهرم آن طرفش و ازش من اين طرفش مى. مادر بزرگ

گاهى . كند كه صبح از پدرم كتك نخوريم خواستيم كه نمازمان را تصحيحمى
 بزرگ، كردم كه مادر بزرگ، مادرپريدم و بيدارش مىنصف شب از خواب مى

 شه؟  احد، بعدش چى مىهللاُقل هو وا
 كلّيتو هفت سالگى بايد . كردهاى قرآن را هم حفظ مىخواهرم بايد آيه

ي  هاى قرآن، مثل انا انزلنا فى ليله القدر و تبت يدا ابى لهب و همهاز آيه
 . كردها را حفظ مىاين

 مقابل از هفت، هشت سالگى. من از كودكى به تنهايى خو گرفته بودم
دايم با پدرم . كردم و توى پارك خوابيدمده سالگى از خانه فرار. پدرم ايستادم

زندگى كردن در . كردمزد و من مدام ازش سرپيچى مىمدام مى. جنگيدممى
 . ببرم اين خانواده، با اين پدر، باعث شد كه هميشه خودم، خودم را راه
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12 
قتى صداى بازجوم را تشخيص دادم، جالب است بعد از مريضى، و

گرم بود، ولي همين كه صداش را طرف بازجوم بود، شكنجه.  شدمخوشحال
توانم صداش را از صداى ديگرى تشخيص ديدم مىشنيدم، همين كه مىمى

شنيدم، به صداى جيغ و فريادى كه از سلول بغلي مى.  بودمخوشحالبدهم، 
توانم شدم كه مى مىخوشحال. كردم مىخوشحالكند، م ثرأجاى اين كه مت

 .صداى جيغ و داد را از صداهاى ديگر تشخيص دهم
خواست هى ببرندم بازجويى كه يك كمى اين  دلم مىاش هآن روزها هم

. يك ميز را ببينم. كه يك ديوار ديگر را ببينم. چيزهاى ناچيز را تجربه كنم
 .خاطر بياورميق بهتوانستم ذهنم را متمركز كنم و چيزى را دقهنوز نمى

.  شده، مرا برد كه بنويسمبهتريك روز كه بازجو آمد و احساس كرد حالم 
كلمات . دستم جان نداشت كه خودكار را روى كاغذ بكشد. كردذهنم كار نمى

آمد پرسيدند يادم نمىهر چيزى هم كه مى. توانستم درست بنويسمرا نمى
خواهم بنويسم، اما فتم من واقعاً مىگ. ام زدندباز توى سر و كله. كه بنويسم

 از آن رهبرهاى آشغال را دوتا بعد دوباره رفتند يكى !آيدچيزى يادم نمى
گفتم من مى. پرسيدندهام مىاىاز زير حوزه. آوردند كه ازم بازجويى كنند

گفتند اسم فالن كس را كه جلو  مى!خواهم بنويسم، اما اصالً يادم نيستمى
شناختند و اسم مستعارش را كسى را كه خودشان مى! بگودانشگاه بود 

شناسند و با دانستم اين آدم هر كه هست، خودشان مىمن مى. دانستندمى
توانستم اما به هر حال من نمى. كنند خُردخواهند مرا اين كارشان در واقع مى
 . اسمش را به ياد بياورم

هر بار راجع به .  نداشتندعالپرسيدند كه خودشان اطبعد هم نكاتى را مى
 . آمداما من يادم نمى. پرسيدنديكى مى



 ٤٥

 . كردمآمد كيف مىكردم چيزى به خاطرم نمىاز اين كه هر چه سعى مى
 بعد از يك مدت سيلي زدن و توى سر و كله !گفتم واقعاً يادم رفتهمى
 .گويمخره بازجوم باور كرد كه راست مىالزدن با

.  بودم كه همه چيز يادم رفته استخوشحالل آمدم توى سلووقتى مى
حتى . ين رفيق و مونسِ من بودبهتراين فراموشى ميان آن فالكت و درد، 

 .خواستم اسم خواهرم را به ياد بياورم، دو روز طول كشيدوقتى مى
سه  حدوداًها، عمل شدن پاهام، دياليز شدنم، ها و مريض شدناين زدن

 بهتريك كمى ال عد شروع كردم به نوشتن، حاب. چهار ماهى طول كشيده بود
هم بود؛ آشفته بود؛ انگار از آدمى  آمد، اما درشده بودم، چيزهايى به يادم مى
هاش را، ياد بياورى، يا لباى فقط يك بينى بهفقط يك دست ببينى؛ از چهره

 . و بنويسى لب؛ و بنويسى بينى. و اصالً ندانى اين لب يا بينى مال كيست
 اطالعات. آوردمنوشتم، خودم هم ازش سر در نمىور كه مىآن ط

. آمدى بود كه به كار كسى نمىاطالعاتاما . نه اين كه نداده باشم. دادممى
كارِ حرف زدن لبى بود كه نه به. چسبيداى نمىدماغى بود كه به هيچ چهره

ى هم  يك چيزهايآنهاى البهالحتى ممكن است . كارِ بوسيدنآمد و نه بهمى
هام را، يادم هست، دستال بااطالعات. گفته باشم كه به كارشان آمده باشد

 بودند، آنجاهايى كه چون اين چيزها را آن رهبرها و مسئول. يادم بود، و دادم
 . دانستند و با تمام جزئيات توضيح داده بودندتر از من مىدقيق

تر از ها را دقيقاين. مدانيها را مىزد تو سرم كه ما اينآمد، مىبازجو مى
 آنهااما چيزهايى را كه . به اين چيزها احتياجى نداريم. اندتو نوشته

 .خواستند، گم شده بود و اصالً توى ذهن من نبودمى
ى كه در هشيارى و غير هشيارى مطمئنم ندادم، مربوط اطالعاتتنها 

م پنهان كنم، توانستدانستم و مى خودم كه فقط من مىي زهحو شد به زيرمى
  .كردمو خودآگاه يا ناخودآگاه پنهان مى

ها به اين صورت بود كه نويسىتك. نويسى كنبردند كه تكبعدتر هى مى
ها ش توى تشكيالت چى بوده؟ قرار مالقاتموقعيتگفتند اين كيست؟ مى

ي تلفن بود؟ يا توى پارك؟ يا توى كدام  كجا بود؟ توى كافه بود؟ دم باجه
 زديد؟جور مىرفتيد سرِ قرار؟ ضد تعقيب چهها؟ چه جورى مىخيابان



 ٤٦

گفتم ما اصالً مى. دادم دقيق نمىاطالعاتها از ديدگاه خودم، اينجامن 
ي كسى جلسه داشتيم  گفتم اگر هم توى خانهمى. زديمتعقيب نمى ضد

بستيم يا توى ماشين، هامان را مىيعنى خودمان چشم. رفتيمبسته مىچشم
 . انداختيم پايين كه خانه را ياد نگيريمن را مىسرما
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هم نبود كه قرآن اصالً برام م. افتاد كاراز وقتى قرآن را آوردند، ذهنم به

 هر كتاب ديگرى هم كه به جاش بود همين كار را با !چيست يا چى نيست
 اش ههم.  خودم را لمس كردمكمبعد كم. ذهنم شروع به كار كرد. كردمن مى
كم كردم من چه شكلي هستم؟ صورتم چه شكلي است؟ بعد كمفكر مى

خواستم ببينم همان شكل مىال حا. اممتوجه شدم كه من روزى شكلي داشته
احساس . كردمبعد با نوازش كردن خودم، به خودم محبت مى. را دارم يا نه

شدن فهميدم خُرد مىدقيقاًوز آن ر. كردم تمام بدنم از هم گسيخته استمى
هاى بانك كردم و ديدم درست عين اين شيشه براى خودم مجسم. يعنى چى
آمده بود و سراسر شيشه ها فرودعين آن وقتى كه سنگ. شكستيمبود كه مى

تَرَك برداشته بود و خُرد خُرد شده بود، اما هنوز روى پنجره بود تا آن سنگ 
من آن جورى خُرد .  ريز ريز پخشِ زمين شود بخورد و كلّشبِهِشآخرى 

 .شده بودم، خُرد خُرد، اما هنوز سنگ آخر را نخورده بودم
كنم وگرنه كردم يك جورى بايد اين همه تَرَك را تعميراحساس مىال حا

ساز فرانسوى هست، يك مجسمه. يك تلنگر كافى است تا پخشِ پخش شوم
من اين . كنندشان را بغل مىهاش خودآدمالً اسمش چى است؟ اين معمو

يعنى اين اوج تنهايى را درك . كنمهاش را كامالً درك مىساز و آدممجسمه
خودش، از خودش . كنم كه آدم ناچار است خودش، خودش را بغل كندمى

 . محافظت كند
توانم گرما و  بودم كه مىخوشحالقدر اين. بعد حس سرما، حس گرما آمد

 . ز را و شب را بفهممرو! سرما را احساس كنم
 . خيلي خوب بود
 . خيلي مهم بود



 ٤٨

 . آغاز زنده بودن بود
شوى اين ست كه متوجه مىآنجا. كندآدم به اين چيزها توجه نمىالً معمو

 .چيزهاى خيلي خيلي ناچيز يعنى انسان و يعنى بودن در جهان
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ن   و ت یک    اپای 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .كنداين كار را نمى
خاطر پول باشد صد در صد خودفروشى است  درست است، وقتى به :  اكبر
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 طورى موقعيت يك پناهنده در بدترين وضعيتدانم،  كه من مىآنجاولي تا 
 ...را بكندنيست كه ناچار شود مثالً براى سير كردن شكمش اين كار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 با هم اش هها همگلكاغذ ديوارى كرديم و بقدرى تميز در آمده بود، 
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قدرى تميز در ه خواند، سقف را رنگ سفيد زديم و كف را موكت كرديم، بمى
 .آمد كه خودمان هم باورمان نشد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بلد نبودند همين جورى مانده بودند و من مجبور شدم شروع كه انگليسى هم 



 ٨٣

، يك اكيپى اينجادانم، پليس تلفن زد كه نمى. كنم به آلمانى حرف زدن
كند و  هم آلمانى صحبت مىشان يكيخواهند بروند نروژ، هست كه مى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خواهيد مى گفت، چه كار بِهِشان. هايشان قانونى بودبقيه پاس. گفتم بله



 ٨٤

هايى كه از اين البته پليس آلمان هم توى جريان بود كه تمام پناهنده. بكنيد
خواهند  مى-آيند آلمانآيند برلين، بعد مىاز تركيه، مى -آيند طريق مى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .سوئد حتما برسى
 ...روم، مگر چطور بشودنه، ديگر نمى   :بهرام
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آقا تو اين بند ما كه تو قزل حصار بود ده تا مستراح بود، ششصد تا 
 شيرهاش اكثراً. ها حساب كتاب درستى كه نداشتاين مستراحال حا. زندانى

ديدى سوراخش رفتى تو مىمى. ديدى آب نداردرفتى تو مىمى. خراب بود
. اندهاى درب و داغون روى آب ماندهها مثل كشتىگرفته است و سنده

خُب، ما كه . جوردى ديوثالرئيسش، حاج داوود رحمانى بود، ثانى همان 
دانند ها هم كم و بيش در اين حد مىتو مملكت ما حتى جوان. ديمبچه نبو

شوند كتك خوردن هست، زندان هست و كه وقتى وارد كار سياسى مى
اما آخر كدام زندان اين جورى است؟ كدام رئيس . شكنجه و غيره و غيره

 جوردى است؟الزندانى مثل اين حاجى ديوث رحمانى يا 
گفتند يك ساعت ديگر همه بايد پاى  مىدفعهآقا وقت توالت بود، يك

فكر ال حا. دادند به ششصد تا آدميك ساعت وقت توالت مى. سخنرانى باشيد
يعنى . تا توالت، شصت دقيقه وقتششصد تا آدم، ده. شودكن چه جورى مى
بگو آخر گوش دادن به سخنرانى وقتى كه فكر و ذكر من . نفرى يك دقيقه

زد طرف از دستغيب حرف مى! آيد ديوثر تو مىمتوجه ريدنم باشد به چه كا
 .كردممن به ريدن فكر مى

كنم حرف زدن يعنى باد هوا، يعنى كشك، باور كن من گاهى فكر مى
. شود توضيح دادخُب، اين را هيچ جورى با حرف نمى. يعنى چرت و پرت

آقا همين كه وارد توالت بشوى، زيپ شلوارت را پايين . شود منتقل كردنمى
فكر كن اگر يك كمى مزاجت ال حا. بكشى، و برگردى يك دقيقه تمام است
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. شد كه پنج دقيقه آن تو نشستخُب، نمى. شوددرست كار نكند، چى مى
آقا همه . تواب و غير تواب هم نداشت. آوردندها دمارت را درمىهمان زندانى

به بغل . نند را خالي كشانخواهند شكماند، اين ششصد تا آدم، و مىايستاده
ها توى اين ديوث. دستى من ربطى ندارد كه من يبوست دارم يا ندارم

فكر . كردند كه يك جو انسانيت توى وجودت باقى نماند كارى مىشانزندان
ي فكر و ذكر تو روى مقعدت متمركز است ديگر  كن توى اين يك دقيقه همه

تواند همدردى آدم وقتى مى. همدردى چيست. دانى انسانيت چيستچه مى
من ده دوازده روز . ش را داشته باشدموقعيتكند كه فرصتش را داشته باشد، 
قرصى، . گفتم آقا، من يبوست دارممى. دادندتمام يبوست داشتم، وقت نمى

ا، من كافرم؟ خُب، گفتم بابمى.  كه مهم نبودآنهامسهلي به من بدهيد، براى 
كى . سرعت بروم تو مستراح و بيام بيرونتوانم به اين  من نمى!تو كه مسلمانى

ى سر ما كه التر از خودشان گذاشته بودند باچندتا تواب دگورى. دادگوش مى
رفتند برات پاپوش زدى مىترين حرفى هم مىكوچك. اختياردار ما باشند

ديدى رفته گفته آقا، صحبت تو سرِ ريدن است، بعد مى. كردنددرست مى
 ديوث؟ از كجا؟ چه جورى؟ توى سلولي كه اطالعاتم كدا.  رد كردهاطالعات

نَود تا آدم است و دست كم چهل پنجاه جفت چشم تواب مواظب من است 
 ش ه؟ آدم كه راجع به سنداطالعات رد كردم؟ كدام اطالعاتچه جورى 

ي مستراح  قضيه هيچى، آقا دو دفعه سر همين !كند، ديوث رد نمىاطالعات
زدم بابا كجاى اسالم نوشته آدمى را كه داد مى. ه شالّقرفتن ما را گرفتند ب

توهين به اسالم هم ال تواند بريند بايد به باد شالّق گرفت؟ هيچى حانمى
 . چند ضربه هم براى اين يك جمله. اضافه شد روش

اى به ما وقت دادند برويم ها يك چند دقيقهخره بعد از اين شالّقالبا
ين شد كه هنوز بعد از هشت سال هر وقت حاصل آن يبوست ما ا. مستراح

روم مستراح بايد قبلش خودم را چرب كنم و با هزار فالكت كارم را انجام مى
 .بدهم
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هيچ چيز . گذاشتند به هيچ چيزى خوبگيرىها اصالً نمىآقا، اين ديوث
ا به خاطر چهارت. خُب، بنده زندانى بودم.  هيچ چيزمطلقاًگويم يعنى كه مى

. بگو اصالً باشدال حا. اعالميه كه ازم گرفته بودند، چهار سال برام بريده بودند
بگو اصالً خالف كردم، عليه حكومت اعالميه داشتم، چهار سال زندانى 

عليه حكومت اسالمى . ايد دستم كه آقا، تو خالف كردىحكم داده. ايدداده
ها اين ا مسئله اينام. اعالميه پخش كردى، چهار سال بايد زندانى بكشى

 .چيزها نبود
باور كن من حاضر بودم ببرند . انداخت توى كورهگرفت مىآقا هيتلر مى

 آقا !بازى سرم در نياورندبيندازندم توى كوره آدم سوزى اما اين همه ديوث
دستم را كه از همه چيز . داند كجا هستمهيچ كس كه نمى. زندانى هستم
. كنيد شب هزار جور آيه و سخنرانى برام پخش مىاز صبح تا. ايدكوتاه كرده

براى شاشيدنم شما تصميم . دهيد با هزار جور خفّت مىبِهِميك لقمه نان 
دانم اين چه آقا، من نمى. گيريدگيريد، براى ريدنم شما تصميم مىمى

كردند توى كون زندانى، داد بطرى مىفكرش را بكن، شاه مى. مملكتى است
من كيرم توى آن دوهزار و پانصد سال . كردندمرغ مىد، تخمكردنباتوم مى

من كيرم توى كل تاريخ هر مذهبى كه . شاهنشاهى كه حاصلش اين باشد
ها يك آقا، من ده روز، دوازده روز يبس بودم، اين ديوث. حاصلش اين باشد

يك ساعت تمام نشسته بودم توى مستراح، آن . مسهل ناچيز به من ندادند
رفت توش، تا زانوم توى شاش و احى كه گرفته بود و هيچ كس نمىهم مستر

، گفت ياالّزدم، و يك تواب دگورى هم هى از پشت در مىگُه بود، و زور مى
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آقا، .  اين سنده توى كون من مانده! چى چى را زود باش، ديوث!زود باش
ورى انگار يك كُنده توى مقعد ما بود، اين را با دست گرفته بودم، اين ط

 . دادم تا بكشم بيرونتكانش مى
فكرش را بكن، شاهكار جمهورى اسالمى اين بود كه مرا وادرار كند هر جا 

اى كه حرف توى اين خارج با هر زندانى. ام حرف بزنمنشينم از سندهكه مى
بزنى يا مثل من مقعدش پاره شده، يا ستون فقراتش عيب ديده، يا مغزش 

 .رتاپاى حكومتى كه شاهكارش اين باشدمن كيرم تو س. معيوب شده
 شانها كه اين چيزها حاليكنند كه مثالً ادب شود، اينآدم را زندان مى

كه مثل خودشان نيست را ي هر كسى  خواهند ريشهها مىاين. نيست
. ايدبراى چهارتا اعالميه، چهار سال زندان داده. ايد خُب، مرا گرفته!براندازند

بنا به قانون اسالمى، قانون . د كه چهار سال زندانىايخودتان حكم كرده
 ها يعنى چى؟ بازىپس اين ديوث. شرعى خودتان

هشتاد، نَود تا آدم را عين گوسفند چپانده بودند توى يك سلول، 
 !يستى است كموني وهگفتند اين شيخواستى غذا را تقسيم كنى، مىمى
 ! كمونيستى است�ي وهيگفتند اين شخواستى چاى را تقسيم كنى، مىمى

ي  وهگفتند شيآمدى كمكش كنى، مىشد، مىبغل دستيت يك چيزيش مى
ها اگر اين طور باشد كه حضرت علي خودتان  خُب، ديوث!كمونيستى است

گفت ايستاد و با افتخار مى آن حاج ديوث رحمانى مى!هم كمونيست بوده
همين كار را هم ! يدكنم كه توى زندان عمومى انفرادى زندگى كنكارى مى

ترسيد به بغل شد مىها هم كه آدم بيدار مىطورى شده بود كه صبح. كرد
: شود نوشتآقا، اين را كجاى اين تاريخ مادرقحبه مى. دستيش سالم كند

 . اىگفتند خط دادهكردى، مىسالم مى
چى . ها ريختند توى بندديدى نصف شب، مثل مغولدفعه مىبعد يك

كدام كار؟ وقتى . توانستى بكنىاصالً كارى نمى. ايمكارى نكردهشده؟ ما كه 
گر نشسته بود ديگر تو اميدى به ، كنار بازجو و شكنجهآنجامسئول و رهبرت 

وقتى سالم كردن خط دادن باشد . كسى نداشتى كه كارى صورت بدهى
ديدى هر چند وقت يك بار شود كرد؟ بعد با اين همه مىديگر چه كارى مى

گشتند و همه را مى. گرفتند زير مشت و لگد و شالّقريختند و همه را مىمى
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 .كردندو همه چيز را زير و رو مى
ها تمام هنرشان اين بود كه فضايى توى زندان به وجود بياورند اين ديوث

. كه هيچ وقت به چيزى خو نگيرى. كه تو هيچ وقت احساس آرامش نكنى
ها هاش را بچهآوردند اين نايلنالً نان مىمث.  كه چيزى نداشتيمآنجاخُب، 

بافتند و باهاش طناب رخت درست كردند با چه زحمتى تكه تكه مىجمع مى
آمد كه توش پنير بود و تو مثالً باهاش ظرف يا مثالً پيت حلبى مى. كردندمى

خُب، تا تو يك طناب درست كنى يكى دوماه طول . كردىآشغال درست مى
ريختند و ها مىبعد اين جاكش. ها را به هم ببافى اين نايلنهى بايد. كشدمى

ماه براش زحمت كشيده بودى پاره پوره همين طناب رخت را كه دو سه
ي خرما را صيقل  نشستى و يك هستهفكرش را بكن، دوماه مى. كردندمى
دادى كه باهاش چيزى درست كنى و مثالً بدهى به خواهرت، به مادرت، مى
ها را كجاى تاريخ آقا، اين. كردندش مىال و همين را هم آش و ريختندمى
تا هسته خرما پيدا كرده ها ده بيست توى ساك يكى از بچه؟شود نوشتمى

ها اين چه حكومتى است كه ده تا بگو ديوث. بودند، دمار اين را درآوردند
 ؟تواند متزلزلش كندهسته خرما مى

دانستند كه زندانى نظم و ترتيب  مى:دانستندها خوب مىيك چيز را اين
پس براى . دهدو نظم و ترتيب چيزى است كه به آدم آرامش فكرى مى. دارد
كردند كه هيچ چيزى سرجاى  هيچ وقت آرامش نداشته باشى كارى مىاينكه

توانستى داشته اى كه براى نظم و ترتيب مىبنابراين هر برنامه. خودش نباشد
  .ريختندباشى به هم مى
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ها اين بود كه فضايى توى زندان به وجود بياورند كه يكى از كارهاى اين
دانستى امروز چه چيزى در تو نمى. زندانى هيچ وقت آرامش نداشته باشد

شدى تنها چيزى كه برات دايمى از همان صبح كه بلند مى. انتظارت است
 يك طرف، برنامه شانردنها يك طرف، خبرچينى كتواب. بود اضطراب بود

 . ريزى كردن دم به ساعت مسئول زندان هم يك طرف
ها براى اين گويم مغولمى. ريختند توها مىشد و مغولناگهان در باز مى

ها ست وگرنه هيچ مغولي به پاى اين ديوثگرىكه مغول يادآور وحشى
 توى خيابان يكى را. خره براى خودشان دليلي داشتندال هر بار هم با!رسدنمى

ريختند ما شد مىيك جا بمب منفجر مى. آمدند به هوار ماكردند، مىترور مى
. ريختند سر ماكرد، مىعراق حمله مى. گرفتند به مشت و لگد و شالّقرا مى

ها يكى بگو ديوث. آمدند سراغ ماگوزيد به ريش پدرشان مىخر همسايه مى
 بخورم؟ يكى ديگر بمب منفجر ديگر ترورش را كرده، چرا شالّقش را من

تان بود گفت تا ضربت نزند كرده، به من چه ربطى دارد؟ آن كه حضرت علي
 . توانم قصاص كنمنمى

همه را از دم . يك بار نصف شب ريختند و همه را گرفتند به باد كتك
هر كس . وسائلي كه نبود.  را درب و داغون كردندمانزدند و تمام وسائل

. ريختند و داغون كردند. وچك داشت، يك كيسه داشتخره يك ساك كالبا
يعنى هيچ چيزى نبود كه تو بتوانى دوباره ! هاگويم يعنى داغونداغون كه مى

خره توش يكى الي زندانى با خُب، اين ساك، اين كيسه. ازش استفاده كنى
يا مثالً آدم يكى دوتا عكس . دوتا زير پيرهنى و شورت و زير شلوار هست
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يك كمى مواد . دانم زن و بچه توى ساكش داردهر، چه مىمادر، خوا
آقا . شويى، يك خمير دندان و شامپو و اين جور چيزها شويى و ظرفرخت

 كلّيمن . ش را بكنىتصورتوانى چنان همه چيز را ويران كردند كه اصالً نمى
 يك چنين هيچكدامشانام اما باور كن توى هاى فاشيستى ديدهفيلم

اند، زير پا له و  فكرش را بكن، ساكت را جر داده!توانى ببينىمىاى نصحنه
شويى هم ريخته روى همه چيزت، خمير دندانت  اند، مايع ظرفلورده كرده

كردند اين ور آن  يا همچين پرت مىهاتى لباسالتركيده و ريغ زده بيرون 
همه را وقتى . كردى بايد شورتت را توى سلول بغلي پيدا مىبعداًور كه تو 

كرد كه خواهى مىجوردى معذرتالزدند و همه چيز را پاك داغون كردند 
ها يك برادرها ببخشيد چون به ما گزارش رسيده بود بعضى از سرموضعى

تى دارند، ما مجبور الاند و خياسرى اسناد مدارك و چاقو و غيره قايم كرده
 روزها كسى آقا، سر موضعى كجا بود، آن. شديم همه چيز را بازرسى كنيم

 . زم نيست كهالها بازىتازه براى بازرسى اين ديوث. جرئت نداشت نُطُق بكشد
. يك اوكس. ها با كاغذ يك هواپيما درست كرده بوديك بار يكى از زندانى

ها درست يكى با كاغذ از اين. از اين هواپيماهاى جاسوسى كه شاه خريده بود
ها رفته بودند گفته بودند تواب. رده بودكرده بود و با يك نخ از سقف آويزان ك

اى بود كه يك اين بهانه. كننداند و ما را مسخره مىها آواكس درست كردهاين
 . به زدن. گوييد آواكس، و شروع كنندها مىبه مسلمانال روز بريزند تو كه حا

يكى اوكس درست كرده، . خُب، توى اين سلول هشتادتا، نودتا آدم است
 !ما كه تشكيالت نبوديم كه.  به من دارد، چه ربطى به بقيه داردچه ربطى

كرد، طرف سرش درد مى. كرديم اسمش خط دادن بودگويم سالم مىمى
. زدنددادى به جرم تبليغ مرام كمونيستى شالّقت مى مىبِهِشيك آسپرين 

توى يك همچين شرايطى يك ابلهى اوكس درست كرده، به من چه ال حا
ي شش  همه. دانستم بغل دستيم كى بوده، كى هست اصالً نمىمن. مربوط

  .دنگ حواسم به اين بود كه يك طورى نشود لو بروم
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يكى متوسط و . يكى قطرش كم بود. براى زدن چند جور شالّق داشتند
گفتند ها را مىاين. ها سه تا كابل بود كه به هم بافته بودندكُلُفت. كُلُفتيكى 

ى تخت، پايش را به الدستش را به با. بستند روى تختزندانى را مى. چيفتن
دستمال، پتو، هر گُهى كه دم ي كثيف، گونى، قاب بعد يك حوله. پايين
هيچ . كردند به زدنو شروع مى. كردند توى دهن آدم بود، مىشاندست

 بستگى داشت به حال و روز آن ش ههم. حساب كتابى هم توى كار نبود
اند به ديدى سه نفر افتادهيك دفعه مى. دادآن ديوثى كه دستور مىي  لحظه
سه . فتهلُاين جورى هم نبود كه مثالً اول با كابل نازكه بزنند و بعد با كُ. جانت

. زدمىال يكى از چپ يكى از راست يكى از با. كردند به زدننفرى شروع مى
د پتو را از دهنت ده دست مىبِهِتديدند دارد حالت خفگى بعد، وقتى مى

 گى يا نه؟مىال آوردند كه حادرمى
آمد خودت نوشت و بعد كه حالت جا مىگفتى كه خُب، بازجو مىاگر مى

كردند توى دهنت و گفتى دوباره پتو را مىاگر نمى. برد تا از نو بنويسىرا مى
 . د بزن

اس زد احسوقتى شالّق مى. زنداين پوست پا بعد از چند ضربه تاول مى
تخت از اين . زندكردم چرك و خون از كف پاهام به ديوار شتك مىمى

زير تخت را همان وقتى كه دراز كشيده . ش شكاف داشتالها بود كه چوبى
 .هاى خون بود از لكهپربند ببينم كه توانستم از زير چشمبودم مى

 يك خره بايدالگر ديوث هم نگاه كنيم، بابابا، حتى اگر از ديد يك شكنجه
طرف . ها هيچ چيزشان حساب و كتابى نداشتاين. حساب كتابى تو كار باشد
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خورد كف اى، شالّق كه مىدرب و داغون است، توى دهنش گونى چپانده
ترى را آوردن و ديگر يك ديوث. پردپاش چرك و خونش به زمين و ديوار مى

 روى شكمش نشاندن يعنى چى؟ 
گفتند اون آمدند بزنند مىوقتى مى. دندچيفتن را خود بازجوها درآورده بو

به جز تك و توكى از اين رهبرهاى دگورى، كه همه . چيفتن را بيار
 پاهاشان بادكرده بود و ناچار اكثراًشناسند و تك و توكى مسئول و غيره، مى

 اكثراًها را دمپايى. ي شلوارشان را جر داده بودند كه توى شلوار جا شود پاچه
 . شدرده توى دمپايى جا نمىكبستيم، چون پاهاى بادا بسته مىبا نخ به كف پ

دانستند كه وقتى زياد شالّق بزنند خون توى كف پا ها نمىها اولاين
آيد و زندانى افتد و ادرار بيرون نمى از كار مىكم كمها شود و كليهجمع مى

كردند بدوى ديگر بعد از شالّق زدند وادارت مىال حا. بعدها فهميدند. ميردمى
افتاد، اگر ات از كار مىوقتى هم كه كلّيه. تا خون توى بدنت جريان پيدا كند

 با درد جا ناگذاشتند همكردند، وگرنه مىبردند دياليز مىزمت داشتند مىال
 .خودت بميرى
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 از رهبرهاش بگير تا زندانبان و !، شكى نيستجمهورى اسالمى گُه است
 آدم كه از دشمنش توقع !ند، شكى نيستا گرش يك مشت ديوثجهشكن
. ها بودندها، توابكرد بيش از آن ديوثاما چيزى كه آدم را داغون مى. ندارد

لت پار شده بودند تا به توابى . ها كتك خورده بودند؛ حرفى نيستخُب، خيلي
سى كه اين همه توانم بفهمم چطور كاما من نمى. رسيده بودند؛ حرفى نيست

توبه كردن كه مهم . گر و زندانبانش باشدتواند سگ شكنجهفالكت كشيده مى
اين همه شالّق و مشت و . مان تواب شديممان توبه كرديم، همهنيست، همه

نمرود هم . كرداد هم كه بود، توبه مىزدند، شدها به آدم مىلگد كه اين ديوث
دم است و يك مشت پوست و گوشت كه  تازه آ!گفت گُه خوردمكه بود، مى

اما بعد از اين كه توبه كردى كه . اشتحملش محدود است به توانايى جسمى
بيند دهانش بسته است و هر كسى وقتى مى. تواب شدى، هنوز آدمى آقا

آيد و دارد توى فالكت و درد خفه مى شود، ممكن امان فرو مىشالّق بى
 اما گُه خوردم، !ردم، توبه كردم، تواب شدماست بگويد اشتباه كردم، گُه خو
گيرم كه يك چيزهايى را هم گفتى، باز هم . توبه كردم فقط يك جمله است

 اگر چه غم انگيز است اگر چه  راهاي اين همه. شود گفت آدم استمى
ناتوانى هر آدمى هر چند غم انگيز هر . شود پذيرفتآور است، اما مىتهوع

جوردى ديوث و دار و الاين . در نهايت پذيرفتنى استچند دردناك، ولي 
 فرعون را هم به گُه ش ه، اين حاج داوود رحمانى ديوث و دار و دستش هدست

  !توى تمام تاريخ جهان نظير ندارندها آقا، اين ديوث. انداختندخوردن مى
توى كدام زندانى وقتى محكوميت زندانى مشخص شده است هر روز به 
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ي  زند؟ همهكدام ديوثى زندانى بيمار را شالّق مى. زنندقش مىهر دليل شالّ
اش هاى از نوع دگورىها توابتر از ايناما نفرت انگيز. ها سر جاى خودشاين

 اين نوع �ي دهاگر تحقيرآميزترين كلمه دگورى باشد، واقعاً برازن. بودند
اى، بيش غون شدهگويند برو مواظب بقيه باش؟ تو هم دا آقا، مى!هاستتواب

پرسند كى چكار مىال حا. ترسى بگويى نه؟ خيلي خُباز اين تاب ندارى، مى
آن يكى نشسته بود و مادرش ! كرد؟ خُب بگو فالني به كف پاش زل زده بود

آن يكى براى پاهاى ! كردمناجات مى! كردبراى زنش گريه مى! زدرا صدا مى
ها به اين روز كه همين حاجىآخر دگورى تو را . كردشش گريه مىالآش و 
 كنى؟ چينى مىاند، پس چرا هى هر روز خبرانداخته

آمد بعد مى. مثالً رهبر تو بود ديوث. دست تو بودال با. يارو مسئول تو بود
خره براى الش شدن، باالپس از آن آش و . نوشتىتو مى. كردبازجوييت مى

 شعرى سر هم آمدى يك كُساين كه يك كمى دردت را تخفيف بدهى مى
شد، همين مسئول و همين رهبرهاى بازجو هم كه متوجه نمى. كردىمى

 . كردنددگورى بودند كه دست آدم را رو مى
آيد و حتى گويم وقتى رهبر يك سازمان مىمى. گويم شالّق بودمى

جوردى ديوث به وجود الام، با آن شرايطى كه گويد به اسالم ايمان آوردهمى
گويم حتى براى من مى. انگيزيش، پذيرفتنى استي غم همهآورده بود، با 

اما اين كه . پذيرفتنى است كه آن مسئول يا رهبر بيايد وردست بازجو بنشيند
از تمام محفوظات ذهنيش استفاده كند تا ببيند تو كدام قسمت را از خودت 

اى و به بازجو توضيح بدهد، اين را آدم كجاش اى و دروغ نوشتهساخته
اش فقط يك جو! اقال يك جو از آن انسانيت را نگهدار! ذارد؟ بگو آخر ديوثبگ
آخر ديوث تو كه مسئول . كه آدم بتواند تمام مصيبتت را به ياد بسپارد! را

ها به كنار، مسئول و رهبر هم يكى ي اين همهال بودى، تو كه رهبر بودى، حا
 هى هر روز چندتا ديگر اى چرااست مثل من يا ديگرى، اما تو كه ويران شده

 كنى؟ را ويران مى
صبح بلند .  من هم چهار سال تواب بودم!تواب شدن كه مهم نيست

. گفت خط داده استرفت مىكردى مىات سالم مىشدى به بغل دستىمى
بگو كجاى سالم كردن خط دادن است كثافت؟ به كسى كه رو به روت 
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طرف چهار سال .  داده استگفت خطرفت مىزدى مىايستاده لبخند مى
توى زندان تاب آورده بود، همه جور شالّق و مشت و لگد را تحمل كرده بود و 

ها از راه مى رسيد و همه چيز را لو بعد، يكى از اين دگورى. جيك نزده بود
 . دادمى

بعد ! گويم جويده بودمى. طرف با هزار فالكت رگ خودش را جويده بود
شد زنده بماند و تقاص جويدن رگ خودش را هم پس ىها باعث ميكى از اين

اين  يكي از طرف واجبى خوردن را به زنده ماندن ترجيح داده بود، بعد. بدهد
 تو !خُب، كونى. گرفتانداخت و جلو مرگش را مىها داد و بيداد راه مىتواب

 آقا، خايه. ي هيچ چيز را ندارى دست كم دو دقيقه روت را برگردان كه خايه
بنده هم خيلي جاها خايه ندارم، اما نگاهم را كه . نداشتن كه جرم نيست

 . توانم برگردانممى
ي يد و  كرد وگرنه جمهورى اسالمى با همه مىخُردها بود كه آدم را اين

 .ي منِ تواب هم نبود بيضاش پشم خايه
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اين . اى بازجويى و اين چيزهابردند بركسى را نمىالً بعد از نماز شب معمو
گويم قطعى نبود، اما كم و بيش يك چنين حالتى بود كه بعد از نماز كه مى

بردند كه يا مثالً مى. بردندفقط كسانى را كه به دليلي لو رفته بودند مى
. هاشان بوددر واقع اين هم يكى از برنامه. شناسى يا نهبپرسند اين آدم را مى

 را ايجاد كرده بودند براى اين كه وقتى آن را بشكنند شايد چنين حالتى
آمدند سراغ كسى، در واقع وقتى بعد از نماز مى. زندانى دچار وحشت شود

 .اين مثالً اصل بود. يعنى كه وضعش خيلي خراب است
من . آقا، يك روز بعد از نماز آمدند سراغ من كه بلند شو لباست را بپوش

وقتى . گفتم همه چيز لو رفت. فتم تمام شدگ. گويى قبض روح شدمرا مى
 آدم �ي هدهد انگار كاركرد روده و معداين حالت وحشت به آدم دست مى

 از پايين ،حركت كند برود پايينال يعنى به جاى اين كه از با. شودبرعكس مى
انگار هر چه توى شكم و . در نتيجه دايم حالت تهوع دارى. الآيد بامى
توانستم جلوش را هيچ جورى نمى. خواهد بريزد بيرون آدم است مى�ي هرود

كردم باز يك چيزى، اما توى اين حالت استفراغ اگر استفراغ مىال حا. بگيرم
 .فقط حال استفراغ با توست. كنىهم نمى

.  چند نفر ديگر هم هستندآنجاديدم . خالصه من را بردند زير هشت
 دست ما را گذاشتند روى .بند است از زير چشمش هگويم همديدن كه مى

من چنان رعشه گرفته بودم كه ال آقا، حا. ي هم و بردند دادستانى شانه
ي جلوييم  اين دستم كه روى شانه. توانستم حركت پاهام را كنترل كنمنمى

ام كه يعنى لرزيد كه او يك لحظه دست گذاشت روى شانهبود، همچين مى
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دست كم توى آن چند . ردمرگ ترسى ندا. ترس من از مرگ نبود. نترس
مرگ براى من انگار يك . لرزيدمسال هيچ وقت از ترس مرگ به خودم نمى

انگار آدم سرگيجه . شدآمد و همه چيز تمام مىچيزى بود كه ناگهان مى
ترسم فقط از اين بود كه يكى گير . بگيرد، زمين بخورد و ديگر بلند نشود
همين جور ال حا. مرا هم به گُه بكشدو . بيفتد و مرا لو بدهد يا شناسايى كند

 اينجااز . ام پيچيدرفتيم پايين، صداى جيغ يك دختر توى كلهها مىكه از پله
هاش را محكم به اين دست. توانستم ببينمشبند مىكه من بودم از زير چشم

هاش را به نرده آقا، چنان دست. كشيدپله گرفته بود و جيغ مى راه�نرد
كردند از نرده جداش  هر كارى مىكُلُفتتا پاسدار گردن گرفته بود كه سه

. كشيدهمين جورى به نرده چسبيده بود و جيغ مى. توانستندكنند، نمى
  .خره از نرده جداش كردند و بردند توى اتاقالبا

خره گفتند نوبت توست بيا البا. با سختى و فالكت روى پاهام ايستاده بودم
 گفت !گذاشتم توى اتاق انگار مرده بودم، قدم كه  آقا!هام بند نبودمروى پا. تو

بند را كه برداشتم ديدم يكى پشت دوربين عكاسى چشم. بندت را بردارچشم
مرا ايستاند كنار ديوار و . خواهيم ازت عكس بگيريمگفت مى. ايستاده است

 .عكس گرفت و گفت برو
 كه عرقى كه از آن شوك روى بدنم نشست، چه جورى بگويم؟ مثل كسى

.  بزنندبِهِشبخش درد وحشتناكى داشته باشد و يك دفعه يك آمپول آرام
 عكس گرفتند، مانهيچى آقا، از تك تك. رفتماز اين حالت داشتم وامىال حا

ي هم برمان گرداندند توى  هامان را گذاشتند روى شانهدست. گفتند تمام شد
 .بند

وى بند همه از اين جريان يك ساعت طول نكشيد اما وقتى برگشتم ت
 .  بازمانده بودشانحال و روز من دهان
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اى يك قبل از اين كه منتظرى بيايد توى اوضاع زندان رفرم كند، هفته
ها هم نيم ساعت به صبح. دادند حمام مىي ه�ها دو بار اجازبار، بعضى وقت

تياج به حمام اند و احيى كه جنُب شدهآنهادادند براى هر بندى آب گرم مى
 .دارند

سه تا . كردند كه امروز مثالً نوبت بند يك است كه برود حماماعالم مى
. گفتند ساعت هشت، يك بار ساعت نُهيك بار مى. دادندچهار ساعت وقت مى

 . رفتند حمامبعد اين ششصد تا آدم به ترتيب مى
 تقسيم هاچهار ساعت را بين اتاق. گفتند از اتاق يك شروع بشودمى

اتاق به اتاق وارد حمام . تر بود  كمشانهاى كوچك وقتاتاق. كردندمى
كرد به همان ديوار هاش را آويزان مىلباس. رفت تويك اتاق مى. شديممى

. هايى كه رديف روى چوب كوبيده بودندبه ميخ. ديوار پشت در. توى حمام
هات شتك آب و لباستوى آن همه بخار، توى آن بلبشو، آن شلوغى، اگر هم 

 . داشتگرفت، دست كم از آن همه بخار نم برمىصابون نمى
شدى، با يك عده مذهبى، با يك عده تواب بدتر از تو وارد حمام مىال حا

مذهبى، توى اين فرصت كم، هم بايد شش دنگ حواست باشد كه وقت را از 
 . دها نخوردست ندهى، هم بايد حواست باشد بدنت به اين تواب

پنج تا دوش اين طرف، پنج . حمام مثل حمام عمومى بود. وقت نداشتيم
دفعه  ي زمستان، يك نانى نبود، توى چلهتا آن طرف، به آب هم كه اطمي

كردند، فشار آب معلوم نبود عمدى سرد مىال حا. ديدى سرد شدهمى
ه لُخت هم ك. رسيد، به هر حال سه چهار دقيقه وقت داشتى براى حمامنمى



 ١٢٠

 . شدقرآن خدا غلط مى. شدىنبايد مى
شان تجاوز به هر چيز انسانى است، بعد تو آقا، اساس جمهورى اسالمى

ها بگو ديوث. كردىافتاد به كون و كپل بغل دستيت گناه مىاگر نگاهت مى
 دختر !كندتوى آن فالكت كى به اين كون پشمالوى درب و داغون توجه مى

بود نه وقتش را داشتى و نه حالش را كه نگاهش چهارده ساله هم كه جلوت 
مبرت را صابون بزنى ناچار بودى يك دست بگيرى به خواستى لُبعد مى. كنى

شورتت، زياد هم كش شورت را جلو نكشى كه بغل دستيت هوايى نشود، 
مالي كنى، بعد هم كه كارت تمام شد، حوله بپيچى دورت و ت را كفآنجا

نى و دوباره تنت كنى يا هر چاليرون بياورى، بشورى، بزير حوله بشورتت را از 
 .چى

رفتيم توى حمام و سريع خودمان را خيس يك دفعه چهل تا آدم مى
وقت نداشتيم . كشيديمزديم و سريع خودمان را آب مىكرديم و شامپو مىمى

 كار را با هم دوتاياد گرفته بوديم كه همزمان . كه درست خودمان را بشوييم
شستى و با آن دست تنت را صابون مثالً با اين دست سرت را مى. بكنيم
 .ماليدىمى

هر دو سه ماه يك بار اجازه داشتيم واجبى بگذاريم كه شپش الً بعد معمو
آمد هر كس مى. ها هرج و مرج بوداول. و گال و اين جور چيزها نگيريم

. شودىبعد ديدند اين جورى نم. خواست دوش بگيرد و واجبى بگذاردمى
 چهارتارفتند، ها بودند، زودتر از بقيه مىتوابالً هاى بند، كه معمومسئول

هر سلولي كه . كردند ششصد نفر درست مى�تشت بزرگ واجبى به انداز
گذاشت، بعد رفت واجبى مىوقت حمامش بود، بيست دقيقه جلوتر مى

كرد، اتاق دوم ىدر حالي كه اين اتاق داشت حمام م. كردرفت تو حمام مىمى
تا اتاق اولي حمامش تمام شود اين اتاق كار . گذاشتآمد واجبى مىمى

 .كردرفت حمام مىواجبى گذاشتنش تمام شده بود و مى
باز حياط مانند ي  گذاشتند توى توالت كه تو آن محوطهاين واجبى را مى

. آن طرفپنج تا اين طرف پنج تا . يك اتاق بود دو طرفش توالت بود. بود
يايد . حتى وقت واجبى گذاشتن هم حق نداشتى شورتت را در بياورى

كشيدى ماليدى و دوباره مىت مىآنجاكشيدى واجبى به شورتت را پايين مى
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كارى اى حمام كنى، بعد بايد اين جورى كثافتآمده. اين جورى بود. البا
ت مواظبت هاى كثاف اين توابش هتوى همين حمام هم همال حا. كردىمى

 . خود كُشى نكنى. ماتحتت ديده نشود. بودند كه اخبار رد و بدل نكنى
اى شد مهم نبود تو رسيدهاين بيست دقيقه وقت حمام كه تمام مىال حا

دادند حتى اگر تنت صابونى بود از حمام هولت مى. خودت را پاك كنى يا نه
 .بيرون

اشت كه بخار ازش اى دش پنجرهالبا. حمام هم قديمى و كثافت بود
شد ببنديش چون اگر اين بخار حتى زمستان هم كه بود نمى. رفت بيرونمى

پنجره هميشه باز بود و كافى . شدها خيس مىي لباس رفت همهبيرون نمى
سرما خوردن هم به اين وضع كثافت اضافه ال بود آب گرم تمام شود، حا

هاى دم مرگش ضتوى زندانى كه غذاش آشغال بود، كه به مري. شدمى
ديدى بعد همين جورى مى. رسيدند، سرما خوردن تو كه مهم نبودنمى
هات چرك كرده، خيلي كه عزّ و ات چرك كرده، سينوسماه، دوماه سينهيك

گفتى، اگر هم چيزى مى. دادند مىبِهِت آسپرين چهارتاكردى، جزّ مى
 .كنيدال را حرام مىلماخود بيتايد، بىخود زندهگفتند اصالً شما بىمى
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یا   ند  ج  و با  ا
 

 ده خواهر و جمعاً. نهمين فرزند بودم.  بدنيا آمدمجمعيتپراى در خانواده
. كرديمخانه زندگى مى در جنوب شهر شيراز، در دروازه قصاب. برادر بوديم

هاى خاكى كوچههاى محله در كوچه و پسدوران كودكيم مثل همه بچه
خانه،  قهوهمثالًگاهى مغازه داشت، . پدرم شغل ثابتى نداشت. بزرگ شدم

خره يك جورى زندگى دوازده الكرد و باگاهى گوسفند خريد و فروش مى
 تر بيشپدرم . ام اعتقاد خشك مذهبى داشتخانواده. كردنفريمان را اداره مى

پدرم مريد يكى از روحانيان . از مادرم مذهبى بود و فرمانرواى خانه او بود
اين شخص در شيراز و حومه آن قدرت .  بود- حسينىسيد نورالدين -فارس 

گفت روزى مادرم مى. دادندهاى زيادى به او نسبت مىمعجزه. زيادى داشت
 روحانيتدر زندان لباس . زندان انداختنده  را دستگير كردند و بسيد نورالدين

و كت و شلوار به او پوشاندند و بعد از چند دقيقه كت و را از تنش در آوردند 
دوباره كت و شلوار آوردند تنش .  شدروحانيتشلوار تبديل به همان لباس 

ان زندان ترسيدند و او را آزاد مأموركردند و همان عبا و عمامه شد، آنوقت 
 .كردند

گفت مادرم مى. مردگفت بمير، مىاگر مى. پدرم او را خيلي دوست داشت
پدرم، برادر بزرگم . د آمده بود به زيارتگاهى كه نزديكى خانه ما بودروزى سي

ش  بيش از حدعالقهرا برداشته بود و رفته بود كه جلوى پاى او قربانى كند تا 
. اين موضوع در شيراز پيچيد. آقا محبت كرده و نگذاشته. را به او نشان دهد

خواست نژ مىالنويسد يك شخص فاپور شيرازى در روزنامه شورش مىكريم
. خواندخواهرم روزنامه را براى پدرم مى. پسرش را جلوى آخوندى سر ببرد

حدود چند . نويسدپدرم به كمك خواهرهايم جوابى براى روزنامه شورش مى
بعد از . دادهنوشته و روزنامه هم به او جواب مىماه پدرم براى روزنامه مى
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تر اعتقادش سست. كنددرم كمى تغيير مىمدتى، به گفته خواهرهايم پ
ترين كارهايش با او   در كوچكبالًق. روداهللا مى به خانه آيتتر كم. شودمى

 .كردمشورت مى
شايد . هاى مذهبى ديگر هميشه منتظر معجزه بود پدرم مثل همه آدم

يك بار بيست و پنج .  بودملّيهاى اعانه  همين از مشتريان ثابت بليطخاطر به
 تا سيد نورالدينرود خدمت دارد مىپول را برمى. شودزار تومان برنده مىه

گويد اين پول از گوشت سگ سيد مى. بالكسب تكليف كند و برود زيارت كر
 چطوردانم گويد نمىمادرم مى. كربالتر است و تو اجازه ندارى بروى هم حرام

 و بر كربالرود درم مىپ. شد كه او براى اولين بار حرف آقا را نديده گرفت
گيرد و سه ماه بعد از سفرش در ين تماس نمىگردد و ديگر هم با نورالدمى

 .گذردچهل و هشت سالگى به سكته مغزى در مى
تر زندگى ما بعد از پدرم مشكل. وقتى پدرم فوت كرد، من چهار ساله بودم

سه تا .  بگذراندشويى تا زندگى ما را مادرم مجبور بود كُلفَتى كند و رخت. شد
 .بايست هفت فرزند را بزرگ كنداز خواهرهايم ازدواج كرده بودند و مادرم مى

. برادر بزرگم رفت دنبال زندگى خودش و مادرم به تنهايى ما را بزرگ كرد
او را .  من خيلي ايرادگير بودملي مطيع بودند وتقريباًبرادرها و خواهرهايم 

. آمدخوشم نمى. مرا به مدرسه فرستادشش ساله كه شدم . كردم مىاذيت
ديگر .  با چوب كتكم زده بودمعلّميك مرتبه . كردمهميشه از مدرسه فرار مى

گفتند بايد درس بخوانى، هر چه مادرم و خواهرهايم مى. ترسيدمها مىمعلّماز 
 پيدا كردم و تا چهارده عالقهسال بعد خودم كمى به مدرسه . شدام نمىچاره

علت فشار اقتصادى، برادر ه در همان سال ب. ره ابتدايى را تمام كردمسالگى دو
گفت اگر مى. بزرگم كه سرپرست خانواده بود، تصميم گرفت به تهران برويم

تر زندگى توانيم راحتشود و مى مىبهتربه تهران برويم وضع زندگيمان 
 .راه افتاديم بطرف تهران. كنيم

. در خيابان آريانا. تاق ارزانى كرايه كرديمدر تهران، نزديك خانه خواهرم ا
 بعد از سه چهار ماه از تهران خسته لياوايل، من تهران را دوست داشتم و

برايم مشكل بود كه در تهران زندگى كنم چون همه دوستانم در شيراز . شدم
 .ام زندگى كنم بهر جهت مجبور بودم در كنار خانوادهليبودند و
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خوشى از تهران  همچنان دلامانويسى كردم مدر دبيرستان يادگار اس
پنج سال از من . پس از يكى دو ماه با يك دختر تهرانى آشنا شدم. نداشتم
ما دور از چشم . اى ثروتمندمن چهارده ساله بودم و او از خانواده.  بودتر بزرگ

چند مرتبه وقتى پدر و مادرش نبودند، . ديديمهايمان همديگر را مىخانواده
و من كه تازه بالغ شده بودم با اولين دختر زندگيم . شان بردا به خانهمر

 وقتم را با او تر بيش.  تمام افكارم مشغول او بودتقريباً. خيلي زيبا بود. خوابيدم
 آنها.  همين ارتباط چندانى با خواهر و برادرم نداشتمخاطر به. گذراندممى

اى هستم و هر ه من آدم دلهعقيده داشتند ك. كردندهميشه مرا نصيحت مى
گفتم مى. ام درگيرى داشتم مدام با خانوادهسال يكدر آن . روز با يكى

 .آن سال شايد ده بار به شيراز رفتم و برگشتم. توانم تهران بمانمنمى
بعد به يكى از خواهرهايم كه در شيراز بود نامه نوشتم و آه و ناله كه از 

اول . ، پيش او زندگى كنمآنجاهد كه بروم آيد و اجازه بد خوشم نمىاينجا
در . خره راضى شدالانگيز كه برايش نوشتم با بعد از چند نامه غمامانپذيرفت 

 آن دخترك با خواهر و برادرم قضيهتر بودم، چون مدام سر شيراز راحت
 .رفتمكلنجار نمى
در دبيرستان احمدى كه .  دوم دبيرستان را در شيراز شروع كردمكالس

هميشه بازى را به . در درس خواندن زياد موفق نبودم. ر فلكه خاتون بودد
در شيراز هم با دو . كردم فوتبال بازى مىاكثراً. دادمدرس خواندن ترجيح مى

گفتند نبايد  مىآنها.  خواهرم�و باز درگيرى با خانواد. تا دختر آشنا شدمسه
ام و بايد هر كارى را  شدهكردم بزرگ من احساس مىاما.  زندگى كنمطور اين

 من اهميتى به ليمدام جر و بحث داشتيم و. خواهد انجام بدهم مىلمكه د
 .دادمهايشان نمىحرف

چون در تهران هم ام دوباره به شيراز برگشت،  خانوادهسال يكبعد از 
 خيلي آنهااز آمدن .  بيكار بوداكثراً نبود، برادرم بهتروضع زندگى چندان 

 شده بودم و با آمدن كالفهز خواهرم و شوهرش چون ا. دم شخوشحال
 . جديدى پيش خواهد آمدموقعيتكردم ام احساس مىخانواده

او وضع درس و مشقش خوب . نام كرديم ثبتكالسمن و برادرم در يك 
 درس بخوانم تر بيشكرد كه مرا هم تشويق مى. هميشه شاگرد اول بود. بود
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هاى محله  با بچهاش ههم.  درس و مشق نداشتماى بهعالقه اصالً من ليو
هاى ديگر هاى محلهكرديم و با بچهكشى مىدنبال بازى بوديم، يا گروه

 بودم و همه از من حساب كالسچون قلدر . انداختيمبزن راه مىبزن
در خانواده و با خواهر و برادرم . شنوى نداشتمها هم حرفتر بزرگبردند، از مى

بعد از مدتى خواهر كوچكم . هاى محلكردم كه با بچهفتار مىطور ر هم همان
 به تهران رفت تا پيش يكى از ليدليل وضع بد ما هكه يازده سالش بود، ب
 .شد مىتر كمخور  يك نانىطور اين. خواهرهايم زندگى كند

. كردخاطر زندگى ما از مدرسه دست كشيده بود و كار مىبرادر بزرگم به
تا هفت، هشت الً  چون معموليهاى شبانه برود وكالسه خواست بدلش مى

 .توانستكرد، نمىشب كار مى
من . كردبرادر بزرگم سخت كار مى. گذشتها مىطور همين ماناوضاع

 من بود حسابى درس كالسكردم و برادرم كه همچنان دختربازى مىهم
دبيرستان بعد من رفتم به .  يازدهم را با هم تمام كرديمكالس. خواندمى

 . دوازدهم را هم تمام كردمكالس تجديدى چندتاهر صورت با شبانه و به
رمرى ا آموزشى را در ژاند�دور. ارديبهشت همان سال به سربازى رفتم

از روزهاى اول . خدمت در گرماى جهرم خيلي مشكل بود. جهرم گذراندم
ر حال فرار در حقيقت نيمى از روزهاى خدمتم را د. شروع كردم به فرار كردن

روزهاى آخر خدمت تصميم گرفتند . بودم و نيمه ديگرش را در زندان پادگان
 كه به ”توشيبا“ با يك پلوپز اما. ام را به سرباز صفر تنزل دهنددرجه

 .مان دادم درجه گروهبانى را گرفتمفرمانده
من و چهل نفر از . عنوان گروهبان سوم به كردستان منتقل شدمبه
 من آنجادر . ستانى و شيرازى به طرف سنندج حركت كرديمهاى خوزبچه

در سنندج اتاقى اجاره كردم . كارم راحت بود. گروهبان نگهبان آشپزخانه بودم
چون دنبال دخترها .  بلند شومآنجا بعد از يك ماه مجبور شدم از ليو

در شش ماهى كه در . افتادم و اهل محل از من شكايت كرده بودندمى
هى .  دخترهاقضيهسر همين . كشى كردم، شش بار اسبابسنندج بودم

دوستانم . شدم نقل مكان كنمو من مجبور مى. كردندرفتند شكايت مىمى
يك مقدار خرت و . چون وسايل چندانى نداشتم. زدندمراد برقى صدايم مى



 ١٢٨

 .جايش كردشد جابهپرت داشتم كه با يك گارى كوچك دستى مى
زن . فروش شهر سنندج بود، خانه مادام، مشروباى كه رفتمآخرين خانه
گفت در اين خانه كسى نيست، هر غلطى كه دلت مى. خيلي خوبى بود

ها در كارهاى گاهى وقت. خواهد بكن، فقط يك جورى كه كسى نفهمدمى
خيلي هم از . هشتاد و پنج سالش بود. زن خوبى بود. كردمخانه كمكش مى
همان هفته اول با دو سه .  به كارم نداشت كارىاصالًآمد و من خوشش مى

. كردندبرايم غذا درست مى. آوردم را به خانه مىآنها. تا دختر دوست شدم
بعد از آن . كشيد و من اولين حشيش را با او كشيدم حشيش مىآنهايكى از 

سه ماه در آن محل بودم . كشيدم مواقع خودم به تنهايى حشيش مىتر بيش
ام نامه نوشتم كه براى خانواده. اهل همان سنندج بود. مكه عاشق دخترى شد
خيلي . فقط يكى از خواهرهايم با برادر كوچكم آمدند. بيايند برايم زن بگيرند
. دانستند كه من هر ساعت امكان دارد عاشق شوممى. با من صحبت كردند

 من تصميم خودم را ليو. كنىگفتند دارى عجله مى. كنىگفتند اشتباه مى
خره البعد با. روم نروند خواستگارى خودم مىآنهاگفتم اگر رفته بودم، مىگ

 صحبت اش هبا خانواد. به خانه دخترك رفتيم. خواهر و برادرم قبول كردند
بعد از دو . كردانداختند، خواهرم قبول نمىهاى بزرگ مى سنگآنها. كرديم

من ديدم . ردخواهرم دوباره نصيحتم ك. ساعت حرف زدن به خانه برگشتيم
كم خودم را چون كم.  عاشق نيستمواقعاًحق با اوست و احساس كردم 

تا سن بيست . شدمديدم عاشقش مىهر كسى را كه مى. شناخته بودم
خواستم با طرف عروسى  مىاش هسالگى، شايد بيست بار عاشق شدم و هم

 .كردم بعد از چند روز فراموشش مىاماكنم 
 اينكهد به تهران و من به سربازى ادامه دادم تا خواهر و برادرم برگشتن

 به تصويب 1975 و قرار داد -در زمان شاه -جنگ ايران و عراق تمام شد 
هاى فيلم وسط. شب من و چند نفر از دوستانم به سينما رفته بوديمآن. رسيد

گفت سرگروهبان آماده . دژبان پادگان بود. بود كه يكى در تاريكى صدايم زد
من گفتم برو به فرمانده بگو مرا .  است و بايد بيايى پادگان»ببر« باشِ
وقتى فيلم تمام شد و به خانه برگشتم ديدم . گفت خيلي خوب. اىنديده

اند كه اوضاع خراب است، هر چه زودتر دوستانم برايم يادداشت گذاشته
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 طرف  ساعت دوازده بود كه راه افتادم بهتقريباً. خودت را به پادگان برسان
 مرا مسخره اينكهفرمانده گروهان، پاسداران را بيرون آورده و براى . پادگان

 كالهمتفاوت فنگ كردند و من هم بىكند، خبردار داد و پاسداران همه پيش
را سرم گذاشتم و گفتم آزاد، كه فرمانده از كوره در رفت و مرا به باد فحش 

 او ليو. بودم، ساكت ماندمف كرده خالاى؟ من چون آمدهال گرفت كه چرا حا
ام فحش داد كه ديگر نفهميدم و محكم زدم دست بردار نبود، و به خانواده

 .توى گوشش كه داد زد و پاسداران ريختند، مرا گرفتند و به زندان انداختند
من . گاه آماده شوفرداى آن روز تيمسار به زندان آمد، و گفت براى صبح

 مراسم تمام شد، تيمسار رفت اينكه، بعد از گاه رفتملباس پوشيدم، به صبح
 شده، سيلي به گوش فالن فالنپشت بلندگو و گفت يك گروهبان 

هاى ديگر  زده است و قصد كشتن او را داشته، و يك سرى حرفاش هفرماند
من دويدم . بعد تيمسار مرا صدا زد.  با فحش و ناسزا همراه بوداش هزد كه هم

بعد كه . د و من خبردار ايستاده بودمدااو همچنان فحش مى. جلو
هايش تمام شد، گفتم جناب تيمسار، به درجه شاهنشاه آريامهر، ورىدرى

. ايد، دروغ استخورم كه هر چه در مورد من شنيدهبزرگ ارتشتاران قسم مى
تيمسار تا اسم شاهنشاه را شنيد، خبردار ايستاد و بعد جناب سروان را صدا 

تيمسار گفت . گويداى؟ جناب سروان گفت، او دروغ مىزد كه چرا دروغ گفته
 .مگر نشنيدى؟ قسم خورد

 شش ماه لب مرز حدوداً. همان روز ما را تقسيم كردند و به مرز فرستادند
 نفرى چهل حدوداًبراى مدتى كه لب مرز بوديم، . در چادرهاى انفرادى بوديم

ت روزه در آبادان و  را بيساش ههزار تومان گرفتيم كه من بعد از خدمت هم
 .اهواز خرج كردم و رفت

ام از خانواده.  خدمتم تمام شد و به شيراز برگشتم1355ارديبهشت سال 
از روزى كه به شيراز .  بودندخوشحالام  برگشتهلمديدند سا مىاينكه

اگر چه . كردمزدم كارى پيدا نمىبه هر درى كه مى. برگشتم، دنبال كار بودم
 . دوست داشتم خودم كار كنمليداد وبى مىبرادرم پول توجي

.  دارائى شيراز بود�ي هكارمند ادار. بعد از چهار ماه با خانمى آشنا شدم
 دارائى پست ي رهخانه داشت و در ادا. ماشين داشت.  خوبى داشتليِوضع ما
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چند .  بودتر بزرگحدود پانزده سال از من . با هم آشنا شديم. مهمى داشت
ام پرسيدند كجا هستى تو؟ گفتم خيال دارم خانواده.  بودمشا هروزى در خان
ماه با وجود مخالفت  من بعد از يكليام مخالفت كرد وخانواده. ازدواج كنم

 از همان روز اول كه به خانه او رفتم از كار خودم اما.  با او ازدواج كردمآنها
 عالقهد چون آن روزها من مور. همسرم خيلي دوستم داشت. پشيمان بودم

هر . هايش را با من بگذراندخواست كه شباو فقط مى. هايى بودمچنين زن
بعد از يك هفته دعوا . گذاشتسويچ ماشين را مى. گذاشتروز برايم پول مى

گفت توانم با تو زندگى كنم و او مىگفتم نمىمن مى. و بزن بزن شروع شد
 يك روز در خيابان اينكه تا. دارمهر كارى كه بكنى من دست از سرت بر نمى

.  به كافه برومآنهازند شيراز چند نفر جلو مرا گرفتند و از من خواستند كه با 
مرا به سراى مشير كه .  چيست؟ گفتند راجع به همسرت استقضيهگفتم 

اول از من خواستند كه با .  بود، بردندآنجاهاى قديمى شيراز يكى از رستوران
 شان يكيد، رو شدنبعد كه با مخالفت من روبه. مزنم رفتار خوبى داشته باش

بعد هم . چنان محكم زد توى گوشم كه تمام رستوران دور سرم چرخيد
من . كشد جاها مىطور اينگفتند اگر رفتارت را عوض نكنى كارت به زندان و 

 اصالًاو گفت . با زنم صحبت كردم.  چيستقضيهدانستم  نمىدقيقاًهنوز 
 .گويددانستم كه دروغ مى من مىليشناسد و نمىهايى راچنين آدم

ام سر كارى حوصلهاز بى. خواهم كار كنمبعد از چند روز گفتم من مى
. خيلي سريع در كارخانه بريجستون شيراز كارى برايم درست كرد. رفته است

كنى داشتم، دوباره بهانه گرفتم خُرد چون زندگىِ اعصاب ليمدتى كار كردم و
دو هفته بعد كارى در . خواهمآيد و كار ديگرى مىار خوشم نمىكه از اين ك

 .مجتمع صنعتى گوشت فارس برايم پيدا كرد
خواست مى.  كار جديدم را شروع كنم، سفرى به تركيه رفتيماينكهقبل از 

ما بدون پاسپورت به تركيه رفتيم و از همان .  را بدست بياوردلميك جورى د
بعد در ماكو، يكى از دخترهاى فاميلش . ى باشدروز فهميدم كه بايد خبرهاي

 ساواك بود و مأموراو .  را برايم روشن كردقضيه داشت عالقهكه به من 
 . كه مدتى رئيس ساواك شيراز بود”جوان“ تيمسار �خواهرزاد

ده ماه در . بعد مشغول كار شدم.  بودمكالفهتا وقتى كه به شيراز رسيديم، 
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خواستم زنم در اين مدت هر چه كه مى. ممجتمع صنعتى گوشت كار كرد
خواهم مى. خواهد كار كنم نمىلمبعد گفتم ديگر د. كردبرايم فراهم مى
در اين مدت مادرم، برادرم، و خواهرهايم همه درگير مسئله . استراحت كنم

. كرد جر و بحث مىآنهارفت و با  مىآنهابعضى مواقع زنم به خانه . من بودند
 نشود، گفتم برويم به يك خُردام بيش از اين اعصاب خانواده اينكه خاطر به

. بعد از بيست روز كارِ من را به تبريز انتقال داد. قبول كرد. شهر ديگر
 فشار زيادى به من آنجادر . كردند همه در تبريز زندگى مىتقريباً، اش هخانواد

رئيس . ى كشيدركالنتخره كار به ال بااينكههر روز درگيرى داشتيم تا . آمدمى
بعد پاسبانى را صدا .  از راه كه رسيد مرا به باد سيلي و لگد گرفتكالنترى

هايم را يكى يكى  سبيلكالنترىهايم را گرفت و رئيس پاسبان دست. كرد
ها باهات بعد هم گفت با زنت درست رفتار كن وگرنه شديدتر از اين. كند

گفت من . واهم با او زندگى كنمختوانم، نمىگفتم من نمى. رفتار خواهيم كرد
دفعه سوم و چهارم . اند كه تو بايد با اين زن زندگى كنىدانم به من گفتهنمى

ماه در زندان بودم يك.  كشيد، مرا به زندان فرستادندكالنترىكه كارمان به 
 كرده باشد، ترتيب استخدامم مخوشحال اينكهبعد زنم آمد و آزادم كرد و براى 

بعد . در قسمت حسابدارى مشغول كار شدم. رسازى تبريز دادرا در تراكتو
شد، سوار  كارم تمام مىاينكهبعد از . عارى بزنمسعى كردم خودم را به بى

 .چرخيدمها مىشدم و در خيابانماشين مى
ماه ما را بعد از يك. خره رفتم دادگاه و تقاضاى جدايى كردماليك روز با

ات را گفتم تمام مهريه. ى نبود از هم جدا شويمرفتيم دادگاه او راض. خواستند
. خره راضى شدالشوهر خواهرش با او كلي حرف زد و با. قبول نكرد. پردازممى

من فقط يك دست لباس پوشيدم و از آن خانه بيرون . ما از هم جدا شديم
ات كالفهخواهم گفت مىمى. حتى تمام مدارك تحصيلي مرا ضبط كرد. آمدم
ورت من از سر مدارك تحصيلي و هر چيزى كه به من تعلق در هر ص. كنم

زنم سعى . فقط خودم را راحت كردم و از آن خانه بيرون آمدم. داشت گذشتم
 جا آنجاچون در .  ديگر دير شده بودليكرد مرا از تراكتورسازى بيرون كند، و

 .افتاده بودم و دوستان زيادى داشتم
دوستان دوران خدمت كه . وستانم رفتم از دچندتابه خانه . در تبريز ماندم
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پنج ماه در خانه .  پذيرفتندميخوشحالبا . درجه ستوان يكمى داشتندال حا
يك .  اوقات تنها بودمتر بيشمن . خانه نبودندالً  معموآنها.  زندگى كردمآنها

پيرمردى . اى را گرفتمى شمارهطور همينشب گوشى تلفن را برداشتم و 
 ديگر هم گرفتم، همه پيرمرد يا پيرزن �ار شمارسه چه. گوشى را برداشت

بعد از يكى دو شماره دخترى . فردا شب دوباره همين كار را كردم. بودند
گفت ازدواج كرده . ى باهاش صحبت كردمطور همينمن . گوشى را برداشت

بعد، از . كندبا دخترش زندگى مىال است و بعد از شوهرش جدا شده و حا
توانى با خواهر كوچكم و گفت اگر بخواهى مى.  خواهرش صحبت كرددوتا

. ديگر را در خيابان اصلي تبريز ببينيمو قرار شد فردايش هم. آشنا شوى
از روى .  پنج دقيقه بعد آمدندآنهامن رفتم و . ساعت پنج عصر قرار گذاشتيم

من توانستم آن را .  با مادرشان بودندآنها. شاناى كه داده بود شناختمنشانى
 زيبا واقعاً.  خوشم آمدتر بيشو از او . اهاش حرف زده بودم تشخيص دهمكه ب
 زيبا واقعاً. هاى درشت سياهچادر مشكى، صورت سرخ و سفيد و چشم. بود
يكى دو مرتبه از جلوم رد شدند و . از راه كه رسيدند با هم حرف نزديم. بود

 فاصله ازم دفعه سوم كه از جلوم گذشتند، با چند قدمى. دوباره برگشتند
 .خداحافظى كردند

خودش گوشى را برداشت و با هم صحبت .  زنگ زدمبِهِششب دوباره آن
 آيد و اگر قبولگفت خواهرم را ديدى؟ گفتم من از تو خوشم مى. كرديم

ام، يك ق گرفتهطالام، گفت من شوهر كرده. كنى، حاضرم باهات عروسى كنم
گفت . خواهمگفتم من تو را مى. مكنم به درد تو بخوردختر دارم، فكر نمى

 .ام صحبت كنمدهم، چون بايد با خانوده جواب مىبِهِتفردا 
روز بعد . قرار شد با هم حرف بزنيم. فردا عصر تماس گرفتم، گفت باشد

 .ديگر را ديديم و چند ساعتى حرف زديم و قرار ازدواج را گذاشتيمهم
 كوچكم همراه يكى از  اوايل سال پنجاه و شش بود كه برادرتقريباً

چون حدس .  براى ديدن من نيامده بودندآنهاالبته . دوستانش به تبريز آمد
از من خواستند يك مقدار اعالميه توى . كنندزده بودم كه كار سياسى مى

. ها در مورد اعتصابات كارگرى بودها يا جزوهعالميها. تراكتورسازى پخش كنم
ها شناختم كه اهل اين حرفگرها را مىمن قبول كردم چون مقدارى از كار
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 .هستند
در مورد ازدواج با برادرم صحبت . ده پانزده روز با برادرم و دوستانش بودم

. كنىگفت تازه دارى كمى راحت زندگى مى. كنىگفت اشتباه مى. كردم
برادرم با ازدواجم . گفتم خيلي دوستش دارم. بگذار چند ماهى بگذرد، بعد

خواهم باهاش ازدواج ام و مى زنى را يكى دو بار ديدهاينكه از يلمخالف نبود، و
 .كم يك مدتى با هم باشيد و بعدگفت دست. كردكنم تعجب مى

 دوستانش كه در تبريز بودند با من تماس ليبرادرم رفت تهران و
روشن و . هاى خوبى بودندبچه.  آشنا شدمآنهاكم با افكار و من كم. گرفتندمى
 .آگاه

در اين مدت زبان تركى را ياد . كردم كار مىآنجاشد كه  مىليسادو 
در آن . كردكارخانه بايد چند نماينده براى سنديكا انتخاب مى. گرفته بودم

 انقالب قبل از تظاهرات. البدل معرفى شدمانتخابات من به عنوان عضو علي
 كمى بعد حكومت. كردم شركت مىتظاهراتمن هم در . شروع شده بود

در واقع ارتش كارخانه را قرق .  شدپركارخانه ما از تانك و ارتشى . نظامى شد
 .كرده بود
چهار نفرمان . كارانم دستگير شديمماه بعد من و هشت نفر از هميك

هايى كه  از آدمپر از اعتصابى بود و پرآن روزها زندان . اعضاى سنديكا بوديم
در زندان .  سه روز در زندان بوديمبيست و.  دستگير شده بودندتظاهراتدر 

ما فكر كرديم . بعد، سى و يك نفر را آزاد كردند. ها آشنا شدمبا خيلي از بچه
هزار نفر  وقتى رفتيم بيرون، ديديم حدود پنجليو. پليس ما را آزاد كرده است

 .انداز كارگران كارخانجات تبريز خواستار آزادى ما شده
كه اسمش مينا بود تماس گرفتم و بعد از چند بعد از زندان، با همان زن 

دخترش . روز ترتيب ازدواج را داديم و نزديكى خانه مادرش اتاقى پيدا كرديم
خيلي زود با من انس . دختر ناز و قشنگى بود. كردناز هم با ما زندگى مىليا

 .گرفت
 مينا .ع بدهم، با مينا رفتيم شيرازالام اط به خانوادهاينكهدو ماه بعد بدون 

صورت . دوست داشت چادر سياه سر كند و مقنعه سياه به صورتش بزند
 اگر كمى هم توالت خصوص به زيبا بود، واقعاًهاى سياهش سفيد و چشم
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 .كردمى
 خيلي زود با مينا اخت ليام تعجب كردند، وبه شيراز كه رسيديم، خانواده

 . جوش خوردآنهامينا سرزبان داشت و فورى با . شدند
هاى بيستم تا بيست و دوم بهمن را در شيراز بوديم و من خيلي فعال روز

البته آن روزها در . ها و شهربانى و ساواك شركت كردمكالنترىدر حمله به 
و روز بيست و دوم بهمن كه . كرديمها خانوادگى شركت مىپيمايىتمام راه

زنم . كرد، من هم در حمله به آن شركت كردمشهربانى داشت سقوط مى
زنم را .  رفتمليمن هم او را بوسيدم و. بوسيد كه نرومكرد و مرا مىگريه مى

، چون در ام كردش شيفتها البته گمانم فقط زيبائي. خيلي دوست داشتم
 . داشتيمتالفزندگى زناشوئى خيلي اخ

 
 ما روز به روز با هم اختالف. قيام كه پيروز شد، ما به تبريز برگشتيم

. مزاج بود همه زيبايى كه داشت، خيلي سردنم برعكس آنز. شد مىتر بيش
در ضمن . شديمبار هم همخوابه نمىشايد اگر به تقاضاى من نبود، ده روز يك

چون اول قرار بود من با . ات خيلي نقش داشتنداختالف هم در اين اش هخانواد
 همه اينبا . ديگر را ديديمكم به اين دليل همخواهرش ازدواج كنم، يا دست

خواستم يك جورى  مىاش ههم. خيلي دوستش داشتم. كردممن تحملش مى
چون كمى . شودفكر كردم شايد از تنهايى خسته مى. مان را درست كنمرابطه

در . ناز را برده بودليبعد از ازدواج، شوهر سابقش آمده بود و دختر من ا
دو ماهى .  كردمزنم را معرفى. نويس احتياج داشتندتراكتورسازى به ماشين

 .بعد دخترمان به دنيا آمد.  شدتر كم ماناختالف كار كرد و آنجا
ساناز . زديمى ساناز صدايش مىطور همين لي و”ريما“اسمش را گذاشتيم 

ده ماهه شد و در اين مدت ما هنوز نتوانسته بوديم با هم درست زندگى 
 بار برادرهايش به چند. رفت خانه مادرشكرد و مى قهر مىاكثراًمينا . كنيم
يك بار هم .  كردند و رفتندخُردام آمدند، دعوايمان شد و همه زندگيم را خانه

جمهورى انقالبهاى د حسين موسوى رئيس دادگاهمينا رفت پيش سي 
. گفته بود شوهرم كافر است. ى آذربايجان و از من شكايت كرداسالم

 ياد داده بِهِش اش هنوادها را خادانستم كه اين حرفمن مى. كمونيست است
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دوستش . خواستم يك جورى باهاش زندگى كنم مىاش همن هم. است
ها از اين حرف. شد ديگر نمىاما. دخترمان را هم دوست داشتم. داشتم

يكى دو بار ديگر برادرهايش آمدند خانه و مرا به باد كتك . گذشته بود
 .گرفتند

اى داشتيم كه از طريق كارخانه انهما خ. ديگر تصميم گرفتم از مينا جدا شوم
رار شد دخترم را تا شش سالگى خانه را به نام او كردم و ق. خريده بوديم

بعدش . شب با هم خيلي حرف زديم آن. اش را بدهمدارد و ماهانه خرجى نگه
 .هم رفتيم رستوران، غذايى خورديم و فردايش از هم جدا شديم

تم خودم را به شهر ديگرى منتقل وقتى از هم جدا شديم، من تصميم گرف
هاى ديگر قرار شد به دفتر كارخانه. به اداره مركزى تهران مراجعه كردم. كنم

سازى خليج اولين جايى كه رفتم، دفتر مركزى كشتى. تهران مراجعه كنم
سازى فارس بود كه قبول كردند و بعد از گذراندن كارهاى ادارى، به كشتى

 چى از بندرعباس خاطر بهدانم نمى. نتقل شدمفارس در بندرعباس مخليج
. گذراندم تمام وقتم را با كارهاى سياسى مىاينكهشايد به خاطر . خوشم آمد
 راحت اينجا ليخاطر زبان نتوانستم راحت با همه تماس بگيرم ودر تبريز به

 .بود
در كارخانه يك مجمع عمومى . هاى پيكارى را شروع كردم كار با بچهآنجا
هاى هاى مترقى كه هوادارهاى سازمانبچه. شتيم براى انتخاب شوراگذا

 كه توان داشت از آنجاشوراى كارخانه تا . مختلف بودند، شركت داشتند
ها، ما را تحصندر تمام اعتراضات، اعتصابات و . كردحقوق كارگرها دفاع مى

 .من هم يكى از نمايندگان شورا بودم. كردنديارى مى
گذشت كه يك روز مينا با دخترم  به بندرعباس مىلمز انتقامدت زيادى ا
از رئيس . مينا را دوست داشتم.  شدمخوشحالمن خيلي . ساناز پيدايش شد

خواهم ؟ گفت مىاينجاگفتم چرا آمدى . كارخانه اجازه گرفتم و به خانه رفتيم
قط من اصرار كردم كه نه، كه ف. گردمپيش تو بمانم، ديگر به تبريز بر نمى
 ديگر ليدانستم كه مشكل است ومى. يك هفته بمان و بعد برگرد به تبريز

. بعد از يك هفته دوستانم گفتند شايد بتوانيد با هم زندگى كنيد. حرفى نزدم
دانستم كه او با تمام وجودش به چون مى.  خوشبين نبودماصالًًمن 
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.  كوتاهى است بستگى دارد و اگر تازه پيش من بماند، براى مدتاش هخانواد
 . فكر كردم شايد بشود، و قبول كردمهمه اين با ليو

قرار شد او را به بندرعباس انتقال دهند و . با مدير كارخانه صحبت كردم
هزار تومان براى نزديك به چهل. حدود چهار ماه در بندرعباس ماند. دادند
. فت تبريزهزار تومان از خانه برداشت و ر هديه خريد و حدود سىاش هخانواد

مدتى بعد دوباره نوشت كه . من نفهميدم براى چى آمد و براى چى رفت
دهمت  برسد مىاينجا پايت به اينكهخواهم بيايم كه من نوشتم به محض مى

 .دست پليس و او ديگر پيدايش نشد
و يكى را برايم كانديد . دوستان سازمانى از من خواستند كه ازدواج كنم

كسى كه . خواستم با كس ديگرى ازدواج كنمودم مى من خليكرده بودند، و
 فقط از نظر ايدئولوژى با هم جور اينكهكم دوستش داشته باشم و نه دست
 .باشيم

 مواقع تر بيشمن . كارخانه ما چهل كيلومتر با بندرعباس فاصله داشت
 با دخترى آشنا شده بودم كه مددكار آنجا. كردم به بندرعباس برومسعى مى
ديگر را ديديم، دعوتش كردم بعد از چند بار كه هم. كرمانى بود.  بوداجتماعى
يك روز كه او . خواستم باهاش ازدواج كنممى. خيلي دوستش داشتم. به خانه
روز رفقا ديگر با من فرداى آن. ام بود، رفقاى سازمانى ديدندشدر خانه

 شده بود رفقا قرار. اىشان گفتند تو بايكوت شدهدوتايكى . كردندصحبت نمى
 .دورم را خيط بكشند و حتى نشريه را به من نرسانند

.  برايش تعريف كردمدر بندرعباس يكى از مسئولين را ديدم و قضايا را
گفت تو بايد اجازه . خواهم با اين دختر ازدواج كنم، من مىيزگفتم رفيق عز

  معرفى نكردند؟بِهِتگفت مگر رفقا چند نفر را . گرفتىمى
گفتم .  پيشنهاد كرديمبِهِتئله زن گرفتن است كه ما خودمان اگر مس

من . خواهم با كسى ازدواج كنم كه دوستش داشته باشمرفيق عزيز، من مى
د زن من زنى كه سازمان انتخاب كن. اب كنمخواهم زنم را خودم انتخمى

روز بعد از كمى جر و بحث، مسئول من آن. خورددرد سازمان مى هب. نيست
. ت جنوب نوشتمتشكيالاى به مسئول بخش من نامه. خداحافظى رفتبدون 

هاى هايشان تكرار حرفى با من نداشتند و حرفبهتر آنها هم برخورد ليو
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 .همان مسئول قبلي بود
  

ترتيب . كردم، اين بار هم همين كار را كردممن هميشه خودم انتخاب مى
 ماه با من قطع رابطه كردند، و دوستان سازمانى تا شش. ازدواج را دادم و تمام

. دار بودبراى من خنده. كارى كنم همآنها بعد، دوباره از من خواستند كه با اما
 اين است واقعيت اما مرا بايكوت كرده بودند؟ اينكهگفتم چى شده؟ مگر نه 

. خواست صادقانه كار كنم مىلمكه من كار سياسى را دوست داشتم و د
 . مشغول به كار شدمخاطر همين دوبارهبه

گاهى به طرق مختلف همسرم بعد از مدتى با جريان پيكار آشنا شد و گاه
سازى بعد از مدتى او را از اداره بهدارى و بهزيستى به كشتى. كردبا ما كار مى

 .كردعنوان مددكار اجتماعى كار مىسازى او بهمنتقل كرديم و در كشتى
 براى من مهم اين لي سخت بود، وكار كردن در گرماى بندرعباس خيلي

 .پذيرفتمها را هر طور بود مىخاطر همين سختىبه. بود كه مفيد واقع شوم
طور كه مشغول كار بوديم، يكى از رفقا آمد و گفت امشب يك شب، همان

ها در سپاه بندرعباس خبر موثق بود، چون چندتايى از بچه. تانآيند سراغمى
سازى نفر زودتر راهى خانه شدند و خانه را پاكيكى دو . نفوذ كرده بودند

ام رفتم و هر چيزى را كه ممكن بود باعث دردسر شود من هم به خانه. كردند
ساعت .  از نشريه و كتاب را به دريا ريختمپر تقريباً گونى دوتا. از بين بردم

من در خانه نشسته بودم و با همسرم . هشت شب همه كارها مرتب شده بود
 با هم صحبت كرده قبالً. همسرم شش ماهه حامله بود. كشيديم مىقليان

 .طور رفتار كنيمى پيش بيايد چموقعيتبوديم كه اگر چنين 
ساعت دوازده و نيم، يا . اتفاقى نيفتاد. تا ساعت دوازده شب بيدار بوديم

 حرف اش ههم. برد نمىمانخواب. شايد يك بود كه به رختخواب رفتيم
 به كامالًهنوز . خوابيديمهاى صبح بود كه داشتيم مىنزديكشايد . زديممى

زنم بلند شد و به من نگاه . خواب فرو نرفته بوديم كه صداى در را شنيديم
همسرم دو . گفتم تو در را باز كن. يى رفتيم كه در را باز كنيمدوتابعد، . كرد

 بار چهارم يكى گفت از سپاه. سه بار پرسيد كيست؟ كسى جواب نداد
رئيس . هفت نفر بودند. آنها وارد شدند. زنم در را باز كرد. ايمپاسداران آمده
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 .سپاه پاسداران، معاون استاندارى بندرعباس، معاون دادستانى و چهار پاسدار
ما دم در ايستاده بوديم و . ها شروع شد وارد شدند، سئوالاينكهمحض به

ها بودند و دارها توى اتاقداديم و پاسهاى رئيس سپاه جواب مىبه سئوال
 .كردندمان را زير و رو مىيزندگ

زنم . بعد يكى از پاسدارها زنم را صدا زد و گفت اسلحه شوهرت را بياور
ستيكى بود، آورد و به پالبازى دختر برادرش را كه يك كلت رفت اسباب
پاسدار عصبانى شد و با قنداق زد تو شكم من و فحش خواهر و . پاسدار داد

سى و نه جلد كتاب را . هادر را كشيد به جان من و بعد رفتند سراغ كتابما
ى ديگر بود، اسالم � از شريعتى و مطهرى و چند نويسنداش هكه هم

 . به من دادند كه امضاء كنمجلسه كردند و بعدبرداشتند، صورت
 همه چيز را زير و رو كردند، بعد، گفتند طور همينتا يكى دو ساعت 

 .گردده زنم گفتند، شوهرت تا يكى دو ساعت ديگر بر مىو ب. برويم
فكر كردم فقط سراغ . هوا روشن شده بود. نزديك صبح بود كه راه افتاديم

 چهارتابوس،  مينىدوتا وقتى از خانه بيرون آمدم، ديدم لياند، ومن آمده
ما در مجتمع سازمانى زندگى . اندپيكان و پنج تا موتورسوار توى كوچه

 در واقع چنان مجهز آمده بودند كه بتوانند همه را با هم آنهاديم و كرمى
ساعت پنج صبح نه نفر .  پاسدار سنگر گرفته بودندچندتابيرون از خانه . ببرند

. بوس كردند و به طرف مركز عمليات سپاه پاسداران بردنداز ما را سوار مينى
 .جا كه مركز ساواك دوران شاه بود همان

عد چهار ب. مان چشم بسته در اتاقى بوديم بعد از ظهر همهتا ساعت چهار
 ”شاهوند“يكى دو ساعت بعد . اى نان آوردند و رفتند تكهمان براياز ظهر 

ما چيزى . انددنبال دوتا از رفقا بود كه به كجا فرار كردهبه. بازجوى سپاه آمد
. ماولين كسى كه بازجويى شد، من بود. نگفتيم و كتك مفصلي خورديم

سردى سئوال با خون. هاش بود از آن خبرهلياى بود، وشاهوند آدم ساده
بازجويى تا ساعت دوازده شب . زدسردى سيلي مىكرد و با همان خونمى

بعد، يازده نفر پاسدار مسلح آمدند به ما دستور دادند كه سوار . طول كشيد
  را بستند وهاى ماخودشان هم سوار شدند و دوباره چشم. بوس شويممينى
 .بوس راه افتادمينى
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بوس ساعتى، مينىبعد از نيم. رويممن فكر كردم داريم به طرف زندان مى
چند لحظه . بوس پياده كردنداز مينى. هاى ما را گرفتنددست. ايستاد

با ) بازجو(هايمان را باز كرد و همان لحظه شاهوند يكى آمد چشم. ايستاديم
كلتش را در آورد گفت پنج دقيقه وقت . كردموتورسيكلت جلومان ترمز 

پنج . همه ايستاده بوديم. طرفهر كس خيال دارد حرف بزند بيايد اين. داريد
 .كسى از جايش تكان نخورد. دقيقه تمام شد

گفت همه را در يك خط . بستند.  را ببندندشانهاىشاهوند گفت چشم
.  بعد دستور تيرباران داد.مان را در يك رديف منظم ايستاندندهمه. قرار دهيد

وقتى صداى . شنيدم و منتظر بودم كه سقوط كنمها را مىو من صداى گلوله
ديدم  مىليهمه تنم عرق كرده بود و. ها قطع شد، حالت عجيبى داشتمگلوله

 .امهنوز ايستاده
من . سوار ماشين كرد. چند قدمى راه برد. بعد يكى آمد دستم را گرفت

بعد از چند دقيقه سرعت . ماشين راه افتاد. امد كه زندهشهنوز باورم نمى
مان را يهابعد چشم. كمى راه بردند. ما را پياده كردند. ماشين كم شد و ايستاد

انى دوران همان زندان شهرب. باز كردند و من ديدم كه توى زندان سپاه هستم
 آنجاك هفته در تا ي.  بردلياو ما را به سلو. بان دادندنما را تحويل زندا. شاه

 كارگران كارخانه تر بيشها قاتىمالدر واقع . قات دادندمال �بوديم كه اجاز
 سعى اش ه حامله بود و نگران، هماينكههمسرم هم آمده بود و با . بودند
 .كرد دلداريم دهدمى

اجازه . مان چرك كرده بوديهاچشم.  همه مريض بوديمتقريباًدر زندان 
از . دادند مىبِهِمان لي قرص معموچندتافقط . رويمدادند پيش دكتر بنمى

من به زنم گفتم يك . دهندهايى كه براى هر درد و مرضى مىهمين قرص
دفعه بعد كه زنم آمد يك پماد و يك .  تهيه كندمان برايجورى دارويى 

در زندان . مان خوب شديهابعد از هفت هشت روز چشم.  چشم آورد�قطر
دو سه بار اسهال . آيدمهم نبود كه چه بر سر آدم مى شانبه هيچ وجه براى

 .ها دادند فقط دو سه تا از همان قرصاماافتادم، گرفته بودم و داشتم از پا مى
بعد از ده روز كه در زندان بوديم، شنيديم كه تلويزيون دارد راجع به ما 

. مايها را دستگير كردهگفتند نه نفر از اعضاى گروهكمى. زندحرف مى
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صه خال. هااى تيمى و از اين حرفاند و در خانهشان مسلح بودهگفتند همهمى
 .خواست به دم ما بستند مىشانمطلب هر چه كه دل

ت گفت هر چه زودتر تشكيال. بعد از چند ماه به قيد ضمانت آزادم كردند
تقاضاى انتقال كردم و پيش مدير كارخانه . خودت را به شيراز منتقل كن

ازش . توانم موافقت كنمگفت به هيچ عنوان نمى.  مدير قبول نكرد.بردم
توانم  برايم پيش آمده است، نمىمشكالتگفتم چون اين . خواهش كردم

اگر خدا هم پائين . مدير كارخانه گفت همين كه گفتم.  زندگى كنماينجا
و به زور متوسل . من ديدم بدجورى است. كنمبيايد، با انتقالت موافقت نمى

. كنمگفت نمى. گفتم بايد امضاء كنى. سريع در دفتر را از داخل بستم. شدم
امضاء ال گفتم اگر همين حا. روى ميز خواباندمش. بلندش كردم. رفتم طرفش

برم و هايت را يكى يكى مىبعد هم سر بچه. كنمات مى خفهجا هميننكنى 
گفت خيلي . كردم مىاش ه داشتم خفواقعاً. هاى زنتگذارم روى سينهمى

خره خودم را به اداره راه و ترابرى النامه را امضاء كرد و من با. بلند شد. خوب
 . زنم را گرفتمليي دوندگى انتقابعد هم با كلّ. شيراز منتقل كردم

. اسمش را گذاشتيم ياشار. ماه پسرم به دنيا آمددر شيراز، بعد از يك
بايد . بودند، آمدند پيش من از رفقا كه از سپاه بندرعباس فرار كرده چندتا

هر . وضع درست و حسابى هم نداشتيم. كردميك جورى ازشان مواظبت مى
 لييكى از آنها مدير امور ما.  داشتم تا جا افتادندشانهِگَ نآنجاطورى بود 

اوضاع روز به روز بدتر . سازى بود كه بعدها محكوم به اعدام شدكارخانه كشتى
. ت تماس برقرار كردندتشكيالعباس، در شيراز با  بندررفقاى فرارىِ. شدمى

قات مالمن دو بار قرار . خوردكم قرارها به هم مى كماما. طور همينمن هم 
 بيرون آمده 110ها مال وقتى بود كه پيكار اين. داشتم كه طرف مقابل نيامد

 .كردندهمه راجع به انشعاب زمزمه مى. بود
ار به اتفاق شخصى كه جزو انجمن بعد از مدتى، يك روز، چهار پاسد

 نشان آنهاى مرا به اسالمعضو انجمن . ى اداره بود، به دفتر كارم آمدنداسالم
 بدون هيچ گفتگويى، مرا دستگير كردند و جلو آنها. داد و گفت همين است

بعد از چند دقيقه .  كردند و راه افتاديم”رنو“همه كاركنان اداره سوار 
 .برندميگر نفهميدم به كجا مىهايم را بستند و دچشم
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هاى بسته وارد محلي شدم و مرا روى ساعت بعد با چشمحدود يك
ايم،  راه و ترابرى آورده�ي رهيكى گفت اين شخص را از ادا.  نشاندندليصند

و . ام را پرسيد برگردد و آدرس خانهاش هش كنيد تا به خانا زودتر بازجوئي
بعد، يكى آمد، .  نشسته بودمليمان صندحدود چهار، پنج ساعت روى ه. رفت

تكليف خودم را . خيلي آشفته بودم. دستم را گرفت و به اتاق ديگرى برد
دانستم نمى. انداى دستگيرم كردهچون معلوم نبود در چه رابطه. دانستمنمى

در اتاق ديگر، .  بايد رفتار كنمچطوركردم كه  فكر مىاش ههم. ام يا نهلو رفته
پاسدارى .  بودلياتاق خا. بندم را باز كردند نشستم، چشمليصندوقتى روى 

بعد از چند لحظه چهار .  طرف حاضر است”حاجى“كه مرا آورده بود، صدا زد 
اى بود كه اى پارچه كيسهشاننقاب.  نقاب داشتندشان همه. نفر وارد اتاق شدند

 اول گفتند .شد ديده مىشانپوشاند و فقط چشم و دهان را مىشانسر و صورت
فقط زودتر مرخصم كنيد بروم پيش زن و . به چيزى احتياج دارى؟ گفتم نه

 داد و بِهِمبعد سيگارى . گردى گفت نيم ساعت ديگر برمىشان يكي. امبچه
ات و تمام دوستان بعد گفت اسم خودت، برادرت، خانواده. خودش روشن كرد

وغ نگويى، چون تمام  توضيح داد كه سعى كن درفوراًات را بگو و سياسى
 . هستند و ما همه اسامى را داريماينجارفقايت 

بعد هم گفتم به حضرت . ام را گفتم خانوادهمشخّصاتمن اسم خودم و 
 گفت شان يكي. عى ندارمالاز قضاياى سياسى اطخورم كه عباس قسم مى

گفتم من مسلمانم چرا قسم نخورم؟ . حرامزاده قسم حضرت عباس را نخور
ر كاغذى را به طرفم دراز كرد و گفت ببين، حاكم شرع حكم يكى ديگ

بگويى بعد، يك آيه از قرآن .  است راستبهترتعزيرت را امضا كرده است، پس 
 قدرها آنخواند و ترجمه كرد و دست آخر هم گفت اگر راست نگويى، 

 .زنيمت تا مثل سگ سقط بشوىمى
گمانم زير . رى بردندبندم را بستند و به اتاق ديگوقت دوباره چشمآن

. هايم را باز كردند دوباره چشمآنجا. چون از چند پله پائين رفتيم. زمين بود
 جواب بدهم مشت و لگد بود كه به اينكهزنى يا نه؟ و قبل از گفتند حرف مى
خورد و من تا آمدم بفهمم چى به چى است ديدم لباسم سر و صورتم مى

در همين گير و دار . آيد شُر خون مىغرق خون شده است و از دماغم شُر و
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 .هايم و ديگر نفهميدم چه اتفاقى افتاددستم رفت طرف بيضه
. سلول خيلي كوچكى بود. وقتى به هوش آمدم، در يك سلول تاريك بودم

. نگاهش كردم. دادى سرم نشسته بود و داشت بدنم را مالش مىاليكى با
. اسمش را هم گفت. دانى زنليدكتر هستم و. گفت من خودم زندانى هستم

بعد از چند دقيقه . بعدها فهميدم كه از هواداران سازمان مجاهدين بوده است
 .در سلول باز شد و او خارج شد

 �هايم باد كرده بود و اندازبيضه. پيچيدمنصف شب از درد به خودم مى
ناليدم، طور كه داشتم مىهمان. ترسيدمراستش خيلي مى. يك توپ شده بود

بعد، با صداى بلند پرسيد اسمت چى . زندم يكى دارد به ديوار مشت مىديد
طرف . فكر كردم شايد يكى از پاسدارهاست. ترسيدم حرف بزنماست؟ مى

بعد سرش را از دريچه سلول داخل كرد .  من جواب ندادمليدوباره حرف زد و
  دستليو. زم دارى؟ گفتم جان مادرت دست از سرم بردارالو پرسيد چيزى 

شناسى؟ گفتم چرا، برادر گفت من خسرو قشقايى هستم، نمى. بردار نبود
اگر سيگار . گفت آره، خودم هستم.  مجلس بود�ناصر خانى كه نمايند

آنوقت يك نخ سيگار برايم انداخت كه با هزار . توانم برايت بيندازمبخواهى مى
.  شدتر كم هايمسيگار را روشن كردم درد بيضه. بدبختى توانستم برش دارم

كنى اعدامم كنند؟ بعد پرسيد فكر مى. زدخسرو خان از خودش حرف مى
گفت براى چى؟ گفتم براى .  به نظر من بايد اعدامت كنندليدانم، وگفتم نمى

كنى، گفت اشتباه مى. اىيك عمر به مردم ظلم كرده. اىزاده خانى، خاناينكه
 هستم هيچ اينجان كه الام و ادهم را بين كشاورزان تقسيم كرا من همه دارائي

 .اى كه اميدوارم زنده بمانىگفتم خوب اگر اين كار را كرده. چيزى ندارم
پرسيد جزو كدام سازمان  از من مىاش ههم. كلّى با هم صحبت كرديم

اند و ى به من مشكوك شدهطور همين. كدام هيچخدا جزو گفتم بهمى. هستى
اند و فردا آزادم ده باشند كه اشتباه كرده هستم و اميدوارم فهمياينجاال حا

 .كنند
اردوى خوانين گرفته بودند كه خيلي سر و صدا خسرو خان را در ارتباط 

ها و مجاهدين ها، رنجبرى نفر از قشقايىهشتصددر همين رابطه حدود . كرد
جمعى اردويى تشكيل داده بودند كه عبداله خان ها دسته اين.دستگير شدند
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ناصر خان و . كردها را اداره مى پسر ناصر خان، اردوى چپى-و جراحدكتر  -
ات باعث شد كه اختالف داشتند شايد همين اختالف آنهاخسرو خان با 

بعد ناصر خان هم مجبور شد فرار كند و خسرو خان را . خان سكته كندعبداله
 .د در زندان بواينجاهم در خيابان رودكى شيراز دستگير كرده بودند و 

روز سوم يا چهارم در سلول باز . تا سه چهار روز كسى به سراغم نيامد
. هايم را نبستنداين دفعه چشم. مرا به زير زمين برد. شد، پاسدارى وارد شد

هايم راست هاشم همه حرفگفتم به قمر بنى.  است حرف بزنىبهترگفتند 
آبدار نثارم كردند  فحش چندتاباز .  با سياست كارى ندارماصالًمن . بوده است

 چندتا.  گفت ببندينش و دوتاشان مرا به تيرآهنى بستندشان يكيو بعد 
 برداشت و آمد طرف آنهاقى را از ميان شالّ رفت، شان يكي.  بودآنجاق شالّ
 سوزنى توى مغزم فرو اينكهمثل . اولين ضربه را كه زد، تمام تنم لرزيد. من

عتراف بگيرند، معلوم نبود چند ضربه خواستند ادوباره زد و چون مى. كردند
من راستش . ق را داد دست نفر بعدىشالّ كه خسته شد، لياو. بايد بزنند

بعد به من گفت، حرف . كردم كه پيرمردى گفت نزنيدشداشتم وحشت مى
. كردمپيچيدم و گريه مىمن از درد به خودم مى.  خودت استصالحبزن، به 

دفعه ديدم دنيا دور كه يك. گفتموگرنه مىدانم گفتم به پيغمبر چيزى نمى
 .سرم چرخيد

اند، همه چيز را دانستم براى چى دستگيرم كردهراستش شايد اگر مى
 وقتى در بندرعباس زندانى بودم اين مسئله را فهميده بودم كه ليو. گفتممى

 لب باز كنى اينكهشوى و به محض  نمىاذيتتا وقتى چيزى نگويى زياد 
 .زدمدر واقع به اين خاطر حرفى نمى. بردارت نيستندديگر دست 

اين دفعه فقط به كف پاهايم . ق گرفتندشالّيك مرتبه ديگر مرا به 
 حرفى ليكردم، وكشيدم، گريه مىچهل، پنجاه ضربه زدند، جيغ مى. زدندمى
 .نزدم

مثل . گفتند مجاهدندمى. وقتى به سلول برگشتم دو نفر ديگر هم بودند
پماد به كف . خيلي با هم صحبت كرديم. ت زيادى در زندان بودند مداينكه

.  تكه مقوا به كف پاهايم بستند كه بتوانم راه برومدوتا. پاهايم ماليدند
يك گارى . توانستم راه برومنمى. قاتى دارىمالروز پاسدارى آمد و گفت همان
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 چند دقيقه بعد از. هادستى آورد، مرا در آن نشاند و برد به يكى از اتاق
پسرم، ياشار داشت گريه . پاسدارى كه پسرم را بغل كرده بود، وارد شد

دانم از پاسدار ترسيده بود يا چون من توى گارى نشسته بودم، نمى. كردمى
در آن مدت درد را فراموش . حدود نيم ساعت پهلويم بود. وحشت كرده بود

 .پسرم را كه بردند، دوباره درد شروع شد. كرده بودم
بعد به قسمت عمومى منتقل شدم . بيست روز در سلول انفرادى بودم

 .ها در زندان بودند بچهتر بيش.  توانستم بفهمم چه خبر استآنجا
ورزان مسئول علي آينه.  لو رفته بودهمزمانت شيراز و بندرعباس تشكيال

گفتند بعد از خوردن چهل مى. ت شيراز اول از همه دستگير شده بودتشكيال
زن و . ق، زن خودش را لو داده است و بعد هم برادر خودش راشالّربه ض

و . ت شيراز را كشيده بودتشكيالورزان كروكى علي آينه. برادرش اعدام شدند
يى را كه اعدام شده بودند با آنها. همه اعضاء و هواداران را مشخص كرده بود

ودند با ضربدر و يى را كه دستگير شده بآنهامت قرمز مشخص كرده بود و عال
 .مت مشخص كرده بودعالباقى را كه قرار بود دستگير شوند، بدون 

هاى چون رابط. ت بندرعباس هم از طريق او لو رفته بودتشكيال
بندرعباس را كه در شيراز بودند، او لو داده بود و در عرض چهار روز همه را 

 .گرفته بودند
بوس كردند و به زندان بعد از چند روز پنجاه نفرمان را سوار مينى

هاى بندرعباس بچه. هاى سازمانى بود از بچهپرزندان . آباد بردندعادل
 . بودندآنجاهايى كه سر قرار گرفته بودند همه بچه.  لو رفته بودشانگاهمخفى

 از سازمان تر بيشبعد از يك هفته بيست و دو نفر را اعدام كردند كه 
او كه لو داده بود با لو .  بودآنهاان هم جزو ورزخود علي آينه. پيكار بودند

 .گان اعدام شدرفته
كف مخصوص زندانيان تواب هم. بند را به سه دسته تقسيم كرده بودند

طبقه اول مخصوص كسانى بود كه رژيم اميدوار بود حرف بزنند و طبقه . بود
  . بودمآنجاها بود كه من هم آخر مخصوص خبيث

. ساعتى سئوال كردحاكم شرع يك. دگاه من شدبعد از چند ماه نوبت دا
. بريم تا وقتى كه جواب از بندرعباس برسد برايت ده سال مىفعالًبعد گفت 
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 شاناز بندرعباس هم هنوز چيزى به دست. هنوز از من مدركى نداشتند
حاكم شرع گفت، ده سال خوب . نرسيده بود كه بدانند چى به چى است

 ىطور اين. توانند تو را بشناسندهايت مىشوى بچهاست، وقتى از زندان آزاد ب
 .شودات ظلم نمىزياد به زن و بچه

ها همه زندانى. آباد شديمبعد به اتفاق چهار نفر ديگر راهى زندان عادل
گفتند چشم .  شدندخوشحالام، همه وقتى گفتم ده سال گرفته. منتظر بودند

 همسرم نتوانسته ليقات بود ومالآن روز، روز . بر هم بگذارى تمام شده است
سريع رفتم .  ساعت دوازده شب از بلندگو صدايم زدندتقريباً. بود مرا ببيند

 گفت پنج دقيقه وقت دارى كه وسائلت را -مجيد تواب -رئيس بند . پائين
 .جمع كنى و بيايى پائين

معلوم نبود . افكارم مغشوش شده بود.  چيستقضيهدانستم من نمى
. سريع لباس پوشيدم. البه هر جهت رفتم با.  آزادم كنند يا اعدامخواهندمى

دوستانم هم . ام گرفته بودگريه. ها خداحافظى كردمساكم را برداشتم و از بچه
ها  براى بچهلمد. شومكردم دارم آزاد مىيك لحظه فكر مى. كردندگريه مى
ام ز گريهكردم قرار است اعدام شوم و بايك لحظه فكر مى. شدتنگ مى

 .گرفتمى
ساعت طول ساعت يا يكشايد نيم. جلو در اتاق رئيس زندان ايستاده بودم

بعد پاسدارى آمد، مرا از در زندان برد بيرون و بعد هم در اصلي زندان . كشيد
 .باز شد و گفت آزادى

 اينكهبعد از ترس . چند لحظه جلو در زندان ايستاده بودم. شدباورم نمى
ن يكى الكردم ا فكر مىاش ههم. رفتمتندتند راه مى.  راه افتادمپشيمان نشوند

 .گويد اشتباه شده استزند و مىصدايم مى
روى، پرسيد كجا مى. بعد از چند قدم موتور سوارى جلوم ترمز كرد

گفت اين وقت شب ماشين پيدا . رومگفتم خيلي ممنون، خودم مى. برسانمت
عينك هم . موتور سوار ريشو بود.  بود يك نيمه شبتقريباًساعت . شودنمى

 او دست ليو. رومگفتم مى. ترسيدممن مى. شبيه بقيه پاسدارها بود. داشت
خره پذيرفتم و ترك موتورش الگفت بايد برسانمت و من با. بردار نبود

. توى راه خيلي حرف زد. مان را دادمروى؟ آدرس خانهگفت كجا مى. نشستم
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گفت وقتى از . گويا يكى را با چاقو زده بود. ستگفت مدتى زندان بوده امى
خواهد  مىلمگفت د. ام برايم گوسفند قربانى كردندزندان آزاد شدم، خانواده

 .شوند مىليات چه حاببينم خانواده
و . فهميدم كه زنم خانه نيست. كسى خانه نبود. در زدم. به خانه رسيديم

گفت . ار تشكر كردم كه بروماز موتورسو. بايد خانه مادرم باشدالً احتما
خانه مادرم . گفتم خيلي خوب و باز سوار شدم. شود من بايد تو را برسانمنمى

موتورسوار گفت تو پشت ديوار . بعد از چند دقيقه رسيديم. زياد دور نبود
گفتم نه، درست .  كجاستفالنيپنهان شو تا من در بزنم و سئوال كنم 

 ليخواهم ببينم چه حاست فقط مىگفت يك دقيقه ا. ترسندنيست، مى
 .گفتم باشد. شوندمى

.  كار دارمفالنيموتورسوار گفت با . خيلي زود در را باز كردند. او در زد
كه موتورسوار داد . اند و در زندان است او را گرفتهاينكهدامادمان گفت مثل 

 زد بيا جلو، و من پريدم جلو و شوهرخواهرم داد زد، آزاد شدى؟ و در يك
 .چشم به هم زدن همه فاميل جلو در خانه بودند

آن . كردزده به من نگاه مىتهبمادرم . موتورسوار خداحافظى كرد و رفت
روز بعد همه فك و فاميل در . زديمشب تا صبح بيدار بوديم و حرف مى

 . جشن گرفتنداصطالحمان جمع شدند و به خانه
هايى كه مدتى در همان. يدچند ماه بعد خبر دستگيرى چندتا از رفقا رس

اين خبر كه . خانه من مخفى بودند و بعد ناچار شده بودند به تهران بگريزند
. چون ممكن بود دوباره مرا هم بگيرند. اى پيدا كنمرسيد فكر كردم بايد چاره

 .بعد از چند روز به اين نتيجه رسيدم كه فرار كنم
 

دستگيرى چندتايى از بعد از حكم دستگيرى مجدد من و مطلع شدن از 
رفقاى سازمانى كه در گذشته در منزل من زندگى مخفى داشتند، مجبور 

ام به يكى از شهرهاى استان با دختر پنج ساله. شدم شيراز را ترك كنم
 .سيستان و بلوچستان، نزد اقوام همسرم رفتيم

بعد تلگرافى به دستم رسيد كه از طرف . شش ماه زندگى مخفى داشتيم
مضمون تلگراف سرى . ود و توسط يكى از آشنايان فرستاده شده بودهمسرم ب
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گردد و منزل من را زير نظر فهميدم كه سپاه در شيراز به دنبال من مى. بود
ماه با فروش وسايل بعد از يك. توسط تلفن از همسرم پول خواستم. دارد

 .منزل و ماشين، حدود دويست هزار تومان برايم فرستاد
دوستان و آشنايان سعى كردند . شناختم خارج شدن نمىمن راهى براى

بعد از مدتى تصميم گرفتم .  نشدليترتيب فرارم را از مرز پاكستان بدهند، و
 در زندان با فردى آشنا شده بودم كه قبالً. از طريق بندرعباس بروم

 .توانست ترتيب اين كار را بدهدمى
 قشم �ي هاز طريق جزيرقول داد ترتيب خروجم را . با او تماس گرفتم

من به اتفاق دخترم ساناز و همان دوستم به طرف بندرعباس حركت . بدهد
كرديم و به محض رسيدن با لنج به طرف قشم راه افتاديم و بعد به يكى از 

 . رفتيمآنجادهات اطراف 
شود گفت اگر مىدخترم مى. خوابى ما را از پا انداخته بودخستگى و بى
هاى بزرگ حرف  مثل آدملياو پنج ساله بود و. ان و ياشاربرگرديم پيش مام

هايم جمع شده اشك در چشم. بغلش كردم. احساس عجيبى داشتم. زدمى
پاهايم ناى . يك جور نااميد بودم. كردم مرا در اين حالت نبيندسعى مى. بود

كيلومترها پياده رفتيم تا به منزل ناخدا . رفتم مىليراه رفتن نداشت، و
 .منزلش در دهى دورافتاده بود. ديمرسي

مردم آن در فقر و بدبختى . رو نداردهاى ماشين قشم خيابان�جزير
توانيد حدس بنابراين وضع دهات اطرافش را خودتان مى. زننددست و پا مى

 .بزنيد
فقط صداى . شب در آن جاده فقط ما بوديم و همه جا ساكت بود

ساعت . زد روى شانه من چرت مىدخترم. شكستهاى ما سكوت را مىقدم
زن جوانش . برايمان غذا آورد. او منتظر ما بود. ده به خانه ناخدا رسيديم

گفت براى هر . با ناخدا صحبت كرديم. دخترم را به اتاق ديگر برد و خواباند
 .جاى چانه زدن هم نگذاشت. گيردنفر دويست هزار تومان مى

مدتى در شهر سرگردان . م راه افتاديمبار به طرف قشروز با وانتفرداى آن
دوستم ما را جلو . شناختيمجايى را نمى.  بيگانه بودمان برايشهر . بوديم

پس از چند . شدمكم داشتم برايش نگران مىكم. حمام جزيره گذاشت و رفت
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با هم . دوستم ناخداى جديدى پيدا كرده بود. ساعت با چند نفر ديگر برگشت
 و ها چانه زدن قبول كرد از من و دخترم صدبعد از ساعت.  رفتيماش هبه خان

 .هشتاد هزار تومان بگيرد
 حدود بيست روز طول كشيد و ما ليروز بود وقرار حركت ما فرداى آن

غير از من و . كنيميك شب ناخدا گفت فردا حركت مى.  بوديمآنجاهنوز 
آباد  اهل خرم وهاى بختيارى از بچهآنها. دخترم هفت نفر ديگر هم بودند

 .بودند
خواست با مى. او دوست نداشت بيايد. كردمشب با دخترم صحبت مى

برايش توضيح دادم كه مادرش دست تنها . مادرش و برادرهايش بيايد
 .يى خواندم و خوابش كردمالالبعد برايش . تا بچه را بياوردتواند سهنمى

بعد با . تيمبار رففردا، ساعت نه صبح، قسمتى از راه را با وانت
 آنجاحدود دو ساعت . اى رسيديم كه كنار دريا بودموتورسيكلت به تپه

 .ساعت دوازده، ناخدا آمد و راه افتاديم. مانديم
. شد چهارصد ليتر مىجمعاًكه . حدود پانزده بشكه بنزين همراهمان بود
وقتى . قايق از دور پيدايش شد. همگى از تپه سرازير شديم به طرف دريا

يكى از . نما را نياورده استواستيم راه بيفتيم ناخدا يادش آمد كه قطبخمى
در اين مدت ما خودمان را در آب . نماكارهايش را فرستاد دنبال قطبهم

. ها را در قايق گذاشتيم و راه افتاديمنما را كه آورد، بنزينقطب. پنهان كرديم
 . يازده نفر بوديمجمعاً

تكان .  تا آن روز با قايق سفر نكرده بودم.رفتقايق به سرعت پيش مى
رنگ دخترم مثل گچ سفيد . ريخت آدم را به هم مى�شديد قايق دل و رود

مان همين همه. و پائين پريدن قايق بدنش را كوفته كرده بودال با. شده بود
 اش ههم. شد دخترم كوچك بود و زودتر از ما خسته مىليحال را داشتيم و

رسيم و جلومان را گفتم ديگر مىرسيم بابا؟ و من مىپرسيد پس كى مىمى
 .دادم كه فقط آب بودنشانش مى

. رسيمپرسيدم كى مىاز ناخدا مى.  كرده بودكالفهتابى دخترم مرا هم  بي
بعد كه هى از ناخدا . شدو اين ده دقيقه تمام نمى. گفت ده دقيقه ديگرمى

. رسيملدارى داد كه مىوقت دخترم مرا دآن. سئوال كردم عصبانى شد
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 .شود مواقع آدم بيش از حد احساساتى مىطور اين
و ال  باقدر آنقايق . نشسته بودم و دخترم را روى زانوهايم نشانده بودم

. دارم كه به هوا پرتاب نشد كه مجبور بودم دخترم را محكم نگهپريد پائين مى
 كرد و من سر بعد از مدتى دخترم استفراغ. كمرم حسابى درد گرفته بود

 پس از چند ليتر برو، ناخدا سرعتش را كم كرد وناخدا داد زدم كه يواش
كم بدنم كرخت شد و هيچ چيز را كم. رفتدقيقه دوباره با همان سرعت مى

 اش هام گرفته بود و ساناز هم با ديدن من گريبعد گريه. كردماحساس نمى
 .گرفت
. يشگاه از دور پيدا بودالهاى پاشعله. خره ناخدا گفت رسيديمالبا
 خوشحالساناز . هاى عربى را كه از پيش آماده كرده بوديم، پوشيديملباس

هنوز .  بود”الخيمهراس“ ساحل اينجا. بود و من يك جورى آرام شده بودم
من تمام . هاى عربى بلند شدچند نفرمان توى قايق بود كه صداى آژير گشتى

 است پياده بهترمن گفتم . همه سوار شويدناخدا گفت . اميدم را از دست دادم
 ناخدا ليتوانستم پياده شوم، وشويم، من مدارك زيادى همراهم داشتم و مى

 .شودبه فكر قايقش بود و گفت نمى
 نزديك شده بودند و ما ناچار بوديم حرف ناخدا را گوش كامالًها گشتى

 به دنبال ما ها با سرعتگشتى. همه سوار شديم و قايق راه افتاد. كنيم
ساعتى ما را تعقيب يك. شد مىتر بيشآمدند و قايق ما هر لحظه سرعتش مى

ناخدا هم پس از چند دقيقه دور زد و . كردند، بعد منصرف شدند و برگشتند
 . حركت كرد”الخيمهراس“آرام به طرف 

توانيم به ناخدا گفت اگر اين گشتى برنگردد، مى. همه تعجب كرده بوديم
اين مرتبه . هاى راه، گشتى دوباره برگشت وسطامامان ادامه دهيم، راه خود

خواهد دوباره  مىلمناخدا گفت د. هاى ايران ما را تعقيب كردتا نزديك آب
 . بيفتيمآنها بنزين تمام شده است و ممكن است به دست ليبرگردم و

همگى خسته . همه جا تاريك بود. هاى قشم رسيديمديروقت به نزديكى
او مرد خشن و عصبانى .  اين كار او بودليو. طور همينناخدا هم . ه بوديمشد

 در آخرين لحظه به طرف ساناز آمد و گفت من فقط از تو خجالت ليبود و
ساناز . همه خستگى، نتوانستم تو را به مقصد برسانمكشم، چون بعد از آنمى
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 .تر بروگفت اگر من را دوست دارى يك كمى يواش
ها را به دريا  است بقيه بنزينبهتر به قشم برسيم، ناخدا گفت كهاينقبل از 

هاى خودمان ما را بگيرند، به اين راحتى دست از بريزيم، چون اگر گشتى
يد ما قايق را كرايه كرده يگفت اگر ما را گرفتند، شما بگو. دارندسرمان برنمى

 .بوديم كه اطراف قشم را ببينيم
 شديم و ناخدا گفت دو روز ديگر حركت پياده. خوشبختانه خبرى نشد

 مان براي راه رفتن اصالًلحظات اول، .  قدرت حركت نداشتيمكدام هيچ. كنيم
و پائين شده بوديم و ال مشكل بود، چون حدود هشت ساعت روى آب با

 . حسابى كوفته شده بودمانبدن
 برويم پهلوى مامان وال همين حا. ساناز گفت بابا ديگر سوار كشتى نشويم

وقتى بيدار .  و خوابيديم تا فردا بعد از ظهراش هبا ناخدا رفتيم خان. داداش
 .ايدن رسيدهالگفت من خيال كردم ا. ى سرم بودالشدم، دوستم با

بعد، به ناخدا . رومگفتم ديگر با قايق نمى. همه چيز را برايش تعريف كردم
دو روز در . ا پس داد رلمناخدا پو. توانم با قايق بيايمگفتم به خاطر دخترم نمى

اى پيدا كرديم و  مسافرخانهآنجادر . بعد رفتيم به بندرى ديگر. قشم مانديم
ها لالشد، داى پيدايش مىشهر كوچكى بود و تا غريبه. اتاقى گرفتيم

 .كردندها با ناخدا كار مىلالاين د. آمدند سراغشفهميدند و مىمى
 ناهار خورديم و دوباره در .بعد از استراحت كوتاهى چرخى در شهر زديم

ها لالبعد از چند دقيقه د.  به مسافرخانه برگشتيممجدداًشهر پرسه زديم و 
يكى . كرد اعتماد ما را به خود جلب كند سعى مىشانهر كدام. وارد شدند

گفت با صد و پنجاه هزار تومان تو ديگرى مى. كنيمگفت فردا حركت مىمى
دانم از  نمىاصالًگفتم شناختم، مى را مىآنها  من كهليو. برمو دخترت را مى
هايم را از گمرك بندر ترخيص  تا ماشيناينجاام من آمده. زنيدچى حرف مى

 .كنم
ها وقتى مسافرخانه خلوت شد، گفت خوب كارى كردى كه لاليكى از د

خره وارد صحبت البا. ات رفتن استقضيهدانم  من مىليو. راستش را نگفتى
ر گذاشتيم دو هفته بعد حركت كنيم و صد و هشتاد و پنج هزار شديم و قرا
 .البته اين بار با كشتى. تومان بدهيم
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دو هفته . كرديم زياد در شهر ديده نشويمگذشت و ما سعى مىروزها مى
. يك ماه گذشت، دو ماه گذشت و ما منتظر بوديم.  خبرى نشدليگذشت و

 من اماشديم،  معطل نمىهمه اينويم خواستيم با قايق موتورى برالبته اگر مى
خواستيم از اگر مى. خورد كه با قايق موتورى به مقصد برسيمچشمم آب نمى

 .خواستنديم، چهارصد، پانصد تومان مىبيايهاى ديگر لالطريق د
او تصميم داشت براى ديدن ما . بعد از دو ماه با همسرم تماس گرفتم

يك روز كه .  دادمبِهِشخره آدرسم را البا.  يك جورى مخفيانهلي واينجابيايد 
وقتى برگشتم، ديدم همسرم و پسرم . براى كارى با دخترم بيرون رفته بودم

من و . دختر كوچكم را نياورده بودند. اندياشار جلو در مسافرخانه ايستاده
ساناز برادرش را بغل كرده و .  نشده بوديمخوشحال همه اين وقت هيچساناز 

 .روز خيلي خوبى بود. وقت نوبت به من رسيدد مادرش را و آنبوسيد و بعمى
 را بردم بيرون و شهر را آنهار، هاابعد از خوردن ن.  اتاقى گرفتمشانبراى

وقتى همسرم شنيد كه سفر قبلي ما . چهار روز با هم بوديم.  دادمشاننشان
ضى من اول چندان را. چطور بوده است، تصميم گرفت ساناز را با خودش ببرد

بعد از چهار روز ساناز با .  است او با مادرش بيايدبهتر بعد ديدم لينبودم و
 . تنها شدمكامالًمادرش رفت و من 

يك هفته از اين جريان گذشت، يك شب ناخدا سراغ من آمد و در مورد 
 دخترم قضيهمن . قرار شد دو روز ديگر حركت كنيم.  صحبت كردمانحركت

طور است كه بود، تازه خطرى هم در بين اد ما همانگفت قرارد.  گفتمبِهِشرا 
قدر به من اطمينان دادند كه من با همسرم تماس گرفتم و گفتم آن. نيست
گفت دخترم مى. گفت تنها برومى. او مخالف بود.  دخترم را برگرداندفوراً
رويم، هيچ خطرى گفتم اين بار با كشتى مى. خواهد بيايدترسد، نمىمى

. روز ساناز را با هواپيما فرستادخره او را راضى كردم و فرداى آنالبا. ندارد
.  گريه كرده بوداش هدر راه هم. ساناز همراه خانمى از هواپيما پياده شد

صورتش را شستم و با هم برگشتيم . او را بوسيدم. هايش سرخ شده بودچشم
ز و ياشار المبا او كلي صحبت كردم كه چند روز بعد مامان و سو. مسافرخانه

 .خره آرام شدالبا. آيندمى
ناخدا گفت چند مسافر ديگر قرار .  به تاخير افتادمانشب دوباره حركتآن
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او گفت . كردممن قبول نمى. است از تهران بيايند و ما بايد كمى صبر كنيم
 از دوستان و پر آنجا. به منزل او رفتيم. اين چند روز را در خانه خودم بمانيد

من فكر كردم همه چيز . يك شب ناخدا با يك پاسدار وارد شد. و بودآشنايان ا
ناخدا كه متوجه من شده بود، گفت نترس، دوست من است و براى . تمام شد

 هر شب به خانه آنها.  به من ثابت كند، با آن مرد شوخى ركيكى كرداينكه
گفتند مى. كشيدندكردند، ترياك مىآمدند و تا صبح ورق بازى مىناخدا مى

 آنهابهر جهت من از .  سياه بودتقريباً آنهاقيافه . ما اهل بندر ديگرى هستيم
 .ترسيدممى

 گاهى ليو. گفت نبايد ديده شويدمى. داد ما بيرون برويمناخدا اجازه نمى
ساناز با خواهر . ماه خانه ناخدا بوديمحدود يك. بردند دخترم را بيرون مىآنها

من ديگر خسته شده .  با او بودتر بيش گرفته بود و نسشانزده ساله ناخدا اُ
يك شب به ناخدا . توانستم حمام كنم، چون دور از منزل بودحتى نمى. بودم

مقدارى آب در ديگ بزرگى گرم كرد و . گفتم بايد يك جورى خودم را بشويم
 .رفت حمامبا دختر ناخدا مى. دخترم از اين نظر راحت بود. من حمام كردم

دوستان پاسدار ناخدا و پنج نفر ديگر با هم صحبت كردند و قرار يك شب 
شب ساعت دو بعد از آن. وسايلم را جمع كردم. شد فردايش حركت كنيم

هاى زيادى بودند كه من در آن خانه آدم. نيمه شب به خانه ديگرى رفتيم
 آنهاپرسى فهميدم كه  و احوالسالمبعد از . شناختم را نمىهيچكدامشان

ر بودند و پنج نفر افغانى و الهاى پنج نفر از بچه. سفرهاى ما هستندهم
 .شديم پانزده نفرچندتايى ديگر كه در مجموع مى

ساعت نه و نيم صبح، ناخدا همه را . شب تا چهار صبح صحبت كرديمآن
. ها زود آماده شدند و سوار كاميون شدندبچه. بيدار كرد و گفت آماده شويد

كُمپرسى راه افتاد به . تعدادى بشكه بنزين هم در آن بود. ودكاميون اوراقى ب
يك جا، . چند ساعتى در راه بوديم تا به محل مورد نظر رسيديم. طرف دريا

چند . بعد، به يك باغ قديمى رسيديم. ناخدا گفت همه كف كاميون بخوابيد
 ناخدا گفت لنج. بعد صداى لنجى از دور شنيده شد.  پنهان شديمآنجاساعت 

ديگران . گفتم اين كه كشتى نيست. شد كه به ما كلك بزندباورم نمى. آمد
ناخدا گفت سعى كردم تو و دخترت را با كشتى . هم تعجب كرده بودند
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 او پس از عذرخواهى زياد قول داد ليخواستم بروم ونمى.  نشدليبفرستم و
 .كه به راحتى ما را به مقصد برساند
مجبور بودم .  پول را هم پرداخته بودممناًض. از دربدرى خسته شده بودم

ها را در  لنج را آماده كرده بودند و بنزينآنها. مشكل بود. سريع تصميم بگيرم
لنج نوزده فوتى بود و موتورش .  سوار شدمناچاراًمن هم . لنج گذاشته بودند

ناخدايى كه لنج را هدايت . هشتاد و چهار كه از نظر قدرت وضع خوبى داشت
. شاگردى هم داشتند.  بودفالنيصاحب لنج هم .  بودفالنيد، اسمش كرمى

اهللا و ها، سردار و ناصر كه برادر بودند و فضلافغانى. هر سه اهل بندر بودند
. ر، رحيم، عبداهللا، قنبر، اصغر و ابراهيم بودندالهاى بچه. محمدعثمان و گل

ستم تا لب دريا دو. خره خداحافظى كرديمالبا.  پانزده نفر بوديمجمعاً
 .سوار شديم و لنج با سرعت دور شد.  آمدمانهمراه

ر گذاشته بودند در اين ساعت قرا. ها كنار آمده بودناخدا با گشتى
اى ما را ساعت ناوچه پس از يكليما با سرعت دور شديم، و. شان نشوديپيدا

 با ناخدا. ها هم قرارى گذاشته بودندها با اينبد گشتىال. كردتعقيب مى
هاى  مواظب بود كه با گشتىاش هبين راه هم. رفتين سرعت پيش مىتر بيش

بعد از مدتى .  باعث نشود لنج ما چپ شودآنهاديگر تصادف نكند يا امواج 
 .آمد مىمان تا ساعت شش بعد از ظهر دنبالتقريباً. ناوچه ما را گم كرد

. دانستست نمى راه را دراما. هاى عربى هستيمناخدا حدس زد كه در آب
. برايش مشكل بود. ها، راه را پيدا كندنما و ستارهسعى كرد از طريق قطب

به . بعد از چند دقيقه يك سياهى از دور پيدايش شد. همه ترسيده بودند
خيلي طول . گيرانش هندى بودندماهى. كشتى عربى بود. طرف آن رفتيم

 تاريكى داشت همه جا را همه خسته بوديم و. كشيد تا توانستيم به آن برسيم
 .پوشاندمى

 صحبت كرد و فهميديم كه پس از سه ربع ديگر آنهاناخدا با زبان عربى با 
هاى عربى هم سر راه ما هستند و بايد و در ضمن گشتى. رسيمبه عجال مى

 .كمى صبر كنيم
 آنها. كارگران كشتى تعجب كرده بودند كه دختر كوچكى همراه ماست

ها خيلي همگى گرسنه بوديم و نان.  نان گرم آوردند مقدارىمان براي
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بعد ناخداى كشتى سفارش كرد .  بوديمآنهاساعتى پهلوى نيم. چسب بوددل
 .كه آهسته حركت كنيد چون امواج دريا بلند است

بعد از . رفتناخدا آرام پيش مى. ساعت هشت شب بود. حركت كرديم
.  بارها خوانده بودماينجاتا . نم بخوابراىشانچند دقيقه از من خواست شعرى 

شايد چند بار فقط همين يك بيت را خوانده بودم، سر كوه بلند جنگ پلنگه، 
اين بار هنوز بيت اول را نخوانده بودم كه موج بلندى . صداى ناله تير و تفنگه

بعد از چند ثانيه زير آب فرو . من سريع دخترم را بغل كردم. وارد لنج شد
همين كه آمدم . آمدم، سرم زير لنج بود كه وارونه شده بودال وقتى با. رفتم
هاى افغانى كه شنا بلد نبود، پاهاى مرا  لنج را بگيرم، يكى از بچه�ديوار

زد و سعى زير آب ساناز دست و پا مى. گرفت و هر سه به زير آب رفتيم
 به او كمك كنم، ولش كردم و بعد سعى اينكهمن هم براى . بيايدال كرد بامى

 .بيايمال كردم سريع با
. او را صدا زدم.  او نبودليدستم را به لنج گرفتم كه ساناز را كمك كنم و

 .از زير آب بيرون آمد و صدا زد بابا
. توانستم كارى بكنمنمى. شداى به او نزديك مىدر همين موقع كوسه

ت حدس زده بودم، ساناز جيغ زد و به درس. مهتاب اطراف را روشن كرده بود
 .چشم خودم ديدم كه قسمت سر و بدن او روى آب قرار گرفت

من بدن او را محكم گرفته بودم و . به كمك ديگران او را از آب گرفتم
بعد فهميدم . هايش بسته بود چشم. اول احساس نكردم. فشردمبخودم مى

هايم را روى لب. خواستمىمن ساناز را كامل م. كوسه او را نصف كرده بود
هايم به خواب او جلو چشم. توانستم بكنمكارى نمى. هايش گذاشته بودملب

آن لحظه را . ترين درد همين بودسنگين. توانستم كمكش كنمنمى. رفته بود
 .كنمدر تمام عمرم فراموش نمى

توانى كارى برايش بكنى، ما را هم به ناخدا فرياد زد، رهايش كن، نمى
شد دخترم را، مگر مى. توانستم ساناز را رها كنممن نمى. دهىشتن مىك

 به دنبال آنها. ها شديدتر شده بودتوانستم؟ حمله كوسه مىچطورسفرم را، هم
. كردمخاطر جان ديگران او را رها مىبايد به. من راهى نداشتم. آمدندخون مى

هايش را ها لبوانهسانازِ شقه شده را روى لنج گذاشته بودم و مثل دي
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 .بوسيدممى
. ها شداو هم طعمه كوسه. بعد از چند دقيقه صداى فرياد ناخدا هم آمد

هايم او را چشم. من ساناز را رها كردم. جان ناخدا از قايق جدا شدبدن بى
 .كرد كه بعد از چند ثانيه از نظر ناپديد شددنبال مى
 به لنج خورد و هر كدام از ما موج بلندى. ها ما را دوره كرده بودندكوسه

در . كرديم خودمان را به لنج برسانيممان سعى مىهمه. به طرفى پرت شديم
فقط مرگ . همگى دور قايق جمع شديم. همين موقع يكى ديگر فرياد كشيد

. شايد نفر بعدى ما باشيم. همه منتظر بوديم. بود و جيغ و فرياد و آه و ناله
و پائين ال دريا هم مرتب ما را با... نيم جز انتظارتوانستيم بكهيچ كارى نمى

 .انداختمى
شايد به فاصله هر . شايد ده بيست كوسه ما را محاصره كرده بودند

كرديم و همه به هم نگاه مى. گرفتساعت نفر بعدى مورد هجوم قرار مىنيم
 را به لنج گرفته بودند كه شانناصر و سردار كنار هم، دست. به امواج آب

هاى برادرش دفعه سردار نعره كشيد و ساكت شد و بقيه بدنش در دستيك
او هم ناچار بود برادرش را رها . كردزد سردار، و گريه مىداد مى. ناصر ماند

 .كند
تان را در آوريد، چون كوسه از بوى كفش يهاصاحب لنج گفت كفش

 كه راهنما مان را در آورديم و در آب انداختيم و صاحب لنجيهاكفش. آيدمى
 كيدى براى همه محمدمرگ او، . هايش بسته شدبود خاموش و ساكت چشم

داد  دلدارى مىاش هاو هم. بدون وجود او تمام اميد ما بر باد بود. ما ضربه بود
پس از چند لحظه شاگرد او هم كه هفده سال داشت . و به دريا وارد بود

 .خاموش شد
ها دست بر ر همين خون، كوسهخاطبه. اطراف ما را خون گرفته بود

وديم و همه در آب بوديم و فقط  نه نفر ديگر زنده بجمعاً. داشتندنمى
. ميردماند يا مىكس مطمئن نبود كه زنده مىهيچ. مان به لبه لنج بودتدس

كردم هم خودم و هم من كه سخت ديوانه و حيران شده بودم، سعى مى
قرآن . آغاسى شدم. خواندمسرود مى. مخواندآواز مى.  دهمدلداريديگران را 

خواندم عثمان به زبان افغانى داد زد قسم به وقتى داشتم قرآن مى. خواندم
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هايش از لنج و بعد از چند دقيقه دست.  من خيلي برنا هستم!خدا مرا نخور
. حركت مانده بوديم و ساكتهمه در اين بدبختى بى. جدا شد و با امواج رفت

 صداى چه كسى در رهمه منتظر بودند كه اين با. زدكس حرفى نمىهيچ
من فكر . ، آرام از ما دور شدمحمدگل. اين بار صدايى در نيامد. آيدمى
شود كس نيست كه به ما كمك كند؟ يعنى مى هيچاينجاكردم چرا مى

دفعه چيزى اى رخ دهد و ما زنده بمانيم؟ در همين فكر بودم كه يكمعجزه
اهللا كه كنارم بود آه كشيد و گريه كرد و ايم خورد و فضلق به پشالّمثل 

 .خاموش شد
اين مرتبه نوبت كيست؟ ناصر . كرديمهمه به هم نگاه مى. تمامى نداشت

 لمعبداهللا گفت د. رحيم گفت گمانم نوبت من باشد. گفت نوبت من است
كار را خواهد هر چه زودتر ترتيب مرا بدهند، چون خواه ناخواه اينمى
. اصغر گفت گمانم ديگر رفتند. ص شومخال كه زودتر بهتركنند، پس چه ىم

. دهد ما را زجر مىىطور اينگويند خدا، گُه توى خدا كه ابراهيم گفت مى
مذهب كفر كند، اصغر گفت سگاين چه خدايى است؟ حتما دارد كيف مى

 اينكه  قبل ازلي مجاهد مسلمان فرار كردم وعنوان به ابراهيم گفت من !نگو
 و !كند، اصغر گفت ابراهيم كفر نگوگويم كه خدا از اين كار كيف مىبميرم مى

وقتى مردم ديگر . ترسم ول نكنيد، مىاينجانعره كشيد و قسم داد كه من را 
 همه ما ليابراهيم گفت شايد بتوانيم نجاتش بدهيم، و. مهم نيست

 دست كشيد به بدن اصغر ابراهيم. ميرددانستيم كه تا چند دقيقه ديگر مىمى
كرديم، بعد از چند لحظه نيمه بدن طور كه فكر مى و همان!پاهايش: و داد زد

 .او با امواج آب رفت
هاى از ستاره. معلوم نبود ساعت چند است. فقط پنج نفر مانده بوديمال حا

اين بار خيلي . شود و هنوز منتظر بوديمآسمان فهميديم دارد صبح مى
كرديم و داد و فرياد راه شد و همه نااميد بوديم و گريه مىگذشت و خبرى ن

هر هواپيمايى . شود كمك خواستانگار يادمان آمده بود كه مى. انداخته بوديم
 بيهوده ليكرديم، وزديم، صدايش مىشد، داد مىكه در آسمان پيدايش مى

 .بود
.  ببردنماترسيديم خواب مىليآلود بوديم ومان خوابهمه. صبح شده بود
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يك بار من خوابم برد و دستم از قايق جدا شد و همين كه مقدارى آب 
قرار شد، لنج را از آن منطقه . بعد با هم صحبت كرديم. خوردم، بيدار شدم

تر از امواج دريا قوى.  بيهوده بودليزنيم، وگفتيم با دست پارو مى. دور كنيم
 .هاى ما بوددست

خيلي گرسنه . زدط آب بود كه موج مى روشن شده بود و فقكامالًهوا 
ناصر پيشنهاد كرد كف دريا را بخوريم شايد جاى غذا را بگيرد، و كمى . بوديم

همه گيج . مثل سم بود.  خيلي شور بودليمقدارى آب خورديم و. زنده بمانيم
هر . دادكس به حرف ديگرى گوش نمى هيچليزد وهر كس حرفى مى. بوديم

هر شعرى . من شروع كردم به خواندن. خوردوطه مىكسى در افكار خودش غ
. آمدقدر خواندم كه ديگر شعرى به خاطرم نمىآن. كه به خاطرم آمد، خواندم

با ديدن او . دوست افغانى ما خيلي گريه كرد.  ياسين را خواندمي سورهبعد 
يك مرتبه همه زدند زير گريه، و بعد من ياد دخترم . ام گرفتمن هم گريه

 .تازه يادم افتاد كه چه اتفاقى افتاده است. مافتاد
آن چهار نفر از من . كرديمبايد بين مرگ و زندگى مبارزه مىال حا
 آنهامن نيز در قبال . ترسيدند از من مىتر بيش واقعاًتر بودند و كوچك

 را آنهاكردم توانستم سعى مى كه مىآنجاكردم و تا احساس مسئوليت مى
 . احتياج داشتمبِهِش تر بيشتى كه خودم  دهم، در صوردلداري
ها كه شانزده يكى از بچه. روز را با تمام ترس و لرز پشت سر گذاشتيمآن

 !كنم توى آبگفت من خودم را ول مىساله بود و خيلي خسته شده بود، مى
 با او خيلي حرف ! كه زجر نكشيمبهتر پس چه !ميريم مىاينجاخره الما كه با

طور كه دست او را گرفته بودم، همان.  كه اين كار را نكندزدم و قسمش دادم
 . حق با اوستليكردم وفكر مى

فقط امواج دريا بود كه ما . ديدچشم هيچ جا را نمى. هوا تاريك شده بود
هاى محكم، قايق وارونه ما را به اين طرف و آن طرف داد و با ضربهرا آزار مى

. كردهر كس چيزى تعريف مى. آمدكس خواب به چشمش نمىهيچ. راندمى
 .گذشتها خيلي سخت مىزديم و لحظهفقط حرف مى

. شددر حال صحبت كردن بوديم كه صداى مهيبى به ما نزديك مى
هايى را  وجود ما را در بر گرفت و پس از مدتى چراغيخوشحالوحشت و 
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دفعه موج شد كه يكتر مىصدا نزديك. شودديديم كه به ما نزديك مى
گذشت صداى كشتى بود كه از كنار ما مى. طرف آنبلندى ما را پرت كرد به 

نتيجه بود و فقط امواج هر چه داد زديم، صدا كرديم، بى. ديدند ما را نمىليو
شايد . كشتى نصيب ما شد و بعد آرام آرام دور شد و صدايش هم قطع شد

بوديم كه زير  خوشحالهمه ال  حالياگر روز بود، نجات پيدا كرده بوديم و
هاى كشتى ما را به تر بوديم پرهطرف آنايم چون اگر كمى كشتى له نشده
 .كشيدداخل خود مى

آهسته آهسته ستاره . آن شب را هم با ترس و دلهره پشت سر گذاشتيم
افغانى گفت . رفتيمهمه داشتيم از حال مى. صبح پيدا شد و هوا روشن شد

دريا را خورديم، انگار دكتر تجويز كرده همه با عجله كف . كف دريا بخوريم
 .  تلقين بودتر بيشكنم فكر مى. باشد و جالب اين است كه سير هم شديم

ديگر توانستيم همحتى نمى. بعد از روشن شدن هوا، مه همه جا را پوشاند
 از ما به عمرش كدام هيچساعت بعد باران شديدى گرفت كه نيم. را ببينيم
بعد باران قطع شد . شدى درشت باران بر سرمان كوبيده مىهادانه. نديده بود

 .و هوا صاف شد
ناصر افغانى . زديمبا هم حرف مى. تر شده بوديمدوباره كمى آرامال حا

گفت در شيراز و دروازه مى. كردداشت از زندگيش در ايران تعريف مى
نده گذرااصفهان سر فلكه، يك كيوسك داشته و زندگيش را از اين راه مى

شدند، كردند، و هر روز مزاحمش مىش مىاذيتاست و چون پاسدارها خيلي 
هاى بيچاره فكر و من به زندگى افغانى. تصميم گرفته است از ايران فرار كند

 از كشور خودشان آواره آنها. كشندهايى مىكردم كه در ايران چه بدبختىمى
 اينجا در لياند، وران پناه آوردههر عقيده و مرامى كه دارند، به ايال اند، حاشده

 .گردندهم راحت نيستند و باز به دنبال جاى ديگرى مى
داد . كردم كه يك سياهى از دور پيدايش شدداشتم به اين چيزها فكر مى

 شدند، چون سياهى داشت به طرف ما خوشحالهمه . زدم نجات پيدا كرديم
كرديم  ما فكر مىليوشايد صدها متر با ما فاصله داشت، . كردحركت مى

يك مرتبه همه ما، . شدراست راستى داشت به ما نزديك مى. نزديك ماست
. وحشت كرديم، چون امكان داشت ما را نبيند و از روى ما عبور كند
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 بودم نه خوشحالنه . من حالت عجيبى داشتم. كشيديمزده انتظار مىوحشت
سرعت زيادى . استخيلي طول كشيد تا فهميدم يك كشتى بزرگ . ناراحت
شايد . ست كه از روى ما رد شودالبيند و همين حامن گفتم ما را نمى. داشت

ناصر افغانى گفت .  از سرعتش كاسته نشده بودليدر يك كيلومترى ما بود و
خيلي ترسيده . آيد سرمان مىبالييمان را ببنديم كه نبينيم چه يهاچشم
 مان بوديم كه كشتى از روىمان را بستيم و منتظريهاهمگى چشم. بوديم
ها همگى مثل ديوانه. كشتى نزديك ما ايستاده بود. شدباورمان نمى. بگذرد

 .كشتى ما را ديده بود. كشتى نزديك ما ايستاده بود. خنديديممى
آخرين . كشيدندال يكى بافورى براى ما طناب انداختند پائين و ما را يكى

 عرشه كشتى به داخل افتادم و دو ىالرفت، من بودم كه از باال نفرى كه با
رفت و احساس ازم خون مى. كردم احساس درد نمىاماقسمت سرم شكست، 

 .عجيبى داشتم
ناخداى كشتى كه عرب . دور و بر ما را كارگران هندى كشتى گرفته بودند

ى عرشه ما را لخت لخت كردند و به هر ال صحبت كرد و همان باآنهابود با 
 .بعد ما را به موتورخانه بردند كه خيلي گرم بود. كدام پتويى دادند

دانم خوابيدن ما نمى. خيلي زود خوابم برد.  حال حرف زدن نداشتماصالً
مان را كه خشك يهايادم هست ما را صدا زدند و لباس. چه قدر طول كشيد

 .شده بود، دادند كه بپوشيم
ناخدا . ىگيرى بود با كارگرهاى هندناخدا بحرينى بود و كشتى ماهى

بعد گفت مجبورم شما را تحويل . كمى با ما صحبت كرد. خيلي مهربان بود
 را تانتان زخمى هستيد و آب دريا بدناولين گمرك سر راه بدهم، چون همه

 .سوزانده است
 شرطى آمدند و ما را بلند چهارتادر موتورخانه كشتى نشسته بوديم كه 

 گمرك انِمأمورها اين. بيرون بردند كنند، ليكردند و بدون آن كه از ما سئوا
بى و ابوظبى، الخيمه، دكشور عجال بودند، كشور كوچكى كه با شارجه، راس

 .دهند عربى را تشكيل مى�رات متحداام
ما را به اتاقى بردند و چند دقيقه بعد افسرى آمد و همين كه وضع ما را 

در . سوار كردندنسى آمد و ما را الكارش صحبت كرد و بعد آمبوديد با هم



 ١٦٠

تر از آن است مان خيلي خراببيمارستان بزرگ عجال تازه فهميديم كه حال
 .كرديمكه خودمان فكر مى

 ايد؟بعد پرسيد غذا چه خورده. هايى كردمترجم آمد، از ما سئوال
كارهايش را صدا زد و ما را به اتاق عمل دكتر سريع هم. گفتيم كف دريا

دكتر معتقد بود كه كف دريا . وشو دادند را شستمان همهي ه�بردند و معد
گفت اگر جذب بدن شما مى. سمى است و ممكن است ترتيب ما را بدهد

 .شده باشد خيلي خطرناك است
 سوخته است و مانمعلوم بود كه همه پوست.  خشك شده بودمانبدنال حا
ه  كندمانگرفتى تا پوست سرتاسر بدن را مىمان بود يك تكه از پوستكافى
قات مالآمدند براى هاى زيادى مىايرانى. سه روز در بيمارستان بوديم. شود
 .قات نداشتيممال � اجازليما، و

. روز چهارم، چند نفر با لباس عربى آمدند و خودشان را معرفى كردند
راجع به لنج و : هاى زيادى كردندسئوال.  بودندآنجا اطالعات ان ضدمأمور

من گفتم كه . كردندآمدند و سئوال مىز هى مىتا پنج رو. بقيه اتفاقات
 .زنيم حرف مىبعداًگفتند راجع به اين مسئله . توانم به ايران برگردمنمى

 خيلي با آنها. قاتى كنيممالها بعد از ده روز به ما اجازه دادند كه با ايرانى
رخ روزى چهل، پنجاه بار اتفاقى را كه برايمان . كردنددردى مىما احساس هم

 .كرديمداده بود تعريف مى
سفرهايم كه فهميده بود  يكى از هممدتى كه در بيمارستان بوديم دايىِ

آمد و برايم ام، هر روز پيش من مى در دريا كمك كردهاش همن به خواهرزاد
 .آورد چيزها مىطور اينميوه و لباس و از 

ى را خوب هاى عجال كه اهل سيستان و بلوچستان بودند و فارساز پليس
زدند شنيده بودم كه يكى از ثروتمندان عجال به فراريان مخالف حرف مى

گفت .  دوستم در ميان گذاشتماين مسئله را با دايىِ. كندرژيم كمك مى
دو روز بعد برگشت و . زنمروم و راجع به شما با او حرف مىامروز پيش او مى

 ارتباط، حسن به در همين. كندها كمك مىطلبگفت او فقط به سلطنت
 -يعنى من -تواند كارى براى او  دوستم گفته بود كه فقط پسر شيخ مىدايىِ

من نيز توانستم توسط يك دكتر ايرانى كه در بيمارستان كار . انجام دهد
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 .اى براى پسر شيخ بنويسمكرد، نامهمى
. دخواهد تو را ببينبعد از پانزده روز گفتند كه وزير كشور امروز عصر مى

ساعت سه بعد از ظهر آمدند و بيمارستان را بازرسى كردند و ساعت پنج مرا 
 .روى برانكار گذاشتند و به اتاق رئيس بيمارستان بردند

 رخ مان برايدر مورد اتفاقاتى كه .  نشسته بودآنجاوزير كشور با مترجمى 
كى دو  توضيح بدهم و يدقيقاًتوانستم  من نمىليهايى كرد وداده بود، سئوال

 را ديد، گفت احتياج نيست در آن مورد لموزير كشور كه حا. ام گرفتبار گريه
توانم توانم برايت بكنم؟ گفتم من نمىبعد پرسيد چه كار مى. صحبت كنى

اى كه دادستانى در نامه. برگردم ايران، چون از طرف رژيم تحت تعقيب هستم
وقتى . تهام به من و زنم داده بودند هفده مورد اتقريباً ما نوشته بود، ي رهبه ادا

ها، ما به خاطر اين چيزها را برايش توضيح دادم، گفت با وجود همه اين حرف
 به خاطر ليكنيم، وچنين مسائلي خودمان را با رژيم خمينى درگير نمى
 بمانى اينجاكنيم كه اتفاقاتى كه براى تو و دخترت پيش آمده است قبول مى

اما در مورد كار كردن بايد . گيريمي هم برايت در نظر مىو تا هفته آينده شغل
صحبت . كنيم بگويند، ما قبول مىآنهامعتمدان شهر تصميم بگيرند و هر چه 

 .ساعت و نيم طول كشيدما يك
اى برايم آوردند كه درست بعد از يك هفته دو نفر افسر سودانى نامه

شد باور كرد، من خودم مىشد، آخر مگر باورم نمى. توسط مترجم خوانده شد
 از من آنهاال به خاطر چنين مسائلي كه در ايران بود، فرار كرده بودم حا

اين تصميم را . ها مشغول كار شومخواستند كه به عنوان بازجوى ايرانىمى
گفتند تا فردا بعد از . سفيدان و معتمدان شهر گرفته بودندشايد همان ريش

داند هيچ وقت در زندگيم اين همه ضعيف خدا مى. ظهر بايد تصميم بگيرى
كردم اين فكر مى. رسيدمكردم، به جايى نمىهر چه فكر مى. نشده بودم

قبول كردن اين شغل برايم از مردن بدتر . ترين خيانت به دخترم استبزرگ
كردم مثل دخترم خوراك آرزو مى. زدمها با خودم حرف مىمثل ديوانه. بود

يم خيلي دردآور بود كه چنين پيشنهادى را به من برا. شدمها مىكوسه
ياد اولين . كردم فكر مىطور همين. برد خوابم نمىاصالًتا فردا ظهر . بكنند

م كردند و تا دستگيرساعت يازده صبح . ى خودم در شيراز افتادمدستگير
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هر چند ساعت يك بار .  نشسته بودمليشب روى صندساعت يك بعد از نيمه
. گفت حكم تقتيل تو را حاكم شرع به ما داده استآمد و مىبازجويى مى

زنيم تا قدر كتكت مىدانى حكم تقتيل يعنى چى؟ يعنى آنگفت مىمى
فقط شانسى . قدر كتكم زدند كه تمام تنم غرق خون شدسه نفر آن. بميرى

ام زدند و از هوش رفتم و ديگر نفهميدم كه آوردم اين بود كه با لگد به بيضه
 .شدچى 

گفتم نكند اين يك شانس است كه كردم و مىبه اين چيزها فكر مى
 با ايران فرق داشته اينجاكردم شايد بازجويى فكر مى. نصيب من شده است

شود بازجو بود و شريف دادم در كجاى دنيا مىبعد به خودم جواب مى. باشد
 . خوابيدموقتى به اين نتيجه رسيدم راحت. بود؟ بازجو به هر جهت بازجوست

گفتم من اين شغل .  بودهمراهشمترجم هم . فردا بعد از ظهر، افسر آمد
اى را مترجم نامه. كشيد نمىاينجاپذيرم، اگر اين كاره بودم كارم به را نمى

نامه را امضاء كردم و .  نپذيرفتن كار بودي رهدربا. برايم خواند كه امضاء كنم
 . رفتندآنها

 از نظر ليام خوب شده بود ووضع جسمانى. مدو ماه در بيمارستان بود
بعد از دو ماه، دو نفر با لباس عربى آمدند و مرا . روحى وضع درستى نداشتم

بزرگ وارد يك ي  هبعد از چند دقيقه از يك در. ردندسوار ماشين كردند و ب
 مرا تحويل آنها.  زندان استاينجا فهميدم كه بعداً. محوطه بزرگ شديم

 .ند و رفتندبان دادنزندا
. در اين مدت سه بار مرا به دادگاه بردند. چهارده روز در آن زندان بودم

.  بردندقاسميهآنوقت مرا به زندان . آخرين بار گفتند كه بايد به ايران برگردى
 منتظر بودند آنجا زندانىِ ايرانى، هندى، پاكستانى، افغانى در ششصدحدود 

 .ها هم افسر ايرانى بودندچند نفر زندانى. كه به كشورشان باز گردانده شوند
بعد، چهل و يك نفرمان را سوار كشتى .  بودمقاسميهچهار روز در زندان 

هايى كه قاچاقى وارد كشور  آدمعنوان بهكردند و به طرف ايران فرستادند و 
 .ايم، تحويل شهربانى بندرعباس دادندعربى شده

زندان سپاه شده ال  بردند كه حاما را به زندان شهربانى قديم بندرعباس
. شنبه افتادبود و چون روز جمعه بود و شنبه هم تعطيل بود، كار به روز يك
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حركتم، .  مثل يك كابوس بوداش ههم. دانستم به چى فكر كنم نمىاصالًمن 
ال سفرم كه يكى يكى شقه شقه شدند و حاماجراى دريا، دخترم، دوستان هم

 .گريختمتم كه از آن مىديدم در همان زندانى هسمى
يكى يكى براى . شنبه ما را سوار ماشين كردند و بردند به دادگاهروز يك
 همه آن چهل نفر براى كار رفته بودند و من خوشبختانه. بردندبازجويى مى

هاى شهر ام به بچهريشم بلند شده بود و قيافه.  بر خورده بودمآنهاهم ميان 
 .خوردنمى

گفت كارت .  وقت در عجال بودى؟ گفتم حدود دو سالاز من پرسيد چند
. كردم و يك مدتى در مكانيكى چى بود؟ گفتم در سوپرماركت كار مىآنجا

كردند و من گفت براى چى اخراجت كردند؟ گفتم هى به امام توهين مى
اين بار آخر . شد با اين و آن حرفم مىاش ههم. توانستم تحمل كنمنمى

خيلي . كالس سواد دارى؟ گفتم شش كالسچند گفت . اخراجم كردند
گاهى . هايم را قبول كرده استكردم حرف بودم چون احساس مىخوشحال

آدم دخترش را . بينم زندگى چيز عجيب غريبى استكنم مىكه فكرش را مى
رفقايش را . هايش هستند از بچهدوتا است كه خوشحالدهد و باز از دست مى
من .  است كه دست سپاه پاسداران نيستشحالخودهد و باز از دست مى

 اينجا لي بودم چون در سپاه پاسداران بندرعباس پرونده داشتم وخوشحال
اين هم روى آن . چيز مهمى نبود. دادمفقط بايد دو هزار تومان جريمه مى

 .صد و هشتاد و پنج هزار تومان
 كرد كه بعد رئيس دادگاه قبول. اندهايم را گرفتهها همه پولگفتم پليس

ام را بپردازم و من سريع رفتم، بليطى تهيه كردم و به از ده روز بيايم و جريمه
 .طرف شيراز راه افتادم

ام طور با مادرم و خانوادهكردم چدر اتوبوس كه نشسته بودم، فكر مى
مستقيم به خانه مادرم . برخورد كنم؟ ساعت چهار صبح به شيراز رسيدم

. خواهر و برادرم پهلوى مادرم بودند.  در شيراز نبودچون همسرم ديگر. رفتم
شوهر خواهرم در را باز كرد و با ديدن من شوكه شد، چون در عجال . در زدم

. امام تلفن كند و بگويد من رسيدهاز دايى دوستم خواسته بودم كه به خانواده
اينجا ال  حاليشوهر خواهرم گفت تو كه در عجال بودى؟ گفتم درست است و



 ١٦٤

. شوهر خواهرم باور كرد. گفت ساناز كجاست؟ گفتم خانه خواهر بزرگم. ستمه
مادرم . كردم كه بخوابمخواب پهن مىمن داشتم رخت. رفت به اتاق خودش

 !اىگفت تو كه آمده. ها مات و مبهوت مرا نگاه كردبيدار شد و مثل ديوانه
سر .  خواهرمگفت ساناز كجاست؟ گفتم منزل.  برم گرداندندليگفتم رفتم و

مادرم باور نكرد، گفت چى شده؟ . جا خوابيد، خسته بود، همانآنجاراه رفتم 
او هم آمد و . او اصرار كرد و بعد رفت برادرم را بيدار كرد. گفتم چيزى نشده

. گفتم برو. گفت پس من بروم بياورمش. پرسيد ساناز كو؟ گفتم خانه خواهرم
ر طاقتم تمام شد و زدم زير گريه من ديگ. مادرم گفت حتما يك چيزى شده

 . از شيون و زارى شدپر گفتم كه چه اتفاقى افتاده است و خانه شانو براى
پسر . عزا گرفتيم. فردا ساعت هشت صبح همه فاميل در خانه جمع شدند

كردند و بدرى خانم ببِم خواند و همه گريه مىخواهر بزرگم نوحه عزادارى مى
 هم آمد همسرمو روز بعد . ر كار خودت را كردى مردكرد و گفت آخببم مى

تا عزادارى كامل شود و من براى چندمين بار آن شب را به ياد آوردم و 
 .ام راتكه شدهها را و آن رفقاى تكهكوسه

گفت يكى را . بعد با آشنايى صحبت كردم. چند روز بعد در شيراز ماندم
كند و نرخش هم ت تهيه مىها پاسپورالخروجشناسد كه براى ممنوعمى

صحبت كرده . رفته بود. گفتم با او صحبت كن. هفتاد و پنج هزار تومان است
قرار شد ده . من هم رفتم.  باشداينجاطرف گفته بود بايد خودش هم . بود

يك مقدار بيعانه داديم و . روزه پاسپورت را بدهد و پول را تحويل بگيرد
 .آمديم

 فروخته بود و من در همسرمه چيزمان را هم. ما ديگر چيزى نداشتيم
 كمك كردند و همسرماين بار خانواده .  را خرج كرده بودماش هسفر قبل هم

بعد از پانزده روز پاسپورت به دستم رسيد و قرار شد دختر خواهرم و 
 در دست نداشتند، چند روز ليشوهرش هم با من بيايند و چون آنها هم پو

ده روز .  دست و پا كنندليان را بفروشند و پوشطول كشيد كه وسايل خانه
بعد بليط اتوبوس براى .  همه رو به راه شدآنها كارهاى اينكهدر تهران ماندم تا 

 .تركيه گرفتيم و ساعت دو بعد از ظهر سوار اتوبوس شديم
حدود دوازده . هيجده ساعت در راه بوديم تا به مرز بازرگان رسيديم
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موقع . كردندها را كنترل مىيد همه اتوبوس مانديم، چون باآنجاساعت 
رفقايى كه . بعيد نبود كه گند كار در آيد. جان شده بودم نيمهتقريباًبازرسى 

دو مرتبه هم . در تهران دستگير شده بودند، زير شكنجه مرا هم لو داده بودند
ى سر و اسالم چون هنوز كارهاى جمهورى ليو. كه به زندان رفته بودم

 .رفته بود، شانس آوردم و توانستم خارج شومسامان نگ
. دانستيم چه كار كنيمدر آنكارا نمى. روز در راه بوديمتا آنكارا چهار شبانه
هتلي به ما . يك دختر دانشجو هم به ما كمك كرد. هيچ جايى را بلد نبوديم

 . در اختيار ما گذاشتاطالعاتنشان داد و يك سرى 
 راننده ليتا هتل پنج دقيقه راه بود و كه سوار تاكسى شديم آنجااز 

 بود و ”اولوس“هتل در ميدان .  چرخاندĤنهاتاكسى يك ساعت ما را در خياب
بعد به راننده . من كه در تاكسى نشسته بودم سه چهار بار يك سينما را ديدم

خره البا. دهم نمىتر بيشگفتم اگر ده ساعت هم ما را بچرخانى، پانصد لير 
چرخيدن ما را جلو مسافرخانه پياده كرد و گفت چهارهزار و بعد از چند بار 
. داد راه انداختراننده داد و بى. گفتم ما پول مفت نداريم. شودپانصد لير مى

خره هزار و پانصد لير البا. دهم مىبِهِتگفتم اگر پليس بيايد . من هم داد زدم
 چون صاحبش لي كه خيلي قديمى بود و”آغرى هتل“به او داديم و رفتيم به 

پسر خواهرم و زنش در هتل ماندند و . دانست براى ما خوب بودفارسى مى
بعد با دوستى كه در . ايم رسيدهلممن رفتم كه به خانه زنگ بزنم و بگويم سا

بعد با . ن بود تماس گرفتم و قرار شد او خودش تلفنى با ما تماس بگيردآلما
آيد و شما را راهنمايى  مىفالنيما تماس گرفتند و گفتند يكى به اسم 

 آمد و با ما صحبت كرد و پول بليط را گرفت و قرار شد هفته فالني. كندمى
 دلهره اش هدر اين مدت ما هم. بعد برگردد كه رفت و هجده روز بعد آمد

شد و هر شب دختر خواهرم حامله بود و پول ما داشت تمام مى. داشتيم
 .داديمهزار لير پول هتل مىسى

رفتيم سفارت . يم گرفتيم قيد آن پول را بزنيم و با قطار حركت كنيمتصم
رفتيم سفارت بلغارستان و رومانى و مجارستان كه . ن شرقى، ويزا گرفتيمآلما

هر كدام مقدارى پول گرفتند و دست آخر رفتيم سفارت اتريش كه بعد از دو 
خواهيد مىدهيم چون  مهر زدند و گفتند ويزا نمىمانساعت توى پاسپورت
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 .برويد پناهنده شويد
داشتم و چند قاب ال من يك انگشتر ط. شد تمام مىمانكم داشت پولكم

همه را فروختيم و رفتيم به . خاتم و پسر خواهرم هم چند قاب خاتم داشت
گفتند بايد .  ندادندليو. فكر كرديم شايد بدون ويزا به ما بليط بدهند. آهنراه

 تر بيش. رسيدشده بوديم و فكرمان به جايى نمىنااميد . مقصد مشخص باشد
هر روز با پسر خواهرم .  بليط را آورده استفالنيديدم ها خواب مىشب
 از او خبرى ليشود وكرديم كه امروز ديگر پيدايش مىبندى مىشرط
 فراموشش كامالًخره وقتى داشتيم البا. فالنيتمام روياى ما شده بود . شدنمى
 .ش شدكرديم، پيدايمى

هايى  از ايرانىپر آنجا. كارها را ترتيب داديم. فرداى آنروز رفتيم استانبول
ما قبل از همه حركت . بود كه قصد رفتن به كشورهاى اروپايى را داشتند

 .هزار لير پول داديماز هتل تا فرودگاه ده. كرديم
ند نوبت دختر خواهرم كه شد، گفت. در سالن فرودگاه ما را بازرسى كردند

 دو قبالً. هر كارى كه كرديم، نشد. توانيد سوار شويدايد و نمىشما حامله
 اما. تواند سوار هواپيما شودمرتبه پيش دكتر رفته بود و نامه گرفته بود كه مى
 .در فرودگاه گفتند بايد دكتر خودمان اجازه بدهد

 زنش پسر خواهرم و. تمام مسافرها آماده بودند. من وارد سالن اصلي شدم
در آخرين . همه سوار هواپيما شده بودند. را سوار كردند و بردند پيش دكتر

 هم آنهاخره البا.  داشتتأخيرهواپيما يك ساعت . لحظه من هم سوار شدم
بعد از چهار ساعت به . هواپيما حركت كرد.  بودمخوشحالخيلي . آمدند

ساعت . د توقف داشتيم، بعد هواپيما عوض شآنجامدتى . بخارست رسيديم
مدت زيادى طول كشيد تا پليس آمد . شش به فرودگاه برلين شرقى رسيديم

دانستيم چه ما هيچ جا را بلد نبوديم و نمى. هاى ما را كنترل كردو پاسپورت
با يك ايرانى صحبت كرديم، گفت بايد سوار تاكسى شويد و به . بايد بكنيم

 . برويد”سهرافريدريش اشت“
.  رسيديمآنجات و پنج دقيقه طول كشيد تا به بيس. سوار تاكسى شديم

ن شرقى، خودش، ما را به طرف برلين غربى آلماوقتى پياده شديم، پليس 
 . بودندآنجااى شديم كه چند نفر ايرانى هم و ما وارد محوطه. راهنمايى كرد
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گفت كسى . آشنا بود. ام را پرسيدزاده اسم من و خواهر. بعد خانمى آمد
 بليط شهرى گرفت به مان براي. شناسمه من شما را مىنبايد بفهمد ك

 . داد و رفتماندست
به . آيد چى به سرم مىاينجاال كردم حافكر مى. ترسيدمخيلي مى

گفتم . خصوص كه آن خانم گفت كسى نبايد بفهمد كه من با شما هستم
آن خانم هم كه از در ديگر سوار شده بود .  هم خيلي سخت استاينجاحتما 

روى كرديم ساعت پيادهبعد حدود نيم.  سه قطار عوض كرديمتقريباً. ا آمدبا م
 .و به ساختمانى رسيديم كه كمپ پناهندگان بود

ها خيلي از ما ايرانى. شنبه بودچون شنبه و يك.  مانديمآنجادو روز 
دانستند ما را راهنمايى كردند و هايى كه راه و چاه را مىبچه. پذيرايى كردند

بعد خودمان را به پليس معرفى كرديم . دو روز شهر را به ما نشان دادنددر آن 
هاى ايرانى به  هم به كمك بچهآنجااز . و تقاضاى پناهندگى سياسى نموديم

 .مان را رو به راه كردنديدانستند كارها كه زبان مىآنهاسوسيال رفتيم و 
زبان . ه بودمهاى كوچك شدمثل بچه.  فرستادند”جنگل“ما را به خوابگاه 

بعد با . كردمخواستم بايد با دست اشاره مىدانستم هر چه را مىكه نمى
 زبان استفاده كالسكانون پناهندگان برلين تماس گرفتم تا بتوانم از امكانات 

 . واقع شوممؤثر بتوانم در كانون پناهندگان همچنينكنم و 
 تالشن مدت در همي. كردممدتى كه در برلين بودم با كانون كار مى

با سازمان حقوق بشر و . هايم را درست كنمكردم تا كار آمدن همسرم و بچه
Amnesti  بليط هواپيما تهيه كردم كه براى آنهاتماس گرفتم و از طريق 

 .ن شودآلماهمسرم قرار بود بيايد تركيه و بعد راهى . همسرم بفرستم
ار ماهى در كمپى چه. بعد از دو ماه تقسيم شديم و من به هامبورگ رفتم

با . ام خيلي بد بودوضع روحى. كردمكه مخصوص مجردها بود، زندگى مى
 كه منطقه خوش ”كور“قرار شد براى مدتى بروم به . دكتر صحبت كردم

هر .  مخصوص بيماران روحى است”كور“. وهوايى است و استراحت كنمآب
 حدود اًتقريب. فرستند، چون مخارجش زياد است نمىآنجاكسى را به 

 .داردهزار مارك خرج بر مىهفت
آيد،  رفتن شده بودم كه همسرم از تركيه تلفن زد كه دارد مى�ي هآماد
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 مشكالتاو از طريق برلين شرقى وارد شد، البته با . بليط را برايش فرستادم
 .زيادى كه از سر گذراند

به كور جمعى بعد تقاضا كرديم كه دسته. ماه و نيم همسرم آمدبعد از يك
خانه . گاه زندگى كنيدگفتند بايد در خوابمى. كردندقبول نمى. بفرستندمان

 .گفتند اول بايد پاسپورت بگيريدمى. توانستيم بگيريمهم نمى
مدت . گاه نرويمما تصميم گرفته بوديم به هر شكل كه شده به خواب

. مشكل بود زندگى خيلي آنجا. ماه در خانه يكى از دوستانم زندگى كرديميك
ها بچه. توانستيم جم بخوريمنمى. خانه كوچك بود. هم براى ما و هم دوستم

توانست جلوشان كسى نمى. ها شده بودندمثل وحشى. هم عصبى شده بودند
اين دوران، بدترين . ديدى وسط خيابان هستنديك دفعه مى. را بگيرد

 . زندگى كردآنجاشد نمى اما دوستم خيلي مهربان بود اينكهبا . روزهاى ما بود
شد، سر به هر كجا كه مى. رفتيم دنبال خانههر روز صبح با دوستم مى

 ليبعد سوسيال اجازه داد كه يك خانه چهار نفره پيدا كنيم و.  نشدليزديم، و
 هم ”پاراگراف فونتوشاين“.  از هشتصد و پنجاه مارك باشدتر بيشقيمت نبايد 

 .د به جايى رسيدشبدون آن هم نمى. به ما نداد
گفتم . اين اواخر ديگر همه روانى شده بوديم. يك ماه دنبال خانه گشتيم

. توانند بازى كنندها مى بچهآنجا است برويم به همان خوابگاه، دست كم بهتر
 اما. گفت شايد بتوانيم يك جايى پيدا كنيمگفت نه، و دوستم مىهمسرم مى

خره با همسرم تصميم گرفتيم الشب بايك . همه جا را گشته بوديم. شدنمى
 .برويم و در خوابگاه زندگى كنيم

يك . همان روز به خوابگاه رفتيم. جريان را گفتيم. به سوسيال رفتيم
معروف ال به قصر دراكو. خوابگاه وسط جنگل بود. ساعت تا شهر فاصله داشت

ى جنگ هاگاهگمانم از اين بازداشت. شد از خانه بيرون آمدها نمىشب. بود
 .هاى بسيار بلندساختمان بسيار قديمى با سقف. جهانى دوم بود

. اتاق بزرگى به ما دادند با چهار تختخواب و يك سرى خرت و پرت
البته شوفاژ . روزهاى اول خيلي بدجورى بود، چون اتاق مثل يخچال بود

خوابانديم كه ها را وسط خودمان مىها بچهشب. شد گرم نمىليداشت و
دوران سختى بود . جمعى تب و لرز كرديم دو سه بار دستهاما. نخورندسرما 
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 .ى براى بازى كردن داشتندتر بيشها فضاى كم بچه دستليو
 مانمشكالتهايى ترتيب بدهيم كه از در خوابگاه سعى كرديم برنامه

. شود كردكرديم كه چه كارهايى مىهر روز با دوستان مشورت مى. بكاهيم
. همگى به دادگاه رفتيم. ماه در كمپ بوديم كه نامه دادگاه رسيد سه تقريباً

من گفتم من و همسرم بايد . ايمرئيس دادگاه گفت ما فقط تو را دعوت كرده
مترجم . آيمگفتم من به تنهايى به دادگاه نمى. در دادگاه حضور داشته باشيم

 . توضيحاتى داد، بعد قبول كردندآنهاما براى 
ها هاى خبرى روزنامه را كه براى من رخ داده بود در بولتنجريان اتفاقاتى

 كپى گرفت و آنهاآن روز رئيس دادگاه از . نوشته بودند، البته با كمى تغيير
ضميمه پرونده كرد و گفت شما پذيرفته شديد و بيست روز ديگر پاسپورت 

 .شما آماده است
 زبان را السكهمسرم . اى كرايه كرديمبعد از گرفتن پاسپورت، خانه

روند و ها به مهد كودك مىبچهال حا. كار هم برايش پيدا كردند. شروع كرد
 ما مشكالتامروز .  هنوز هستمشكالتها، با همه اين. ايم جا افتادهتقريباً

. كنندچپ و راست توهين مى. شودبه ما توهين مى. چيزهاى ديگرى است
به كودكستان بردم، ها را چند روز پيش، صبح زود، طبق معمول بچه

نى ياد آلمااى ها چند جملهبچه. شود، انسانى نيست مىآنهابرخوردهايى كه با 
شان  با شور و شوق به طرف مربىآنهاوقتى به كودكستان رسيديم، . اندگرفته

ها دو سه بار تكرار بچه.  را ندادشان او جوابليبخير گفتند ودويدند و صبح
ها بچه. چند بار همسرم به مهد كودك رفته بود. ودند انگار با او نبليكردند و
او رفته بود كه بپرسد اين .  نقاشى را به همسرم نشان داده بودندچندتا
مربى گفته بود مهم نيست كه خودشان . اند يا نهها را خودشان كشيدهنقاشى

هايم خواهم بدانم بچهگويد مىهمسرم مى. كشيده باشند يا كس ديگرى
گويد اى مىبعدش هم جمله. دهداند يا نه؟ مربى اهميت نمىرده كرفت پيش

 . مزاحم هستيداينجاكه يعنى شما 
به وكيلي مراجعه كرديم و از . گيرى كرديم را پىقضيه. ما ناراحت شديم

. از ما عذرخواهى كرد. رئيس مهد كودك ما را خواست.  شكايت كرديمآنها
 با رفتار آنها. چنان ادامه داردرانسانى همها، اين برخوردهاى غي اين توهينليو
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. ها نيستندمسئله فقط مربى. كنند به ما توهين مىشانو گفتارشان، با نگاه
 آنها. دوست دارند با هم بازى كنندالً ها معموبچه. هاستنىآلمامسئله رفتار 

ام كه  بارها ديدهليخواهند بازى كنند ومى. شودنى و ايرانى سرشان نمىآلما
م خواهمن نمى. هاى ما دوست شوندشان با بچهيهاگذارند بچهها نمىنىآلما

ها  اين احساس نژادپرستى در ذهن بعضىلي هستند وىطور اينبگويم همه 
ها در خانه يك جور با بچه. دهدهست و اين تنها چيزى است كه ما را آزار مى

كنيم كه  مىتالش اش هما هم. شود و در مهدكودك جورى ديگررفتار مى
ما خودمان . آيند بار نمىلم ساآنها با اين وضع ليها درست بزرگ شوند وبچه
ها كوچك هستند،  بچهليتوانيم يك جورى اين چيزها را نديده بگيريم ومى
 .وقتى احساس حقارت كنند، آينده چندان خوبى نخواهند داشت. توانندنمى

پناهندگان و چند وقت پيش، يك شب كه از كانون دمكراتيك 
 ساعت يازده و نيم شب، يك تقريباًگشتم، دانشجويان ايرانى به خانه بر مى

 سى ساله كه قد بلند بود و كاپشن و شلوار چرم پوشيده بود و تقريباًجوان 
وقتى ديدم دارد . هاى ساق بلند به پايش بود تا نزديك خانه با من آمدپوتين
فكر كردم شايد مسيرش از همين طرف  ليآيد، يك كمى بو بردم، و مىلمدنبا
احساس كرده بودم دارد من را تعقيب . ترسيدم يك جورى مىليو. است
 به من نزديك شد، صدا زد، هى، و تا من برگشتم با مشت كامالًوقتى . كندمى

وقتى بلند . سرم منگ شده بود. چنان به سرم كوبيد كه نقش زمين شدم
 ديده ىطور اينهاى  آدمقبالً.  حمله كندشدم فكر كردم نكند با چاقو به من

. گشاد يعنى كون”آش“گويند توى خيابان گاهى توى چشم آدم مى. بودم
 من تازه فهميدم كه با چه !اتزنى؟ گفت خوك، برگرد خانهگفتم چرا مى

نگاهى به او كردم و مثل تيرى كه از تفنگ شليك . ام شدهرو روبهتيپ آدمى 
 است مستقيم به بهتراحساس كردم . لماو هم به دنباشده باشد، در رفتم و 

 تا من بخواهم كليد اينكهگيرد و هم طرف خانه نروم، چون هم خانه را ياد مى
اين بود كه دويدم و از خانه گذشتم . را توى قفل بچرخانم به من رسيده است

 .اى ديگر، پشت درختى پنهان شدم تا او آمد و گذشتو در كوچه
ن با سازمان آلمامن در . كنيم زندگى مىليو.  هستكالتمش اين فعالً

حزب “ از همه قبول دارم تر بيش جريانى را كه فعالً. كنمخاصى كار نمى
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 . كنم است كه كم و بيش در كميته كردستان آن كار مى”كمونيست ايران
. ام كه نبايد كوركورانه دنبال هر جريانى رفتبه اين نتيجه رسيدهال حا

 بحرانى كه در جنبش چپ ما وجود داشت، اگر جريانات چپ هم معتقدم با
چون . ى نبودنداسالم از جمهورى بهترگرفتند، حكومت را به دست مى

 .كردندهاى قرآن رفتار مىهاى ما هم با ماركسيسم لنينيسم مثل آيهچپ
توان البته من معتقد هستم كه اين بحران در چپ جهان وجود دارد و مى

 . كشورهاى بلوك شرق و حتى خود شوروى را ديديتوضعبه وضوح 
هاى قديمى كه همه تواند با آن نسخهمن معتقدم كه چپ ايران ديگر نمى

معتقدم تمام اين . ديدند پيش برود و در ايران پايگاهى داشته باشد
هاى سنتى از بين خواهند رفت و جنبش نوينى از ميان همين جريان
، البته اگر اساسى نگاه كنند وگرنه مثل گذشته ها بيرون خواهد آمدسازمان

 .شودبا لو رفتن چند نفر از كادر مركزى همه چيز تمام مى
 اين كادرهاى مركزى همه كاره بودند و هيچكس حق نداشت انتقاد قبالً

زدند و از طرف رفقاى  مىبِهِشكرد هزار تهمت كند و اگر هم انتقاد مى
 .شدسازمانى خود بايكوت مى

 از گذشته عبرت بگيريم و بتوانيم چپى مستقل، بدون اينكهاميد به 
 .وابستگى به شرق و غرب داشته باشيم
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ن    از    دور و 
 

 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 
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 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
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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
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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
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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
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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
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 ما همه از اول تا ششم با هم كالسدر . شروع به درس خواندن كردم
به همين خاطر . وابسته به طبقه مرفه.  بودمال مانمعلّم. بودند، پسر و دختر

: نوشتهايم اين شعر را مىهميشه زير نقاشى. كردى مىتر بيشتوجه به من 
 براى پدر ”.نشانى كه دارد از آن نيك پى، ز افراسياب است و كاووس كى“

. كردداد و تشويقم مىهايم را نشان همه مىنقاشى. خواندبزرگم شاهنامه مى
سال وقتى از . ى به درس نشان دهمتر بيش عالقهها باعث شد كه اين

زد كه توانستند جواب بدهند مرا صدا مىكرد و نمى مىليها سئواششمى
. گيردام مىخندهال حا. جواب بدهم و بعد هم سيلي به گوش آن طرف بزنم

پدرم عكسم .  شاگرد اول بودماش ه ششم همكالستا . كردمعجيب ظلمى مى
 . تشويق شدمتر بيشرا داد در روزنامه چاپ كردند و من 

دزديد، ها مدادها را مىيكى از بچه. شدهايى مى دزدىكالسدر 
من و دختر عموى . تراشيد كه معلوم نشود مال كى بوده است را مىشانپوست

كرد كه آورد و التماس مىاو شيرينى مى. نشستيمپدرم پشت يك ميز مى
من و يكى از پسر عموهايم يك روز . بگذارم از روى دستم بنويسد

جلدهايش را كنديم و . خيلي دفترچه داشت. دزديديمهايش را دفترچه
هر وقت در خانه پرتقال . انداختيم روى پشت بام و اوراقش را تقسيم كرديم

 تا بعضى كالسبردم توى كردم و روز بعد مىخورديم پوستش را جمع مىمى
ها بچه. ها وسطش را بخورند يا مادرهايشان براى سردرد استفاده كننداز بچه
 .كردندپرتقال را با كاغذ عوض مىپوست 

 را معلّمفقط آخر سال . دادپدرم چندان اهميتى به درس و زندگى ما نمى
. توجه بود خانواده هم بىمشكالتاو راجع به . پرسيدديد و نتيجه را مىمى

وقتى ترياك بود، ترياكى و هميشه هم با . وقتى مشروب بود، الكلي بود
خاطر وضع بد به.  به دوش مادرم بودكالًاده  خانومشكالت. هاى ديگرزن

. هاى عيد منتظر بودم كه آن اسب سفيد پيدايش شودخانواده هميشه نزديك
آيد يادم مى. گفتنددانستند و متلك مىهاى فاميل و در و همسايه مىبچه

ها، توى يك كفش نوك ورشو با همان اسب سفيد برايم آورده بودند كه بچه
 ه�كمك يا هداياى خانواد. رفتندربا به آن ور مىگاه با آهن، گاه و بىكالس

ها راجع وقتى بچه. پدرم با پدر او روابط كارى داشت. نامزدم براى ما مفيد بود
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. داماد را هنوز نديده بودم. كشيدمزدند خجالت مىبه ازدواجم حرف مى
 پنهان آمدهميشه وقتى مى. بار از دور ديدمش و خودم را پنهان كردميك
 .كم شهرى شدمبعد كم.  ششم ابتدايى بودكالساين البته تا . شدممى

مجبور شدم به شهرستان . اى براى دوره متوسطه نبوددر ده ما مدرسه
بجز دختر يك . هايم را رها كردمىكالستمام هم. ام بودمتوى خانه خاله. بروم
يل زندگى در شهر برايم اوا. كردند و يا رفتند سر كار يا عروسى مىآنها. دكتر

همان دختر دكتر و تنها دوستم . يك محيط جديد و بزرگ. خيلي مشكل بود
رفتيم به ده و فاميلم را آمد و با هم مىشنبه و جمعه مىبود كه روزهاى پنج

گشتم وقتى به ده برمى. كردمهميشه براى آخر هفته روزشمارى مى. ديدممى
گاهى هم چيزهايى از ده به شهر . بردممىام مقدارى سوغات براى خانواده

.  به درس خواندنم نداشتعالقه. ام زندگى مشكلي داشتمبا خاله. بردممى
كردند  اگر دخترهايش كار نمى”خوانى؟چقدر درس مى“: گفت مىاش ههم

 بهانه اش هپختم هم يك روز من غذا نمىمثالً اگر امااى نبود، مسئله
 .گرفتمى

.  هشتم مشكل اقامت و زندگى داشتمكالسبراى . شدمهفتم را قبول 
 را ترك كرده بودم و به خانه مادر آنجاهايم چون بعد از دعوا با دختر خاله

وقتى چمدانم . پهلوى مادر بزرگ و دايى.  ماندمآنجاخره البا. بزرگم رفته بودم
تحريك كرد مادر بزرگم مرا ام ناراحت شد و فكر مى، خالهآنجارا بستم و رفتم 

در .  بودم از كمك والدينم برخوردار بوداش هآخر تا وقتى من خان. كرده است
 .واقع درآمدى داشت

كرد كه درس بخوانم و خيلي تشويقم مى. كارگر پمپ بنزين بودم ا ييدا
چون عقيده . كرد از رفت و آمدهاى زياد من به ده جلوگيرى كندسعى مى

او فقط . خوانددر شهر درس مىال  حانامزدم هم. كنمداشت وقتم را تلف مى
سال قبل . گرفت تماس مىام داييگاه به گاه با . تر بود از من بزرگسال يك

كارت پستال را به مدرسه . توسط دخترى كارت پستال برايم فرستاده بود
ام با دختر خاله. موقع اين كارش براى من مايه آبروريزى بودفرستاده بود و آن

 بهتركارت دست خانم مدير نيفتد “: گفت. كار كنمهمشورت كردم كه چ
كارت قشنگى بود با .  بعد، كارت پستال را خودش گرفت و نگه داشت”.است
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خاطر آن ها بهمدت. تصوير يك طاووس و ذرات اكليل بر سطح سفيد اطرافش
هر وقت . اين موضوع نقطه ضعفى برايم شده بود. كارت مسئله داشتم

 ”بگويم؟“: اينكه يا ”!طاووس“: گفتام مىد دختر خالهآماى پيش مىمسئله
ام خره يك روز كه از اين وضع به جان آمده بودم مسئله را بين خانوادهالتا با

 .كارت را گرفتم و خودم را راحت كردم. مطرح كردم
 سنگ زد به -با دائيم دوست بود - هشتم كه بودم روزى نامزدم كالس

گى در  ديدن من به شهر آمده بودند و همم براىآن روز پدر و مادر. پنجره
پدرم كتاب را گرفت و تا . نامزدم كتابى فرستاده بود خانه.  بودندام داييخانه 

 اش ه در نام”ها چيست؟اين“: پدرم گفت. ش افتادالاى از آن را باز كرد نامه
كنم و هر وقت توى خيابان ش بدرفتارى مىهاگله كرده بود كه چرا با

من از ترس . پدرم مدتى به نامه نگاه كرد. دهم فحش مىبِهِشمش بينمى
آفرين “: گفت. پدرم سرش را بلند كرد و به من نگاه كرد. ام گرفته بودگريه

 ”ات گرفته؟چرا گريهال دخترم، حا
 نامزدم برايم كفشى خريده بودند و آورده �بار خانواديادم هست يك

ها را به  رفتند، كفشآنها.  دادمنشافحش. بودند دم خانه كه من پرو كنم
يادم نيست به چه دليل، كفش نداشتم يا چى؟ ال بعدها، حا. مادرم دادند

روز نامزدم ها بعد، يكمدت. ها را به شهر آوردم و پوشيدمخره كفشالبا
: ها را مثل موش گرفت، بلند كرد، و گفتدانم سر چه موضوعى، كفشنمى

 ”.خواست بپوشداست كه نمىهايى بينيد؟ اين همان كفشمى“
آمد او فقط خوشم نمى. خودى بود و بدون دليلاوايل بد آمدنم از او بى

كم روم تاثير گذاشت، ديگر او وقتى محيط شهر كم.  بيفتدلمنامه بدهد يا دنبا
 شخصيتكردم و به نظرم خيلي بىهاى تحصيل كرده مقايسه مىرا با آدم

شدند و يا  جلوى سينما جمع مىاش ههم. ودندگرد ب ولاصالًرفقاش . آمدمى
شد كه با تمام وجود ازش اين چيزها باعث مى. افتادندها راه مىدر خيابان

: ام گفتمام رسيده بود، به خانوادهخره روزى كه به خرخرهالبا. متنفر باشم
ها در خانواده مثل اين موقع اين حرف آن”.ديگر هيچ چيزى از او قبول نكنيد“

 . كه آدم كفر بگويدبود
ام البته خانواده. هايم به اين شكل شروع شد هشتم بودم و مخالفتكالس
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 .كرد اين چيزها را پنهان نگه داردسعى مى
. هاشان پاسدار شدندبعضى. هايم هر كدام به راهى رفتندىكالسهم

 اصالًان يشدار شدند و از وضع چندتاها خانهچندتايى تيرباران شدند، بعضى
ها به دور از ايران، اين دوستان هاى اخير، فرسنگسال. دانمچيزى نمى

آن . هاى روستا را به ياد دارم بچهتر بيش.  كرده بودندپرم را ذهنيت ي همه
 .هر حال در ذهنم مانده است بهامادوران، البته دوران خوبى نبود، 

ن هميشه با م.  داشتنداختالفها هميشه پدر و مادرم وقتيادم هست آن
هاى ديگر رابطه داشت و اين براى من پدرم با زن. كردمدردى مىمادرم هم

 اش هگذرد همدانست در شهر به من سخت مىمادرم كه مى. سنگين بود
خره موفق الكرد پدرم را راضى كند كه به شهر نقل مكان كنند، باسعى مى

 نهم را كالسرديم و من اى را در شهر كرايه ك خانهموقتاً. شد او را راضى كند
 درس اش ههم. كردم آنها را راضى نگهدارمسعى مى. ام بودمدر كنار خانواده

 شوم كه معلّمسراى تربيت خواندم تا بتوانم سال بعد وارد دانشمى
 .روزى بودشبانه

 لمسرا قبوم كم بود، توى دانشا  چون سناما را قبول شدم، نُهم كالس
اى خره تصميم گرفتند خانهالتابستان به ده برگشتند و باپدر و مادرم . نكردند

 دهم را در آن خانه بودم و هدفم اين بود كه اين كالسمن . در شهر بخرند
 .سرا شوم را درس بخوانم و سال بعد وارد دانشسال يك

خاطر اين بود كه بتوانم يك مكان مناسبى براى سرا بهانتخاب دانش
كم داشتم تصميم كم. الخوب بود و نمراتم باهايم درس. اقامت پيدا كنم

بايد بروى “: پدر بزرگم گفت. گاه آماده كنمگرفتم كه خودم را براى دانشمى
 سپاه دانش براى ”.برندت سپاهى دانشسرا، چون اگر ديپلم بگيرى مىدانش

يادم هست نفر چهارم . سراخره رفتم دانشالسال بعد با. ام عيب بودخانواده
ما برايش مهم نبوديم، . امخور بود كه چرا نفر اول نشدهو پدرم دلشده بودم 

 .مقام و تشخص برايش مهم بود
را ها آنگويا يكى از فاميل. اى كه پدرم خريده بود پا در هوا بودخانه

گذاشتيم  مىليدانم چه كلكى در كار بود كه اگر خانه را خانمى. فروخته بود
 و يكى از ”.در همين خانه بمان“: رم گفتپد. توانست تصاحبش كنداو مى
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از اين . اسمش سكينه بود. هاى فاميل را هم آورد كه پهلوى من بماندزن
با او . ان را بگذراننديشكنند تا زندگهايى بود كه خانه اين و آن كار مىزن

 .زديمنشستيم و حرف مىها تا ديروقت مىشب. خيلي صميمى بودم
الً  راحت بودم و معمونسبتاً، معلّمى تربيت سراسال اول و دوم دانش
 .اى كه در شهر داشتيمرفتم و يا به خانهآخرهاى هفته يا به ده مى

رفتم ترين جا بود مىسرا، به اتاق سرايدار كه خلوتخاطر شلوغى دانشبه
مادر .  را كشف كردندآنجاها هم بعد از من بعضى بچه. خواندمو درس مى

 ”. هستمفالنيننه من “: گفتندرفتند پهلويش و مىها مىچهب. سرايدار كور بود
 اجازه بِهِشانداد، و او هم تشخيص نمى. زدندو خودشان را جاى من قالب مى

 .جا درس بخوانندداد همانمى
هاى فاميل كه يكى از بچه.  هشتم كه بودم كلمه ساواك را شنيدمكالس

ى سياهكل بود و ساواك به نظرم خيلي فهميده بود دوست يكى از شهدا
به من . در خانه او بود كه اسم ساواك را شنيدم.  را زير نظر داشتاش هخان

موقع در آن.  است كه زود بروىبهتر تحت كنترل است، اينجاگفتند 
 دهم كه بودم يكى از دختر كالس. خواندمهاى عزيز نسين را مىكتاب
.  را به من داد”چين سرخ“كتاب ) مجاهد استال حا(هايم كه مذهبى بود خاله

اين كتاب سياسى “: نامزدم كه آن كتاب را دستم ديد، رفت به مادرم گفت
 ”.نگذاريد بخواند. است

كم پايم به فاطميه و جلسات هايم كمبه خاطر مذهبى بودن دختر خاله
پرستان برايم خيلي مهم راديو ميهن. گرفتمراديو عراق مى. مذهبى باز شد

. گرفتيمسرا نمىها را از دانشها بعضى كتابوقت ما بچه آنيادم هست،. بود
اند كه ببينند كى ها را گذاشتهاين كتاب“: گفتندمى.  را”جميله بوپاشا“ مثالًً
 و شكستن شيشه تظاهرات. سرا شلوغ شد يكى دو بار دانش”.رود طرفشمى

.  شدندوقت به ما مشكوكآن.  غذا بد بودمثالً. هاى صنفى داشتكه علت
 .مان را دو سه بار گشتنديكمدها

. سعى داشتم به منطقه خودمان برنگردم. التحصيل شدمفارغ 54 سال
 پدرم اصرار داشت لي تدريس كنم، مشكل است، وآنجافكر كردم اگر بخواهم 

ها مسئله مهمى بود كه براى خيلي. خره هم رفتمالجا بروم و باكه به همان
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كردم، سال اول و دوم ابتدايى تدريس مى. ام شدهممعلّ -كسفالندختر  -من 
 اين تقريباً لي پنجم و دو سال بعد ناظم مدرسه شدم وكالسسال بعد 

 .خاطر نفوذ پدرم بود كه در انجمن محل انتخاب شده بودبه
 آنجاهاى اصفهان آمده بود معلّم يكى از 55سال دوم تدريسم يعنى سال 

هاى كتاب. ه با مسائل سياسى آشنا شومآمدن او باعث شد ك. تدريس كند
نشستيم و از فقر و روستا مى. صمد بهرنگى و شريعتى را مخفيانه به من داد

از همان اوايل، .  نزديك شديمانقالبكم به جريان كم. كرديمصحبت مى
 .اعتصاب راه انداختيم و مدرسه را تعطيل كرديم

 حبس ابد بِهِشردند و  را دستگير كام دايي هشتم بودم پسر كالسوقتى 
نشستم هر وقت پهلوى مادرش مى. او براى من خيلي قابل احترام بود. دادند

 اما. 56سال .  آزاد شدانقالب قبل از ام داييپسر . زداز فجايع زندان حرف مى
 .پس از دو ماه دوباره دستگير شد

 بودم، معلّموقتى . ام توجه كنمكردم به خانوادهمن هميشه سعى مى
خواهرم از لباس . بردم مشهد مىمثالًداشتم و خواهرم و برادر كوچكم را برمى

اگر در . خريدمتوانستم برايش مى كه مىآنجاآمد و من تا خوشش مىال و ط
آمد برايش كارى انجام خانواده كسى احتياجى داشت، اگر از دستم بر مى

 .دادممى
هاى ش هم يكى از بچهعلت. سرا كه بودم، غيرمذهبى شدمسال دوم دانش

سئوال و از  مثالًآورد يلي مىالنشست دمى. برادرش سياسى بود. سرا بوددانش
شد براى ما هايى كه بين حاجى محل و يك نفر ديگر رد و بدل مى جواب
 .داشتمىو مرا به فكر وا. تمام اين حقايق برايم مهم بود. گفتمى

وام گرفتم و يك . دهند مىها واممعلّم بود كه شنيدم به 55حدود سال 
ام را به رهن من خانه. خانه قسطى خريديم و مشكل خانه قبلي تمام شد

كردم كمبودهايى را سعى مى. ى هم كمكى بود براى خانهمعلّمحقوق . دادم
 پدرم هيچ وقت راضى ليام، برادر و خواهرم نداشته باشند، وكه خودم داشته

كم كم. آورد به روى خودش نمىوقت هيچ توقع و قدرناشناس بود و پر. نبود
هايم ىكالسدو نفر از هم. هاى سياسى شدمفعاليت، داخل انقالبدر جريان 

بعد با هم حرف . ات بگذاريمميه در خانهعالخواهيم مقدارى اگفتند كه مى
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. كردمميه هم كمك مىعالكم با يكى از دوستانم در پخش ازديم و من كممى
در همان موقع شايع شده بود كه . بردمها را به دهات مىهميعالگاهى هم ا

ما . موقع زياد شده بودها آندستگيرى. اند نفر از ما را به ساواك داده15اسم 
دار به شهر از پدرم خواسته بودند كه چماق. كرديمبه ده رفتيم و آنجا كار مى

كار بود كه اينالبته خودش هم چندان راضى ن. بياورد كه ما جلوگيرى كرديم
همه آنها ال  موافق شاه بودند و حااكثراًموقع روستائيان آنجا آن. را بكند

 كتاب خاطر بهموقع مرا يكى از پسرهاى فاميل كه آن. ى هستندالله بحز
ن تمام الا.  سپاه استاطالعاتدر ال كرد حايم مى ج- گوركى سين”مادر“

 .ع موافق شاه بودند، سر كار هستندموقهاى فاسد، از زير كار در رو كه آنمعلّم
. شناختمكردم، از نظر ايدئولوژى، درست نمىگروهى را كه با آنها كار مى

هاى سياسى تخم شك را در من كاشت و فعاليتيكى از دوستانم در مورد 
 وضعش مشكوك است و ”شفق سرخ“خره پذيرفتم كه اين گروه، يعنى البا
 را ساواك ”شفق سرخ“ شايع شده بود كه هاموقعآن. دريج كنار كشيدمت به

 .ساخته است
هاى فدايى آشنا شدم كه هاى چريك با بچه55 -56هاى در همان سال

 .تنها جريان فعال در آن شهر بود
ام  من منتظر بودم كه خانوادهليو. مسئله نامزدم همچنان ادامه داشت

را به خودشان مسئله را يك جورى حل كنند، چون خودشان اين مشكل 
يك روز پدرم پيغام داده بود كه اگر با او ازدواج نكنى بايد . وجود آورده بودند

. ها انداختندخره شايعه ازدواجم را سر زبانالبا. ات را عوض كنىشناسنامه
 ”.شوىاگر با او ازدواج نكنى، بدبخت مى“: گفتندمردم مى

 را شيرين تاننتابستان ده“: ها گفته بودمعلّمروزى نامزدم به يكى از 
مگر “:  نامزدم گفته بود”.خواهد كه نمىفالني ليو“:  او گفته بود”.كنممى

 .شدها براى من گران تمام مى اين”دست خودش است؟
ام هم نامزدى داشت كه مثل من، از كوچكى نافش را براى او دختر خاله

. فته بود آمريكا بعد رليام را عقد كرده بود والبته او، دختر خاله. بريده بودند
 بِهِشاى براى دفتر امام خمينى نوشت و از آنها خواست ام نامهدختر خاله
.  همه زدند زير خنده”.يك نامه هم براى من بنويس“: من گفتم. كمك كنند
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 خواست كه مرا آنها را توضيح داد و از قضيهو . اى نوشت نامهام داييخره البا
 زير نامه ليقات تمام شده بود ومالوقت . انام رفتيم جماربا خاله. يارى كنند

 آنهاروز بعدش هم رفتيم پهلوى موسوى اردبيلي تا .  امضاء كردندمان برايرا 
دور از چشم پدر و ه همه اين كارها را ب. شكايتم را به دادستانى بفرستند

 .دادممادرم انجام مى
 بودند كه كرد، تلفن زدهدر شهردارى كار مىال يك روز به نامزدم كه حا

حاكم . نامزدم هم آمد.  به دادگاه باز شدمانخره پاىالبا. اندازت شكايت كرده
خواست با همان ديد خودش مرا دان رژيم است، مىجالّيكى از ال شرع كه حا
به چه جوانى، چه هيكلي، چند به“: تا نامزدم از در وارد شد، گفت. راضى كند

حاكم .  با هم تفاوت سنى داريمسال يك او هم گفت كه ما فقط ”سالت است؟
ايشان . ق نيستخالمسئله ا“:  گفتم”خواند؟ با هم نمىتانقخالا“: شرع پرسيد

رويى   نامزدم اول سعى كرد با خوش”.خواهم من نمىليمرد خوبى هستند و
.  را به مسائل سياسى كشاندقضيهشود،  بعد كه ديد نمىاما. مرا راضى كند

خواست رژيم مى.  موضوع روز بود”اش چگينىكشت خشخ“موقع مسئله آن
هاى سياسى مخالفت دوباره كشت خشخاش را شروع كند كه مردم و گروه

اين دختر “: نامزدم كه ديد تيرش به سنگ خورده است گفت. كردندمى
تا ديروز كه مسلمان بود با من موافق بود، . كمونيست است، خدا را قبول ندارد

 كشت قضيه او از سردمداران مخالف ضمناً“: فت و گ”.مخالف شده استال حا
 ”.خشخاش چگينى است

 برخورد نكنيد، مثل زمان شاه كه تا يك چيزى ىطور اين“: ام گفتخاله
 طور همين او لي و”.گفت اين عكس شاه را پاره كرده استشد يارو مىمى

ا اين دختر جزو كسانى است كه قرار است پاسداره“: بعد هم گفت. ادامه داد
دخترم تو خدا “: حاكم شرع به من گفت.  يعنى كه بكشد”.سازى كندرا پاك

 دست آخر متن نهايى دادگاه ”.كنمنه، گمان نمى“:  بعد گفت”را قبول ندارى؟
 . بايد با ريش سفيدى و كدخدامنشى حل شودقضيهكرد كه اين توصيه مى

 اهميتى به ليوپدرم عصبانى شد . ناراحت شد. نامه را به مادرم نشان دادم
 هنوز مشكل لي بودم ومعلّم.  بود59سال . تكليف بودمبالمن هنوز . نامه نداد

 .كردام سنگينى مىاين نامزد تحميلي بر شانه
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 يا جاهاى ديگر تظاهراتچند بار در .  بود كه با كاوه آشنا شدم59سال 
در .  با هم آشنا شديمتر بيشت تشكيالبعدها از طريق . ديده بودمش

خانه مدرسه را با هم كتاب. داداى كه من ناظم آن بودم درس مىرسهمد
سازمان .  بهمن با هم رفتيم به بروجرد19براى مراسم . راه كرديم هب رو

خره البا“: وقتى برگشتيم از من پرسيد. ها مراسم را برگزار كرده بودچريك
كنم  مىآره، فقط سعى“:  گفتم”خواهى حل كنى يا نه؟مسئله نامزدت را مى
اى پيش صه مسئله ناراحت كنندهخالاحترامى نشود و كه به افراد فاميل بى

  . سئوال كاوه كنجكاوم كرد”.نيايد
اى داد كه ها به تهران بروم، كاوه نامهخواستم براى مراسم چريكوقتى مى

روز بعد، در همان محل . نامه را بردم دادم. تى تهران بدهمتشكيالبه رفقاى 
زدواج با من صحبت كردند و من فهميدم كه نامه كاوه در واقع در راجع به ا

 .ت در اين باره ميانجى شودتشكيالخواست در واقع مى. اين مورد بوده است
 وقتى برگشتم شهرستان، روى ليتفاوت بود وموقع برايم بىالبته آن

يك . تى خيلي فكر كردمتشكيالهاى فعاليتتى و گسترش تشكيالمسائل 
شود با ازدواج به  مىمثالًكردم فكر مى. ريكى از ازدواج داشتمديد چ
 .هاى سياسى هم رسيدموفقيت

ام را فرستادم سراغش  حل كنم، خالهكامالً مسئله نامزدم را اينكهبراى 
ام را تحت تاثير قرار داده بود كه قدرى خاله ه او بليكه با او حرف بزند، و

 .كنددردى مىشت ديدم با او هموقتى برگ. ام به گريه افتادخاله
گفت مرا دوست مى. كردتوى جهاد كار مى. اللهى شده بودنامزدم حزب

 كه كاوه خصوص به.  قرار است با كاوه ازدواج كنم ناراحت استاينكهدارد و از 
باز هم . بايست با اين كار به او نارو بزندنمىال دوست قديمى خودش بود و حا

تى گفتند كه مسئله تشكيالخره دوستان البا.  ماندينحلالطور مسئله همان
طور پيش برود و حتى او بيايد خواستگاريم، كه من من و كاوه بايد همان

.  حرف بزنمام داييقرار شد اول با . زديممن و كاوه با هم حرف . وحشت كردم
 است، من انتظار معلّمكاوه “:  شده بود، گفته بودقضيهوقتى پدرم متوجه 

 �شد و نه يك فردى كه از خانواديك مهندس يا دكتر شوهرش مىداشتم 
خواست  بعد هم وضع روحى پدرم خراب شده بود، و حتى مى”.فقير است
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 .خودش را بكشد
پدرم از كاوه .  را به خواستگاريم فرستاده بوداش هكاوه چند بار خانواد

تم حاضرم ترا بفرس“: يك بار در جلسه خانوادگى گفت. آمدخوشش نمى
خواهد  مىلمد. سازى كنندخارج درس بخونى، چون قرار است تو را پاك

 ”.خواهم زن او بشوىبروى خارج درس بخوانى، نمى
ترين يكركيك شب . ندش را كرد كه مرا منصرف كتالشپدرم تمام 

با او “: آخرش گفتم.  به تنگ آمده بودمواقعاًشب آن. ها را به من زدحرف
با اين حرفت پدرت را “: ام آمد گفتخاله. رفتم كه بخوابم و ”.كنمازدواج نمى

برو بگو از آن “: ام آمد كه از طرف ديگر دختر خاله”. كردىخوشحالحسابى 
خره از رختخواب بيرون البا. كردمشب تا دير وقت فكر مى آن”.حرف پشيمانم

  منليها را شنيدى، و كه آن حرفمخوشحال“: گفتم. آمدم و رفتم پيش پدرم
 ”.كنمبا كاوه ازدواج مى

بعد از مدتى پدرم يك . پدرم مرا تحريم كرد و من بعد از آن به ده نرفتم
ليست شامل . ها شرايط ازدواج است كاوه داده بود كه اين�ليست به خانواد

هفت قبضه تفنگ، لباس، يك ميليون تومان شيربها، خلعتى و قند : ها بوداين
توانست از پسش  كاوه نمى�شد و خانواد مى خيليآنهاقيمت . و چاى و حنا

 .برآيد
خواست بار  پدرم عمدآ مىليها رسم است وطرف آنالبته اين چيزها 

ت جوك تشكيال توى قضيهاين . سنگينى روى دوش كاوه بگذارد كه نپذيرد
مگر . اين پدر آبروى مرا برده است“:  حرف زدم كهام داييبا . شده بود

 ليست ديگرى بنويسد كه در ام داييخره قرار شد ال با”؟خواهد معامله كندمى
بعد، پدرم پيشنهاد كرد . شد با رضايت طرفين شيربها تعيين شودآن قيد مى

 مادرم هم ”.عقد بايد مخفيانه انجام شود، چون باعث آبروريزى است“: كه
خره ال با او آشنا شد، باتر بيش بعدها كه امااوايل كاوه را دوست نداشت، 

 .فقت كردموا
روز با كاوه و دايى و چند نفر ديگر به محضر رفته بودند و فقط امضاى آن

پدرم كه از در . پتويى روى سرم كشيده بودم. من در خانه بودم. من مانده بود
 .صه من هم امضاء كردمخال و ”.مبارك نباشد آبرويم را بردى“: وارد شد، گفت
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اين “: گفت پدرم مى59مهر ماه . سه چهار روز بعد، عروسى بود
هايى كه آمده بودند  بچه”. شورش راه بيندازنداينجااند ها آمدهكمونيست

 تر بيشهاى پدرم و فاميل.  بزن و بكوبىمثالًجرات نداشتند شعرى بخوانند يا 
هاى مادرم نيامده بودند، آن چندتايى هم كه حضور داشتند گريه فاميل
 ”بخت شد؟ بدچطورببين دختره “: كردند كهمى

 بايد به سربازى بروند كه شامل حال 56م شد سربازان منقضى عالبعد ا
بارها تا دم پادگان .  به انتظار سربازى رفتن او بوديماش ههم. شدكاوه هم مى

 .افتادبردند و هى عقب مى او را نمىامارفتيم، مى
عد  شروع شد و ماه بماناى دو اتاقه كرايه كرديم و زندگى مشتركخانه

مادرم وضع من را با وضع زندگى خواهرهايم ال حا. سازى ما آمدحكم پاك
برادر كاوه با .  تعريفى نداشتاصالًوضع ما . گرفتكرد و ماتم مىمقايسه مى

خره تصميم گرفتيم كه همه در همان البا.  خراب بودشان هم وضعاش هخانواد
سى خط سه بودند و  آنها از يك جريان سياضمناً. خانه دو اتاقه زندگى كنيم

آمد، جان همه در كارى داشتيم، چون اگر مشكلي پيش مىما مشكل مخفى
 برايش ليوسيله سپاه كشته شده بود ويكى از دوستان نزديك به. خطر بود

يكى از . من خيلي ناراحت بودم. يك تصادف ساختگى بوجود آورده بودند
ه است و پدرم را به خانه  خيلي گرفتفالنيهايم براى پدرم گفته بود كه دايى

 . پدرم جلو در ايستاد و تو نيامدليآورده بود و
توانستم  با پول خودم خريده بودم توى ده بود و نمىقبالًچيزهايى را كه 

خره يك روز به كمك چندتا از دوستان رفتيم و البا. گذاشتپدرم نمى. بياورم
 وضع زندگى ما را كردمادرم هميشه سعى مى. مخفيانه آن وسايل را آورديم

 وقتى آمد و زندگى ما را ديد به اين ليبراى پدرم خيلي خوب جلوه دهد و
. خواست يك جورى كمك كندفكر افتاد كه بايد خانه را عوض كنيم و مى

 قبالًاى را كه خانه. فرستاد مىمان برايمخفيانه ميوه، قند و چاى و لباس 
كاوه ماشين جيپى داشت، . مال پدرم شده بودال قسطى خريده بوديم حا

اى فقيرنشين پيدا كرديم و با كمك مادرم اى كوچك در محلهفروخت و خانه
 يمانزندگ. ه دويست هزار تومان خريديمهايش را فروخت خانه را بالكه ط

يادم هست شب اول عيد بود، اولين عيد ازدواجمان و . وحشتناك شده بود
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براى . خنديديمگفتيم و مىمى.  بوديمخوشحالالبته . نان هم نداشتيم
 با كاوه در 1360تا سال .  براى خانواده بودامااى نبود خودمان چندان مسئله

 .توافق كامل بوديم
هميشه . ديدمخاطر فقرى بود كه در روستا مىسياسى شدن من بهالً اصو

هاى فقير احساس كردند يا همسايهمان كار مىهايى كه در خانهكُلفَتبا 
گاهى حتى پنهانى . خواست زندگيم را با آنها بگذرانم مىلمد. اشتمدردى دهم

ش الي همسايه بفهمد در چراغ خااينكهبردم و بدون نفت چراغ خانه را مى
ديدم كه به يادم كردم چيزهايى مىها بازى مى وقتى با بچهمثالً. ريختممى
 در آنها.  بودپالستيكى عروسك چوبى داشتند، عروسك من آنها. ماندمى

 را به عقد عروسك شانكردند پولدار شوند كه عروسكبازى سعى مىعروسك
 بِهِشانكردم  احساس مىلي بود ولمسا 12 -11 موقع منآن. من در آورند
 .خيلي نزديكم

 موقعيتخواهم در آن بعدها وقتى سياسى شدم، ديگر معلوم بود نمى
هم داشتم براى سياسى يل ديگرى ال داينكهضمن .  باقى بمانم”خان“دختر 
 را ”حماسه مقاومت“يادم هست وقتى .  خوب بودن و رشد كردنمثالًشدن، 

كردم اگر به فكر مى. تاثير عظيمى روى من داشت. لرزيدمخواندم، مىمى
 قضيهكنم، البته اين فقط يك جنبه كنم، بهمان مى مىفالنزندان بيفتم، 

خواستم با زندگى توده مردم پيوند ى اين بود كه متر بيشدر واقع مسئله . بود
 .بخورم

قبل از دستگيرى كاوه در . كرديم كار مى”اكثريت“ با 60قبل از سال 
داد سازمان دارد به طرف حزب شد كه نشان مىت برخوردهايى مىتشكيال

 از حاكميت هم مخالف ”اكثريت“قيد و شرط ما با حمايت بى. رودتوده مى
 . مشروطليكرديم، واز حاكميت حمايت مىبوديم، البته ما خودمان 

موقع كاوه با آن بخش ديگر سازمان موافق بود، يعنى همان بخشى كه آن
هايى بعد جزوه. مخالف حمايت از رژيم و مخالف پيوند با حزب توده بود

ت تشكيال. ”انترناسيوناليسم پرولترى“ و يا ”ساخت“بدست ما رسيد در مورد 
هر گذاشته بود كه با مخالفت افرادى مثل ما اكثريت جلساتى در سطح ش

 رفت ”اكثريت“ 60 آذر 16.  دستگير شد1360كاوه مهرماه . شدرو مىروبه
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.  جدا شديمآنها از ”فدائيان خلق اكثريت“طرف حزب توده و ما به عنوان 
هاى آن منطقه وارد شد كه اسكندر اسديان ضربه اصلي وقتى به كمونيست

. در تشييع جنازه مردم زيادى شركت كرده بودن. ود ب1360سال . شهيد شد
 ”اسديان“ مردم به عالقه. در يك دره دفنش كردند.  بوديانگيزصحنه غم

 .خيلي زياد بود
ميه داده بود كه ما اين مراسم را در عال ا”اقليت“در مراسم چهلمش، 

 .ها شركت كرده بودنداز همه گروه. كنيمتر برگزار مى باشكوه”چغلوندى“
صدها نفر . اى جمع شده بوديمروى تپه: گفتپدر كاوه مى. دولت فهميده بود

اى فرار عده.  را محاصره كردآنجاسپاه . ها و افراد ديگر هم بودنداز كمونيست
 تر بيشگمانم . هاى ديگرپيكارى، اقليتى و گروه. اى دستگير شدندعده. كردند

ع داد كه الر كاوه به ما اطهمان شب زن براد. از همه اقليتى دستگير شد
. بعدها اعدامش كردند. برادر كاوه هم در آن تشييع جنازه بوده و دستگير شده

يك نفر از كادرهاى اقليت را زير شكنجه . روز چهل نفر دستگير شدندآن
:  را تحويل گرفته بوداش ههايش رفته بود جنازكشتند و بعد يكى از فاميل

اى  بازجوهاى حرفه”.ادند؟ يك مشت ذغالدانى چى تحويلم دجنازه؟ مى“
توانستيم به اين كرديم نمى مىتالشها اگر مدت“: رژيم گفته بود. آورده بودند

 ”.ها را بدهيمراحتى ترتيب اين
علت عوض نكردن خانه، شايد كمى مسئله . ما خانه را عوض نكرديم

ت تشكيال در  كاوه بود و چيز ديگرى كهسردىِ خونتر بيش ليامكانات بود، و
هر  به”.هاى ديگر كار دارد دولت با گروهفعالً“: شد اين بودروش صحبت مى

كاغذى از دكتر داشتم كه نشان .  ماهه حامله بودم9حال در اين زمان من 
مادر .  شب زنگ زدند11ساعت . پائيز بود. شومداد در همان هفته فارغ مىمى

. شودديدم لشكرى دارد وارد خانه مىاز پشت پنجره . برادرم هم بود. كاوه بود
آمدند . شناختمهايشان را مىخيلي.  بودشاننفر اول و دوم لباس پاسدارى تن

جاسازى لو .  خانه را شخم زدند”.زنها چادر سرشان كنند“: اول گفتند. تو
يكى امتحان نوارها را يكى. پنج شش نفر مسئول كنترل نوارها بودند. نرفت
نفر مسئول آلبوم  4 -3. داشتندرا برمى  آنفوراًكرد رخر مىاگر نوار خ. كردند

شخم . طرف اتاق بوديم و بقيه اينطرف آنمن و مادر كاوه . عكس شده بودند
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فقط گاهى . زدندحرفى نمى. طول كشيدسه و نيم زدن خانه تا ساعت 
 پرسيدند اين عكس مال كيست؟مى

از صداى . ن آمده بودكشيديم به سرماها انتظار مىچيزى را كه مدت
ام را زير و رو هاى بچهرخت. زنگ حدس زده بودم كه بايد سپاه باشد

ام فكر روز چقدر به بچهآن. اى كه هنوز به دنيا نيامده بودبچه. كردندمى
راستى عكس چه كسانى توى آلبوم است؟ نكند يكى دوتا را . كردممى

 .نكند جاسازى لو برود. ندفراموش كرده باشم و هنوز در آلبوم مانده باش
ها را خارج دانم چرا كتابنمى. خانه طور داشتخانه ما يك حالت كتاب

. داشتندها ليست برمى فهميدم چند روز فقط از كتاببعداً. نكرده بوديم
كتابى كه . ها را كه فيلم هم توش بود برداشتنددوربين عكاسى يكى از بچه

هاى قبل از تقويمى كه مال سازمان چريكمربوط به سازمان پيكار بود و يا 
 ”كنند؟كارتان مىچهال حا“: گفتمى. لرزيدمادر كاوه مى. انشعاب بود
. زانويش را گرفته بودم كه نلرزد. دستش را گرفته بودم. دادمدلداريش مى

: گفت و پاسداره مى”.چيزى نيست“: گفتمو من مى.  ناراحت من بوداش ههم
 ”گوئيد؟داريد چى مى“

زنم “:  كاوه گفت”.زنت هم بايد آماده شود. آماده شو“: بعد به كاوه گفتند
 شان يكي ”.كاغذ دكتر هم دارد. شودهمين روزها فارغ مى. پا به ماه است

:  كاوه شلوار گرم آورد، گفت”مگر دست شما يا دست دكتر است؟“: گفت
 توى خانه ما اينجا“:  دم در حياط زن برادر كاوه گفت”.شود سردت مىآنجا“

نيمه .  پاسدار نشسته بوديمدوتابين .  ما را سوار ماشين كردند”.اندهم ريخته
لطفا “: كاوه گفت. رفتماشين مثل جت مى. خيابان خلوت بود. شب بود

 اول ما را !ان بودشليها حا انگار اين حرف”.تر برويد، زنم پا به ماه استآرام
وشن كردند، ديديم برادرهاى كاوه هم چراغ را كه ر. بردند به ساواك قديم

شب فكر رفقا بودم آن.  ما را به زندان اصلي شهر بردندآنجابعد از .  هستندآنجا
هاى آشنا كه رد گذشتيم، از محلهاز خيابان كه مى. هاى محليا فكر بچه

دانند كه چه اتفاقى اند و نمىن خوابيدهالها اكردم خيليشديم، فكر مىمى
كردم بعد فكر مى. كردم روى كاغذ دكتر حساب مىاش همن هم. افتاده است

 كاوه .خواندهاى قرآن مىراننده زير لب آيه.  آزادىفعالًگويند از ديدن آن مى
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لبخندش خيلي رويم تاثير . زد لبخند مى”!نترسى يك وقت“: به من گفت
ماشين اول مرا از . بعدها آن نگاه و آن لبخند برايم خيلي مهم بود. داشت

 اين ”...تو بروال حا“:  گفت”تو چى؟“: به طرف كاوه برگشتم گفتم. پياده كردند
 .آخرين بارى بود كه ديدمش

. هايم را بستند و رفتندچند قدم كه رفتم، آمدند، چشم. وارد اتاقى شدم
بعد از يكى . صداى خش خش زنجير يا شايد قفل. صداى پا. آمدصداهايى مى

آمدند، .  منتظر بودم كه در بزننداش ه دو ساعت همدر آن. دو ساعت آمدند
 ”.دارخانه“:  گفتم”شغلت چيست؟“: گفتند.  را پرسيدندمشخّصاتاسم و 
:  گفتم”نيستى؟ال چرا حا“:  گفتند”. بودممعلّم“:  گفتم” چى؟قبالً“: گفتند

 ”.دانمنمى“:  گفتم”چرا؟“:  گفتند”.سازيم كردندپاك“
تا صداى . زدند توى سرمرفتند و مى، مىآمدندمى. زدند توى سرممى

شد، سرم صداى پايى كه نزديك مى. شنيدم منتظر توسرى بودمپايشان را مى
 .دزديدمرا مى

اى را توى دستم گذاشت  و پارچه”.خواهر دنبال من بيا“: بعد يكى گفت
له اقالَ بگو پ“: گفتم. كمى كه رفتم، پله بود، افتادم. دامن كتش بودالً كه احتما

 مرا توى ”.روى پهلوى يكى از خواهرهارسيم و مىن مىالا“:  گفت”.است
ال بندم را باچشم. بندم را باز كنمكه چشم. كنجكاو شدم. در را بست. اتاقى برد

حق نداشتى “: داد زد. شاخ و دم جلوم ايستاده استزدم ديدم يك غول بى
در محكم كه داشتم قآن. هايم را بست دوباره چشم”.بندت را باز كنىچشم

 .هايم حسابى درد گرفته بودكاسه چشم. شدمكور مى
: صداى زنى آمد. خواست به چيزى تكيه دهم مىلمد. كردشكمم درد مى

اگر كارى دارى . شوهرت توى اتاق بغلي است“:  بعد گفت”ى؟معلّمتو “
اند هر كارى كرده. اند حرفى نزدممرا هر چه كتك زده.  بگويمبِهِشتوانم مى

سرم درد “: گفتم. كرد اصرار مى”.نه كارى باش ندارم“:  گفتم”.امبروز نداده
 ”.نه“:  گفتم”خيلي ناراحتى؟“:  گفت”.ها را ندارمكند، حوصله اين حرفمى

دانى مى“:  گفت”.آيدچند روز ديگه به دنيا مى“:  گفتم”ات چى؟بچه“: گفت
خاطر به“:  گفتم”چرا؟“: ت گف”.نه“:  گفتم”دهند؟ حسابى شكنجه مىاينجا
 ”.نه، مرا هم شكنجه دادند“:  گفت”.ى استاسالم اينكه
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يم و چى يمان را يكى كرده بوديم كه چى بگويهااز قبل، با كاوه حرف
رد مرگش خلق كُ“آمد كه سرود از سلول بغلي صداى زيبايى مى. يمينگو
. فت تنها شدمحدود ظهر كه دخترك ر. روز زنده بودآن. خواند را مى”مباد

اتاقى بود دراز، . بندم را باز كنمبعد از رفتنش سعى كردم دوباره چشم
و يك پتوى . ش بوداليك پنجره كوچك هم با. ديوارهاش سيمان سفيد بود

در اتاق . سربازى كف زمين بود و يك تكه پنير خشك شده گوشه اتاق
ساعت بعد يكى نيم. كنددفعه ديدم يكى دارد نگاه مىاى داشت كه يكدريچه

 مرا ”.چيزى ندارم كه جمع كنم“:  گفتم”!جمع كن“: وحشيانه آمد تو و گفت
به پله . هاى مهربان را بازى كندخواست نقش آدماين يكى مى. جلو انداخت

 ”. هم پله استاينجاپله، ال راهرو، حاال پله، حا“: گفتكه رسيديم، مى
يك .  و نيم گرداندندساعتشايد حدود يك. سوار ماشينم كردند. بردند

من آمريكايى “:  گفتم”!شرفآمريكايى بى“: گفتندمى. انداز بود دست پرجاى 
كمك . دادند تمام مدت فحش مى”پس ما آمريكايى هستيم؟“:  گفت”.نيستم

اى با آن اينها را توى كردستان نديده“: گفتمى. كردراننده هم مسخره مى
 ”!مردهاشان با قرصهاى ضدحاملگى و روابط
اى دوباره پارچه. زير پايم سنگى بود. آمدباد مى. از ماشين پياده شديم

خوب چادرت را به خودت بپيچ و روسريت را سفت “: گفتند. دستم دادندبه
 بازجويى آنجا. غذا به من نداده بودندال تا حا. وارد اتاقى شديم.  و رفتيم”.ببند

دار  پدرم زميناينكه خاطر به. هاى ديشب را كردندهمان سئوال. شروع شد
دادى كه زمين از آن ى شعار مىطورچ“: گفتندمى. كردنداست سرزنشم مى

با مشت، با . زدندكردند و مى سئوال مى”كند؟كسى است كه روش كار مى
روزهاى اول و . گذاشتمخواست بزند، من دستم را روى شكمم مىتا مى. لگد

گفتند بعدها مى. ام نخورد به بچهشاناىه مواظب بودم كه ضربهاش هدوم هم
 اسمش را چى مثالً دوست دارى يا شوهرت را؟ يا تر بيشات را بچه
دفعه يكى حمله كرد و كردند، يكگذارى؟ وقتى داشتند بازجوئيم مىمى

 .موهايم را گرفت و كند
 منتظر اش ههم. هاى اصلي شروع بشود منتظر بودم تا شكنجهاش ههم
با اين “: گفتبازجو مى. هايى مثل سوزاندنبرنامه. يگرشان بودمهاى دبرنامه
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 ”چكار كرده؟“: گفتم مى”.كنم مىاش هتكگذارم تو سينه كاوه، تكهتفنگ مى
 بعد به ”.خواستى بكند؟ مردم را بدبخت كرده استچكار مى“: گفتندمى

: گفتمى. دادها نسبت مىداد و او را به فئودالاسكندر اسديان فحش مى
بعد .  دو ساعتى فحش، كتك و بازجويى بود”.تان بچه پولدار و فئوداليدهمه“

گاه خواب. آمداى مىصداى عده.  دنبالش رفتم”.با من بيا“: دخترك آمد گفت
آرام .  دست نزدم”.بخوررا غذايت “: اى جلوم گذاشت و گفتكاسه. عمومى بود

 و ”اى؟اعتصاب غذا كرده“: ساعت همان بازجو آمد و گفتبعد از يك. نشستم
يادش .  شده كه آدم نيستفالن فالناين “: بعد هم گفت. حرفهاى ركيكى زد

 ”. غذا بخوردطورچدهيم مى
داشتند . و سر و صداهايى كه فهميدم شب است. آمدبعد صداى اذان مى

. شويى احتياج داشتم شكم به دستوضعيتمن با آن . گفتند برويد نمازمى
ساعتى بود كه دستم  يك”.الهر وقت كارى دارى دستت را ببر با“: گفته بودند

.  دخترى آمد”.خانم“: بعد صدا زدم. خسته شده بود. داشته بودمنگهال را با
خره بعد از مدتى ال با”. همه خواهر هستنداينجا.  نگو خانماينجا“: گفت

رون ان بيش هها همبينى؟ اينها را مىاين“: گفت. همراهم آمد تا توالت
بعد . شوندآيند، مسلمان مى مىاينجا همين كه به اماكنند، زبانى مىبلبل
 ”.اقليت، اكثريت، برادران جناب وليعهد“: گفت

: گفتم. قدرى فشار آورده بود كه خرمايى گرفتم و خوردمه گرسنگى ب
 روزهاى اول ”شوئى؟مگر نبردمت دست“:  گفت”.احتياج به قدم زدن دارم“

وقتى پهلوى بازجوها بودم طورى بود كه . زد شكمم چرخ مىمدام بچه توى
 چادر را جلوتر از اش هكشيدم چادر به شكمم بچسبد هم خجالت مىاش ههم

 . نبينندآنهاداشتم كه پوست شكمم نگه مى
توانستم بندم تخفيف داده بودند، مى در مورد چشماينكهخاطر بهال حا

قليت امام نماز جماعت بود و بقيه هاى ايكى از بچه. كمى جلوم را ببينم
:  گفت”.نه“:  گفتم”خوانى؟نماز نمى“: دخترك گفت. هام پشت سرشزندانى

 روز سوم دوباره بازجويى ”.اگر بخواهى نماز بخوانى اول بايد بروى حمام“
ها من تو اوين بازجوى خيلي“: گفتاين يكى مى. بازجو عوض شده بود. شدم
كردند خيلي هاى ديگر كه فكر مىگندهروحانى و كلهحتى “: گفت مى”.امبوده
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ه بگذارند، من مثل اين پاسدارهاى كالى هستند، نتوانستند سرم انقالب
هاى  و همان سئوال”.من پخمه نيستم، حواست جمع باشد. آبادى نيستمخرم

 وقتى از مثالً ”.تو ديروز اين را نگفتى“: گفت مىاش هديروز را پرسيد و هم
راستش را بگو، ترا به “: گفت مى”اممن اين حرف را نزده“: پريد كهدهنم مى
 ”.جان لنين

هايش فهميدم كه گمان كرده است ما روز چهلم اسديان به از سئوال
هر به. ام كه ما از كجا لو رفته بوديمهنوز هم نفهميده. ايم رفته”چغلوندى“

 .حال ما را شناخته بودند
كردم  فكر مىاش ههم. كردمه كاوه فكر مى باش هدر تمام اين مدت هم

علي، حسن، “:  گفتم” امام داريم؟چندتا“: پرسيد. كنندكار مىبا او چهال حا
 و وقتى به امام دوازدهم ”.سالمالهوى، حضرت علي عليه“:  كه گفت”...حسين

 را از زيرم ليدفعه صند بعد يك”چرا بلند نشدى؟“: رسيد زد تو سرم كه
بعد هم كلمات ركيكى گفت . شكمم حسابى درد گرفت.  زمينكشيد و افتادم

تو كه رحم ندارى “: گفتمى. كشم به زبان بياورم خجالت مىواقعاًكه 
خوب ما كاوه را “: گفت يا مى”.خواهى اين بچه را به دنيا بياورىچطورى مى

 ”...روىكشيم بعد تو هم با يك رفيق ديگه مىمى
كردم بايد يك كفش نوك تيز زرد پاش  مىصورت اماهايم بسته بود چشم

 نوك اينكهو . پوشيدندها مىجور كفشهاى محله از اينپنلمباشد چون 
زد و يا مرا يا محكم به پشتم مى. رفتكفشش مثل چاقو توى بدنم فرو مى

آمدند، در اين مدت كسانى مى. رفتانداخت و روى ساق پاهايم راه مىمى
هاى وحشتناكى  چكار كنند، او هم سفارشفالني با مثالًكردند كه سئوال مى

م خُردخواست  مىاش ههم. كرد كه در واقع براى تضعيف روحيه من بودمى
و مدام هم حواسش بود كه چادرم . دادخبر كشته شدن اين و آن را مى. كند

 ”!مواظب چادرت باش“: گفتزد و مىمى. پس نرود
. دخترى هم آمد. سرم روى ديوار بود. ممدتى جلو يك ديوار ايستاده بود

ديگر . زدتر مى دخترك آرام. زدند بود و مىشانق دستشالّچيزى شبيه 
دانم چى بود، نمى. م خورد ه بهلمافتادم زمين و حا. نتوانستم تحمل كنم

شايد . كردمگريه مى. اول سعى كردم صدايم در نيايد. هوشى يا خواببى
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 و آزارشان اذيتروز در واقع اوج آن. دانم نمى”!ستها بس ارحمبى“: گفتممى
. بعد وقتى بيدار شدم، ديدم يك پتوى سربازى زيرم است و روى پاهايم. بود

تو اين “: گفت. اى به من داددخترك آمد و شماره. در اتاق عمومى بودم
شوى و كارهايى را كه گفتم شماره هستى، وقتى صدات كردم بلند مى

 ”.كنىمى
: به دخترك گفتم. وضعم خراب شده بود. ريزى كرده بودم وز خونآن ر

ها بچه.  خيلي طول كشيد تا برگرددليو.  رفت”.زنمروم باشان حرف مىمى“
بعدها از پاسدارها پرسيده . كردمدادند كه عوض مىهايى به من مىتكه پارچه

ن هيچى، توى خيابان گرفتيمش، هروئي“: بودند اين كيست؟ گفته بودند
 ”.داشته
روزهاى .  بودم، كه روز آخر وضع شكمم خيلي خراب بودآنجا پنج روز كالً

خاطر من اى از زنان بهعده. خطر بمباران هم بود. آمدآخر صداى آژير مى
آمد همه هر بار بازجو مى.  مخصوص زنان و دختران بودآنجا. كردندگريه مى

اى را صدا  وقتى شماره”!يدبيايبه خودتان “: گرفت كهرا به باد فحش مى
 كه لمآمدند دنبا. گفتهر كسى چيزى مى. شدها شروع مىزدند، زمزمهمى

ميرم،  مىجا همينمن “: جا دراز شدم، گفتمهمان. ببرندم بيمارستان
ام از بيرون دارند دانستم كه خانواده مىتقريباً ”!خواهم به بيمارستان برومنمى
:  از خواهرهاى زينب آمد و دو قاچ پرتقال آورد كهيكى. آورند فشار مىآنهابه 

 لمد.  كمى مرا دور اتاق چرخاندند”!خورمنمى“:  گفتم”!اين را بخور“
توانستم نمى. دادقانون زندان اجازه نمى. خواست دراز بكشم و بخوابممى

 .ايستادمفقط بايد مى. بنشينم
 مخالف هستيد؟ اسالمچرا با “: بازجو گفت. روز پنجم مرا به اتاقى بردند

 من خودم را به ”.گوئيدگويد كه بعضى از شما مى هم همان چيز را مىاسالم
كردم خودم را  زيادى داشتم سعى مىاطالعات اينكهضمن . بازى زدمخنگ

بعد . بند بردندمرا سوار ماشينى كردند و با همان چشم. خنگ نشان دهم
. من فهميدم توى شهر هستيمآمد و بعد صداى ماشين و صداى تراكتور مى

نزديك دادگاه شهر بوديم به دادگاه .  باز كردم”!بندت را باز كنچشم“: گفتند
سازى من بود، دخالتم در دادستان آمد، حكم را خواند، راجع به پاك. رفتيم
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 و برگزارى مراسم سياهكل و ”كشت خشخاش چگينى“ مخالفت با قضيه
 درست هيچكدامشان“:  گفتم”ت؟نظرت چيس“: بعد گفت. چيزهاى ديگر

 ترسيدم بگويم و دوباره ”نه“:  گفتم”ات كردند؟شكنجه“:  گفت”.نيست
 شماره تلفن شوهر ”.يكى از آشناهايت بايد بيايد ببردت دكتر“: گفتند. ببرندم
 پاسدار رفتيم دم دوتاخره با البا.  خانه نبودندآنهازنگ زدند، . ام را دادمخاله
 شوهر ”.نه، با دوتا پاسدار هستم“: گفتم. ام كردند آزاد شده فكرآنها. شانخانه
توى دادگاه . در شهر مورد احترام است. آدم مسنى است. ام آمد دادگاهخاله

 بعد رو كرد به من ” شماست؟اسالماين “: داد كردن كهشروع كرد به داد و بى
:  من هم گفتم”شوهرت كجاست؟ چرا بدون شوهرت آمدى بيرون؟“: كه
 فعالًاى نيست، عجله“:  گفتشان يكي بعد ”.خواهم بروم پيش شوهرممى“

ها  پروندهفعالً. شودكاوه هم آزاد مى“:  آن يكى گفت”.بايد بروى بيمارستان
 ”.زياد است

به قيد ضمانت چندصد هزار تومانى آزادم كردند تا بعد از زايمان دوباره 
ها دم در اى از فك و فاميلهوقتى آزاد شدم فهميدم عد. خودم را معرفى كنم

هاى كاوه رفتم به خانه فاميل. اندسپاه جمع شده بودند و دنبال كارم را گرفته
 .بعد هم به خانه مادرش

برادرم كه . خانه ما مثل همان شب بود كه آمدند و شخم زدند و رفتند
چيزهايى را كه هنوز در . قرار بود فرداش خودش را معرفى كند، در رفته بود

 نيفتاده بود، به كمك يكى از دوستان از خانه بيرون شانبه دستو خانه بود 
خوانى يكى از  در فاتحههمه اينبا . ام خيلي خراب بودوضع جسمى. برديم
يى كه در آنهاوقت همه آن. ها شركت كردم كه وضعم عادى جلوه كندفاميل

 از اش ه هم.آن مجلس بودند، مرده را فراموش كردند و عزاى مرا گرفتند
بعدها، از چيزى . ترسيدم چيزى بگويم من مىليكردند وزندانيان سئوال مى

هايى به سرم آمده بال بچه از شكمم خارج شد، همه فهميدند چه عنوان بهكه 
 .است

 ليشب دستگيرى، مادرم از حالت پدرم فهميده بود اتفاقى افتاده است و
من به كسانى كه به . كرده بودبعد كه فهميده بود غش . دانسته چى شدهنمى

 .ها آفتابى نشوندطرف آنع دادم كه الخانه ما آمد و رفت داشتند اط
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 روز پيش زايمان كنم، يعنى چى 9قرار بوده “: گفتم. بعد رفتم دكتر
 گويا دوران آخر ”.كنى، تازه هفت ماهه دارىاشتباه مى“:  دكتر گفت”شده؟

 .تكامل جنين دوباره تكرار شده بود
زندان بودن .  مرا از پاى در آورده بودمشكالتروزها، خبرهاى بد، و آن

در .  نفر از آشنايان ديگر توانى برايم باقى نگذاشته بود15فريدون، اعدام شدن 
كردم و  مىتالشهاى فاميل هم بايد  براى آزاد شدن دوتا از زنوضعيتآن 

 دو ماهه زايمان أخيرتهر حال علت به. ام كرده بودكالفهها حسابى همه اين
 درد جسمانى اصالًروزهاى آخر . همان ضربات روزهاى اول بازجويى بود

قات كنم كه مالخواستم باش مى.  مشغول كارهاى كاوه بودماش ههم. نداشتم
گرفتم،  مى گالبيانگور و شيرينى و. لي دوست داشتكاوه انگور خي. نگذاشتند

كردند، چون از ها از من دورى مىآشنايان، حتى فاميل. رفتم دم زندانمى
: گفتندرسيد، مىقات به كاوه مىمالهميشه وقتى نوبت . زندان آزاد شده بودم

هايم ها در دستماندم و آن ميوه من مى”.اند تبريز يا كرمانشاهاو را برده“
دار شايد ها را نگهدادند كه ميوهداريم مىزنان ديگر دل. شدخشك مى

 ”!ها را برايش ببريددست كم اين ميوه“: گفتممى... دپيدايش شد، شاي
 هر روز به يكى از آنهاكردم و زدم و گريه مىانگورها را چنگ مى. گرفتندنمى
 .كردندام مىهاى شهر حوالهزندان

 گويا يكى از ”.همان روزهاى اول بردندش به بيمارستان“: گفتيكى مى
رفتم دم مى. ى او را به اوين برده بودندبعد از مدت. هايش را شكسته بودنددنده

كسى نيست كه . همين روزها زايمان من است، تنها هستم“: گفتممى. دادگاه
 اش هآنجا هم. توانستم نمىلي و”!نرو“: گفتندام مى خانواده”.كمكم كند

هاى زندانيان و ممكن بود بشود خبرى از شوهرم خانواده. ها بودندخانواده
 .بدست بياورم

زنم زائيده است “: پرسيده بود. كاوه از زندان اوين به خواهرم زنگ زده بود
:  بعد گفته بود”!حتما برود بيمارستان“:  گفته بود”نه“:  گفته بودند”يا نه؟

 ”!ام باشديد مواظب بچهيبگو“
دكتر هنوز . رفتمخودم راه مى. ام رفتيم بيمارستانخره با مادرم و خالهالبا
ها دوست  فاميل”. قرار است فارغ شوىلي ماهه دارى، وتو هفت“: گفتمى
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هاى ديگر هم تعجب كرده زن. ترسيدند مىليداشتند بيايند كمك كنند، و
. گرفت ميام گريه. شد خيلي تنگ مىلم د”چرا درد ندارى؟“: گفتندبودند، مى

اين بچه “: گفتند. به كمك دستگاه بچه را گرفته بودند. با حالت طبيعى نشد
 لمسا“:  گفتند”شما كه گفتيد هفت ماهه است؟“:  گفتم”. ماهه است11

قرار بود اگر پسر باشد اسمش را بگذاريم كاوه و اگر دختر .  دختر بود”!است
يى كه آرزو داشتيم آزادانه زندگى كنند آنهاخاطر همه  بهليو. باشد غزاله

 .”آزاده“اسمش را گذاشتيم 
اى در همان از بيمارستان به خانههر حال شب اول، بعد از مرخصى به

. هاى كاوه و نه مادرشنه فاميل. كس سرى به من نزدهيچ. ها رفتيمنزديكى
 همان روزها يكى از آشنايان ما نيز تيرباران ”دختر آورده؟ دختر؟“: گفته بودند
 فراموش نسبتاً توجه همه به او معطوف شد و من قضيهو بعد از اين . شده بود

سپاه “: مادرم گفت.  كه با مادرم در آن خانه بوديم زنگ زدنديك شب. شدم
 . سپاه نبودليخواستم فرار كنم، و مى”.است

انواده من هم تاثير ، روى خشانبرخورد خانواده كاوه، تحويل نگرفتن
ند؟ نگفتم طور اينها نگفتم اين“: ها شروع شد كه سركوفتهدوبار. گذاشت

 ”!سروپا هستندها بىاين
: دكتر گفت. ت خواستم كه دكترى برايم پيدا كنندتشكياليق از طر

خره البا.  پاى بچه كمى كج بود”. زنده استطور ايناى كه بچه شانس آورده“
ترسيدند با من ها مىبعضى. براى دخترم آوردندال از خانواده كاوه مقدارى ط

 .آمدندام دختر بود نمى بچهاينكهخاطر ها هم بهتماس بگيرند، بعضى
اوايل وقتى . كردزياد گريه مى. تابىبچه پنج روزه بود كه شروع كرد به بى

. يك حالت غيرطبيعى داشت. بستكرد و مىخورد دهانش را باز مىشير مى
. كردفقط نگاه مى. موهاى سرش رشد كرده بود. هايش رشد كرده بودناخن

. ماندم مىهميشه كنارش بيدار. خيلي دوستش داشتم. خيلي شبيه كاوه بود
وقتى بيدار شدم ديدم بغل . اى خوابم برده بودروز پنجم بود كه چند دقيقه

بعد در را روى من بست . كردصدا گريه مىمادرم داشت آرام و بى. مادرم است
وقت بود كه شروع آن. فهميده بودم كه بچه مرده است. و من در اتاق ماندم

. كردمگريه مى. كشيدمرياد مىف. كردم به فحش دادن به رژيم و به خمينى
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.  همه آمده بودند”!بگذاريد ببوسمش“: كردم كهالتماس مى. دادمفحش مى
 به ليكردند وهمه گريه مى. اندوقت گفتم كه توى زندان چه كارها كردهآن

 خاطر بچه؟ به”!خاطر بچه گريه كنىنبايد به“: گفتندمن مى
اگر حالت . كجا دفنش كنيمدانستيم نمى. مسئله دفن بچه مشكل بود

قرار شد او را در . شدنمى. كردرسمى داشت به جواز دكتر احتياج پيدا مى
هر كسى يك چيزش را برداشت و نگذاشتند من حتى يكى . باغى دفن كنند

يك روز وقتى رفته بوديم صحرا، يكى از . دارمهايش را به يادگار نگهاز لباس
.  زير سنگى دفنش كرده بودند”.ايم كرده دفناينجابچه را “: آشنايان گفت

 .دوباره ناراحتى جسمى زنانگى شروع شد. خيلي ناراحت شدم
در . شد به خانه كه بايد به دادستانى برومگاهى تلفن مى. من فرارى بودم

: اى از كاوه آمده بود كهدر ضمن نامه. آن زمان سيصد تومان به كاوه رسانديم
.  به او نگفته بوديم كه بچه مرده است”.ستيدام را بفرعينك و عكس بچه“

 نوشت كه سعى كن كارى گير بياورى كه به غزال اش هنامبعدها در وصيت
 .فشار نيايد

ام فهميدم خبرى شده از حالت خاله. ام بوديم، تلفنى شدروزى خانه خاله
ناراحتند . زنندديدم كه خاله و شوهرش قدم مىمى. شوره داشتممن دل. است

صبح زود با سرويس كارگران . شب نتوانستم بخوابمآن. زنند حرفى نمىيلو
خود دلت شور نزند، ما بى“: گفتند. خودم را به خانه فاميل كاوه رساندم

ايم كه خودمان تهران بوديم، سيصد تومان را به او داديم، به آنها هم گفته
 ”.زنش دست تنهاست

ها گله به قاتىمالاوين برف بود و دور و بر . همراه آشنايى به تهران رفتم
زن عمويش و پدرش . من نتوانستم بروم تو. گله آتش روشن كرده بودند

 بعد از ظهر 2ساعت . من در محوطه زندان ماندم. رفتند تو كه خبر بگيرند
آيد آن يادم مى. عمويش برگشت سرش كج بود و شناسنامه كاوه دستش بود

يكى از آشناها . ريختموطه را به سرم مىهاى محها و خاكسترها و برفآتش
 چادرم را به كمرم بسته بودم و در ”.خيلي شلوغ كرده بودى“: گفتمى

. رفتم بهشت زهرا. كردندهمه مردم نگاه مى. هاى تهران راه افتاده بودمخيابان
خاكش را به سرم . فالن، رديف فالن �دفتر بهشت زهرا گفته بود شمار
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پدر كاوه آنجا . چند زن گل ميخك قرمز به من دادند. دشباورم نمى. زدممى
سنگ قبر . شدباورم نمى. كردندخيلي سئوال مى.  را ماچ كردشانبود كه دست

 .ى سعى كرديم يادمان بماند كه كجاستطور همين. نداشت
ديگر هم. آن روزها چله يكى از رفقا بود و خيلي از آشناها در تهران بودند

اى؟ سر و وضعم خيلي دند چرا خودت را به اين روز انداختهپرسيمى. را ديديم
 .عوض شده بود با آن چادر و موهاى ژوليده و لباس ناجورم

عزادارى بيست روز . زددر مراسم عزادارى كاوه مادرم خيلي خودش را مى
مادر زندانيان ديگر هم . آمدندهاى اطراف هم مىاز دهات. طول كشيد

. مردم خيلي دوستش داشتند.  را كنار گذاشته بوديمديگر احتياط. آمدندمى
رفتيم به طرف آمديم، مخفيانه مىبعدها برنامه اين شده بود كه به تهران مى

 .بار هم از دست پاسدارها فرار كردميك. بهشت زهرا
 تومان داديم به تاكسى، 200با پسر دائيم بودم . از تهران تاكسى گرفتيم

. موقع نيستندكرديم پاسدارها آنفكر مى.  ظهر بودبعد از. رفتيم بهشت زهرا
 و به پاسدارها ”خواهند بگيرندت؟مىال حا“: پرسيدمى. پسر دائيم كوچك بود

 .صه با عجله در رفتيمخال. كردكه در چند قدمى بودند اشاره مى
 

 :نامه شوهرموصيت
 
من . اميدوارم تو هم حالت خوب باشد.  خوب استلممن حا. همسرم“
سعى كن كارى پيدا كنى كه غزال بدون من احساس . شوما اعدام مىفرد

 سالمرا ... پدرم و. بوسمام مىام را كه هرگز نديدهاز دور بچه. كمبود نكند
 �هخواهم كه جنازدر آخر، از مسئولين امر مى .هاى مرا بدهبدهى. رسانممى

  “...من. پدرم شجاع باش. ام تحويل دهندمرا به خانواده
 .نامه را خط زده بودندر ضمن يكى دو سطر از وصيتد

بوس فر رفقايى كه شهيد شده بودند، مينى ن15 -14گاهى با مادر آن 
هاى بهشت زهرا نزديك. رفتيم بهشت زهراگرفتيم و دسته جمعى مىمى

ها را باز يك روز قبر يكى از بچه. كرديمخوانديم و گريه مىآوازهاى محلي مى
شان تيرباران يهاكردند كه بچهدل فكر مىهاى سادهاين زن. كرده بودند
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. شدند و پرس و جوخاطر همين دوباره به طرف اوين سرازير مىبه. اندنشده
هاى ها وعدهحتى فالگيرها و رمال.  را چاپيده بودندآنهااى از عوامل رژيم عده

ها گاو و نكردند و اين زشان مىدادند و سركيسه مىبِهِشاندور و دراز 
فروختند و به اين و آن آمد، مى مىشانگوسفند و روغن و هر چه كه دست

 .شان چى آمده استيهادادند تا بفهمند سر بچهمى
 شوهرم را كه وضع خوبى نداشتند به تهران آوردم و در خانه �خانواد

دادند زندگى را با نصف حقوق پاكسازى كه مى. داشتمخودمان نگه
بعد از مدتى در فاميل كاوه . نامطمئن بود. وضعم نامشخص بود. گذرانديممى

البته بين خودشان . طبق سنن عشايرى، ازدواج من را با برادرش مطرح كردند
و من به . كردندخاطر همين زن برادرهاى كاوه مثل هوو به من نگاه مىبه. بود

چشم به  نيست و من طور اين ثابت كنم كه بِهِشانخواستم اشكال مختلف مى
. بعد از مدتى پدر و مادر كاوه هم گذاشتند و رفتند دهات. شوهرهايشان ندارم

من اين را .  سياسى مرا بگيرندفعاليتخواستند جلو ام مىخانواده
گاهى با زن . رفتم مىآنجاها به ام را داشتم و بعضى وقتخانه. خواستمنمى

يكى آمده “: گفت. بودپاسدار مسجد . يك شب زنگ زدند. رفتيمبرادرم مى
. از همه نظر تحت فشار بودم. فهميد كه كسى جز ما نيست.  آمد تو”.تانخانه

با خانواده كاوه ال حا. شهردار شده بودال ترسيدم كه حااز نامزد قديمى هم مى
 . كمك كنمبِهِشانكردم به طرق مختلف سعى مى. هم رابطه درستى نداشتم

هاى طرف. او را به تهران بردم.  كرده بوديك روز برادرم با تراكتور تصادف
. برادرم را گذاشتم و در رفتم.  شك كرده استبِهِمكرج فهميدم كه پاسدارى 
 .و بعد دوباره پيدايش كردم

هايم را سر مسئله زمين دستگير كردند كه البته بعدها آزاد پدرم و دايى
ته باشم، چه از سعى كردم هوايش را داش. آمدبه مادرم خيلي فشار مى. شدند

 از همه به كمك و محبت تر بيش خودم اما. نظر مادى و چه از نظر معنوى
 .احتياج داشتم

. گشتهروزى برادرم خبر آورد كه سپاه رفته است خانه دنبال من مى
ام خانواده. يك شب خانه اين، يك شب خانه آن. وقت آوارگى شروع شدآن

كاوه پيشنهاد كرد برادر كاوه بيايد در آن پدر . ام را بفروشمتوصيه كردند خانه
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هاى سنتى كه شايع خاطر همان حرفآدم مزخرفى بود به. خانه زندگى كند
 . قبول نكردمبود

. اى گرفتند كاوه جلسه�هخانواد ”خواهم خانه را بفروشممى“: وقتى گفتم
ز خواستند مرا اخواهم بروم و ازدواج كنم و آنها نمىكردند من مىخيال مى

.  است من يكى از برادرهاى كاوه را انتخاب كنمبهترگفتند . دست بدهند
خيلي عصبانى . حتى در غياب من رفته بودند پهلوى دائيم به خواستگارى

 فكرم اين بود كه به شهر ديگرى انتقال پيدا تر بيش موقعيتدر اين . شدم
ام اين لي هنوز مشكل اصليو. ت تماس گرفته بودمتشكيالهاى با بچه. كنم

و هى جلسه . شدممسائل احمقانه فرهنگى بود كه بايد زن برادر او مى
 .گذاشتندمى

 وضعيتتصميم گرفتم بمانم و با اين . پول شده بودمآن روزها حسابى بى
خواستم  نمىضمناً. كار بودمخصوص كه به بعضى از رفقا هم بدهبه. بجنگم

خره البا. زدسركوفتم مىالً  احتمام با پدرم صحبت كنم، چونمشكالتراجع به 
موقع فروش امضاى .  كتابِ خانه را روشن كنم و بفروشمشفكر كردم حساب

خره آمدند و امضاء البا كمك فاميل كاوه كه با. من كافى نبود، چون زن بودم
سر همين فروش خانه كلي مسئله داشتيم، . كردند خانه را فروختم و تمام شد

من “: گفتم. هديد قبول كردند كه خانه را بفروشمخره با بحث و دعوا و تالبا
 ”. مال شمااش هدهم و بقيهايمان را مىكاريبده

خواست نظر ها يكى از برادرهاى كاوه مدام مىدر ميان همه اين گرفتارى
وقتى خانه را فروختم . آور و زننده بودمرا جلب كند و اين خيلي برايم چندش

 به زن برادرهاى ”! نيستمليقا. ن زن هستمم“: و وسايلم را برداشتم، گفتم
من به نظام دو زنى اعتقاد ندارم، شما نبايد فكر كنيد كه من “: شوهرم گفتم
 خيلي تحت تاثير قرار گرفتند و سر و رويم را آنها !تان چشم دارميبه شوهرها

 . قطع نشدكامالً آنهابعدها هم ارتباطم با . غرق بوسه كردند
 سعى اش همادرم هم. آنجا، يك شب اينجا شب هنوز آواره بودم، يك

شان  شب را در خانهفالنكرد دل اين و آن را بدست بياورد كه من مى
 .بگذرانم

: گفتندها مىفاميل.  بود64سال . چهار سال از شهادت كاوه گذشته بود
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 ”خواهد شوهر كند؟ند؟ پس كى مىطور اينها چرا اين كمونيست“
نويسى كه اگر بشود رفتم سراغ ماشين.  بگيرمفكر كردم بايد كارى ياد

ها را دادم بقيه پول خانه را پيش دائيم گذاشتم و وقتى بدهى. كارى پيدا كنم
ت تشكيال مسائل امنيتى با خاطر بهدر مدت كوتاهى . گرفتمكم ازش مىكم

در همين سال . در شهرهاى ديگر بودم و بعد دوباره به شهر خودمان برگشتم
 زنانه هاى جسمىِبيمارى. ت ما شروع شدتشكيال دستگيرى در  بود كه64

 .هم دوباره ادامه پيدا كرده بود و ناراحتى عصبى
 مخفى شده كامالًها فعاليت. تى عوض شده بودتشكيالآن روزها ساخت 

كنم اشتباهاتى راجع به جنبش نگرم فكر مىاكنون كه به گذشته مى. بود
اگر . را خيانت به حساب بياورمتوانم آن نمىليت بوده است وتشكيالايران در 

ها ام كه بچهديده.  كار كنمآنهابا ال توانستم حا نمىاصالً بود كه طور اين
 .هايى هستندند يا افراد رهبرى يا اعضاء چه جور آدمچطور
ت پيشنهاد شد كه تشكيالخاطر مشكل شدن وضع امنيتى از طرف به

ه يكى از رفقاى پسر، ايران را به قصد تركيه من به همرا. ايران را ترك كنم
ت نظرهاى مختلفى در مورد ترك تشكيال در اينكهرغم  علي. ترك كرديم

 را وضعيتتوانم اين  نظر خودم اين بود كه ديگر نمىليايران وجود داشت، و
 .تحمل كنم

آن رفيق . هر حال به كمك آن رفيق از راه زمينى و كوه فرار كرديمبه
مشكل اساسى ما جور كردن محلي . عهده داشتها را به مسئوليتتر بيشپسر 

اى و من نامه. به هر حال به تركيه رسيديم. امنيتى بود كه بتوانيم با هم باشيم
 .براى فاميلم نوشتم كه بفهمند در زندان نيستم

وقتى ال  سخت بود كه قبول كنند من حتى به تهران بروم و حاآنهابراى 
اولين . خواهم ازدواج كنمشان اين بود كه مى همهتصورودم به تركيه آمده ب

كم به اين  كملياولش خيلي ناراحت بوديم و“: اى كه رسيد، نوشته بودندنامه
 فكر كرده بودند آنها ”.اىاى كه رفتهنتيجه رسيديم كه تو خوب كارى كرده

خيلي مشكل اين مسئله براى من . امام ازدواج كردهمن با كسى كه فرار كرده
ت تشكيالكنم بارِ اين اشتباه به دوش برم و فكر مىهنوز از آن رنج مى. بود

. ها انداخته استيل مختلفى بر سر زبانالاين شايعه را به دالً است كه احتما
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 .دهدهنوز هم در خارج از كشور عوارض اين مسئله مرا آزار مى
اين كشور . ى نداشتيمما ديد درستى از پناهندگ.  راجع به پناهندگىاماو 

 اينجامان را به يهامقدارى پول.  آشنا داشتيمدوتارا انتخاب كرديم، چون يكى 
 روى امكانات تحصيلي ضمناً. فرستاده بوديم براى تهيه بليط و چيزهاى ديگر

هر حال به. آزادى هم كه دارند. تر بودنشكرديم و راحت هم حساب مىاينجا
 . غيرممكن بوداصالًاى ديگر مشكل بود و يا گرفتن اجازه ورود به كشوره

در آن مقيم ال به سفارت كشورى رفتيم كه حا. پانزده روز در تركيه بوديم
جوار رفتيم، سفارت هلند و به سفارت دو سه كشور هم. هستيم، ويزا ندادند

شانس اعتقاد پيدا  كنم گاهى بايد بهفكر مى.  جا نداشتندكدام هيچآمريكا، 
طور اتفاقى بليط گير آورديم خير گرفتن ويزا گذشته بوديم كه بهما از . كرد

البته از طريق يكى از كشورهاى اروپاى سوسياليستى و با گذشتن . اينجابراى 
در تمام مسير دلهره و اضطراب .  برسيماينجااز يك كشور غربى قرار بود به 

ها به سئوليتبسيارى از م. اين اواخر حسابى اعصابم متشنج شده بود. داشتيم
 مجبور اينكهخاطر به. گردن رفيقم بود و اين خودش براى من سنگين بود

بودم در تركيه در خانه بمانم و او كارها را راست و ريست كند، حرص 
اعصابم . مشكل زن بودن هنوز دست از سرم برنداشته است. خوردممى

ن شرقى آلمااز .  كنترل داشتيممشكالتن شرقى آلمادر . تر شده بودخراب
مان يهاساك. دانستيمكمى مى. دانستيمزبان نمى. با اشكال زياد خارج شديم

خواهند بگذارند از آن هر حال رفتار بد پليس نشان داد كه نمىبه. گم شد
 .كشور خارج شويم

هيچ . شناختيم تلفنى تماس بگيريم مىاينجاسعى كرديم با دوستانى كه 
مان هم كه از يهاساك. نتظار و دلهره بوديمدر حالت صبر و ا. جوابى نبود

شود و تازه هنوز گذر از يك  رفته بود و معلوم نبود آينده چه مىماندست
بسيارى از چيزها . كشور ديگر و ورود به كشور بعدى را پيش رو داشتيم

فهميديم دور و برمان چه خبر  نمىاصالً اينكهخاطر  نامفهوم بود بهمان براي
 .است

ن غربى بروند آشنا شديم، آنها آلماخواستند به نفر كه مىبا چند 
 . بليط گرفتند و همراه هم راه افتاديملي ما را نداشتند ومشكالت
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ورود و خروج از كشور بعدى با مشكل خاصى همراه نبود و در فرودگاه 
كشور بعدى يعنى همين كشورى كه در آن هستيم، در صف انتظار آخرين 

 اينجاخواستيم كسانى را كه مى. ى تماس با آشنايان كرديممان را برايهاتالش
موفق .  باخبر كنيم كه مگر بتوانند كمكى كنندمانشناسيم از وضعمى

كار را بكنيم كه باز به كمك زنى كه در صف بود سعى كرديم اين. نشديم
داشت و ما در صف كسى گوشى را بر نمى. آمدهيچ جوابى نمى. نتوانستيم

ها شده بود و اعصاب من هم خيلي خراب  سالمان برايها عتبوديم و سا
 .شده بود

 ”.خواهيم پناهنده شويممى“: خره وقتى نوبت ما شد، به پليس گفتيمالبا
داشت تا مسافران ديگر كارشان تمام اى نگهپليس با اخم و تخم ما را گوشه

 .شود
رويد؟ ىچرا به كشورهاى سوسياليستى نم“: گفتند. ما هشت نفر بوديم

غذا . ساعت ما را به بخش كنترل بردند بعد از يك”!شما كه كمونيست هستيد
زندان يا الً بعد ما را سوار اتوبوس كردند و به جايى بردند كه احتما. دادند

بعد از ظهر بود . هاى انفرادى انداختندما را توى سلول. گاه موقتى بودبازداشت
 تا صبح تقريباً خوابيديم و آنجاشب . و هواى داخل سلول خيلي سرد بود

 .لرزيديممى
هاى ديگرى را هم بعد ايرانى. وجو كردندنگارى و پرسروز بعد انگشت

 سياسى و عقيدتى وضعيته آرام، لممترجم آوردند و ما در يك مكا. ديديم
ها را به پليس تحويل داديم و معلوم شد بليت. خودمان را براى پليس گفتيم

 .ايمدهكه از تركيه آم
ها  چهمثالًشنود كه شود چيزهاى زيادى مىآدم وقتى وارد فرودگاه مى

. چه ها را نابود كرد و چه وبايد بليط.  بايد پاسپورت را پاره كردمثالً. بايد كرد
. دانستيمطور كه گفتم نمىهر حال همان ما به. كنندها اين كارها را مىبعضى

اين كارها، . العمل پليس نداشتيمه و عكس اين فرودگاوضعيتديد درستى از 
. ما را به يك هتل لوكس منتقل كردند. يعنى تحويل دادن بليط اشتباه بود
مسئولين سوسيال گفتند كه ما را تحت . روز بعد به سوسيال معرفى شديم

 . صد كرون براى آن چند روز دادندمان دارند و به هر كدام”مسئوليت“
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 را براى ما توضيح داد و آنجا وضعيته سوسيال يك مترجمى داشت ك
 .حقوق ما را متذكر شد

من و رفيقم به هتل يكى از .  بردند2 بعد ما را به يك هتل درجه
 فهميديم كه چند نفر ديگر را پليس دستگير آنجاها رفتيم و در يتىالوهم

وقتى به هتل برگشتيم از رفتار صاحب هتل فهميديم وضع مشكوك . كرده
. بعد پليس با در زدن شديد وارد شد. هتل به پليس تلفن كردصاحب . است
هايمان پيدا شده  اول فكر كرديم ساك”!هايتان را جمع كنيدساك“: گفت

 ليبند نزدند والبته به ما دست.  استشانبند همراهاست، بعد ديديم دست
 .مت خوبى بود كه بفهميم اين رشته سر دراز داردعال

هاى انفرادى ز پليس بردند و دوباره در سلولما را با خشونت به مرك
. هاى شاه و خمينى را سفيد كرده بودند، روى سلولكالمدر يك . انداختند

 قبالًهاى ديگرى هم كه فهميديم كه آن ايرانى. سعى كرديم داد بزنيم
 خطرناكى قرار موقعيترفيقم گفته بود اگر در .  هستندآنجااند، دستگير شده
قرار شد اگر چنين . العمل نشان بدهه اعصابت خراب است عكسگرفتيم، تو ك

ها در خودم حبس كرده ى پيش بيايد، من داد و هوارى را كه مدتوضعيت
 بِهطرف انگار مورد نيازم بود و از طرف ديگر اين كار از يك. بودم بيرون بريزم

 .شدكار گرفته مىاى بهكل حربهش
ديگر به برگشتن ايران، ال حا. پورت كنندخواهند ما را ديفهميديم كه مى

مان روحيه. كرديمها فكر مىبه شكنجه شدن، به كشته شدن و همه اين
اى وسيله سازمان حامى پناهندگان، خبرنگاران و عدهبه. خيلي خراب شده بود

للي در جريان قرار گرفته بودند و مسئله ديپورت لماهاى بين از اعضاى سازمان
 . كشيده شده بوداينجاهاى امهشدن ما به روزن
 2سلول . زمين سرد و نمور بود.  منتقل كردندلي بدتر از اوليما را به سلو

بوى گند و شكل و . و پسرها هر سه نفرى در يك سلول بودندنفره بود 
. من تنهايى توى يك سلول بودم. كرد مىشاناذيتهاى سلول شمايل توالت
ها را يك تورى فلزى حتى توالت. يريمگذاشت با وكيل تماس بگپليس نمى

. كردندها را كنترل مىحتى توالت. گذاشته بودند كه چيزى توش نيندازيم
خصوص به. آور احتياج داشتيمما به قرص خواب. مان متشنج بوداعصاب همه
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ترسيدند بيش از يكى ها مى اينليكردم ومن كه در ايران زياد مصرف مى
 .ى كنيم بدهند و ما خودكشدوتا

 ”.فرستادن شما يك كار غيرقانونى است پس“: گفت. خره وكيل آمدالبا
ان كشور تصميم گرفته است و ما بايد لمپار“: گفت پليس مىليو

ان تصميم گرفته بود و چقدر سريع لمپار. گفت پليس راست مى”.تانبفرستيم
ب كرده بار پليس با ما تعجوكيل از برخورد خشونت. كار را كرده بودهم اين

 موقعيتزدند و هيچ اهميتى به دادند، داد مىچون شب قبل ما را هل مى. بود
.  انگار نه انگار”!كشندماناگر ما را پس بفرستيد مى“: گفتيممى. دادندما نمى

 .وار فرياد زدممن ديوانه
 ما را سوار ماشين مصبح روز پنج. شب چهارم هم توى سلول خوابيدم

. غذا نداشتيم. گرسنه بوديم. ندان مستقيم بردند فرودگاهپليس كردند و از ز
هنوز از همان غذاهايى كه از تركيه همراهمان بود، بيسكويت و غيره استفاده 

پاسپورت بقيه . دو نفر از جمع هشت نفرى ما پاسپورت نداشتند. كرديممى
 .دست پليس بود

 توقف نجاآهواپيما مدتى . سوار هواپيما شديم به طرف يك كشور غربى
در آن . خواستند مشروب بخرندچند نفر از پسرها توى هواپيما مى. كرد

. ما با مسافرهاى ديگر فرق داشتيم.  اجازه ندادندلي نياز داشتند وموقعيت
پليس جلو در . كردند توالت رفتن را هم كنترل مىليالبته غذا خورديم و

 .ايستادتوالت مى
كه از كشورهاى ديگر ديپورت شده بودند،  با چهارده ايرانى ديگر آنجادر 

انگار با يك لشكر طرف . پليس بيش از ما مضطرب شده بود. برخورد كرديم
قرار شد كه همه ما و آن چهارده .  و جوش بودندجنُببسيار در . شده است

 .نفر را با هم ديپورت كنند
 خره تصميم گرفتند همه هواپيما بشود پليسالبا. ترسيدپليس خيلي مى

هواپيما شده بود دژ . مسافران را از پرواز حذف كردند. و ما كه پناهنده بوديم
 .يا يك اردوگاه يا زندان پرنده

خواست كاش  مىماندل. همه ما در افكار دور دست غرق شده بوديم
به مرگ فكر كرديم و به . شدنمى. توانستيم به هيچ چيز فكر نكنيممى
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 .هايى كه در انتظارمان بودبالن ى و به آاسالمهاى جمهورى جنايت
جورى خودمان ين سعى را كرده بوديم كه يكتر بيشما البته در دانمارك 

از . كردپليس اين را متوجه شده بود و حسابى ما را كنترل مى. را نجات دهيم
ن شرقى كه قبول آلما به مثالً. پليس خواستيم ما را به كشور ديگرى ببرد

. زارىي لبخند بود و بشانته نگاه.  مواظب بودنداش هدر هواپيما هم. نكردند
 شان زير قولآنجا. قول داده بودند كه ما را در فرودگاه تركيه بگذارند و برگردند

 .زدند و ما را مستقيم تحويل پليس تركيه دادند
 اهميت شانبراى. هاى نگهبان ما را تحويل نگرفتندپليس تركيه، پليس

پليس ...  و بهمانفالنها گفتند از پليس ى اينوقت. نداشت كه ما كى هستيم
بايد كارت “: گفت. ها برايش مهم نيست فهماند كه اين حرفآنهاتركيه به 

خره پس از حل مشكل پاسپورت، ال با”!شناسايى و پاسپورت نشان دهند
هاى ما را تحويل پليس پاسپورت. همراهان ما، نوبت به من و رفيقم رسيد

سانى را كه پاسپورت ايرانى داشتند و از تركيه آمده بودند، تمام ك. تركيه دادند
چهار نفر را . پليس تركيه نپذيرفت.  پاسپورت نداشتندآنهادو نفر از . بردند

 آنها و كسى از ”احمد پاشا“راست بردند به زندان خاطر پاسپورت جعلي يكبه
خفى ما يك شب به هتل رفتيم و از شب دوم در استانبول م. خبرى ندارد

 .شديم
سر و صداى .  از قبل در خطر هستيمتر بيشدانستيم خيلي ديگر مىال حا

هاى آن كشور هم گذشته فرار و افشاگرى و ديپورت شدن ما از حد روزنامه
هاى آشنا و رفقاى بعد با بچه.  در تركيه مانده بوديمليبدون هيچ پو. بود

خره البا.  تاب بياوريمتى تماس گرفتيم و توانستيم سه هفته در تركيهتشكيال
خبرنگارها ما را پيدا كردند و ما دوباره به همان كشورى كه ديپورتمان كرده 

 .بود بازگشتيم
هاى  گروهكالًدر مدتى كه در تركيه بوديم، افكار عمومى، خبرنگاران، و 

مترقى پناهندگان و تعدادى از ايرانيان مبارز، در اين كشور افشاگرى كرده 
 دولت مجبور شد هر طور شده ما را پيدا كند و به آن كشور خرهالبودند و با
 .باز گرداند

هايم كم و فعاليت. حدود دو سال است كه در اين كشور هستيمال حا
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اوايل بسيار عصبى بودم، افسرده . هاى مختلف ادامه داشته استبيش به شكل
ى كار گاه. رومبه مدرسه مىال حا.  شدبهترم وضعيتبعد . گير بودمو گوشه

 .ها با مسائل پناهندگان برخورد دارمكنم و در كنار اينمى
 خاص و معروفيتى كه به هر حال بدنبال ديپورت شدن من وضعيت

حاصل شد، يك نوع مسئوليت را پيشاپيش بر دوش من گذاشت كه اكنون 
 .كنم آنرا حمل كنمسعى مى

رانه اعمال مرا كه يك آيد كه در آن ناباواى از پدرم مىگاه نامههنوز گاه به
ام بارها گفته“البته در نامه آخرش نوشته است ال حا. ستايددختر هستم مى

: نوشتم. توانم اين چيزها را قبول كنم نمىلي و”.كه تو پسر بزرگ من هستى
 ”!من دختر تو هستم، دختر“

سفر شدن با كسى كه حتما بايد شوهر آدم مسئله ازدواج كردن يا هم
 عذابى شده است و هنوز واقعاًاين مسئله . دهدابى عذابم مىباشد ديگر حس

اى برخورد نشده است و كنم با اين مسئله ريشهفكر مى. دهدآزارم مى
هنوز هم اين مسئله در خارج از . ت استتشكيالگردن مسئوليتش عمدتا  به

دانستم و يا امكانش بود كه من راه فرار خودم را مى. دهدكشور رنجم مى
 چرا بايد اين مسئله مرا آزار بدهد؟. م به تنهايى فرار كنمخود

خاطر شايعاتى كه ممكن بود قبل از فرار در شهرستان پيش بيايد، به
از همان ايران . سفرم انجام دادعمده كارهاى مربوط به فرارمان را آن رفيق هم

 .ن خيلي از اين مسئله ناراحتمالا. تا تركيه
 كه من جا همين در مثالًرج از كشور هستند، هايى كه در خاخيلي از زن

هستم، حتى جرات ندارند با يك نفر صحبت كنند و كافى است كه با يك 
 .هاى مزخرف بزنندپسر چند كلمه حرف بزنند و ديگران پشت سرشان حرف

اى رابطه زنى كه شوهرش تيرباران شده، فقط از روى اجبار با خانواده
در بين همين جمع ما، . يار تحت فشار روحى است بسهمه اينبرقرار كرده، با 
شود كه در اسكانديناوى هستند، پيشنهاد مىال ها كه البته حابه بعضى از زن

 باشد يا شان است بچه همراهبهتر جا بروند، فالن به مثالًخواهند اگر مى
من . چون زن است و تنهاست و ديروقت شب است.  برودفالنيهمراه 

ها چرا نبايد كنار ميز كتاب با بچه. سئله برخورد كنمخواهم با اين ممى
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 هاى مزخرفى پشت سرم زده شود؟ حرفاينكهصحبت كنم، بدون 
خاطر اين هنوز هم در كشور خارج همان دختر يا زنى هستم كه به

خواهم به عنوان يك انسان مستقل و مى. چيزهاى ابتدايى تحت فشار هستم
شوم، كنم، بعد ناراحت مىين و آن برخورد مىهاى ا با متلكلياستوار باشم و

 دارم يكى همان اينجاى كه در مشكالتشوم، رود، فلج مىنيرويم به هدر مى
. زن بودن:  همه پناهندگان است و يكى همين مسئله عمده استمشكالت
ى سرم البايستى حتما يك حامى باخواهند قبول كنند كه نمىچرا نمى
وهر داشته، خوب نامزد هم كه ندارد، پس حتما  شفالني“: گويندباشد؟ مى

 ”.بله
فكر بودند، ناچار دو نفر از دخترهايى كه خيلي بااستعداد، جوان و خوش

 با ليدار معمون مثل دو نفر خانهالخره ازدواج كنند و االشدند كه با
 .اندنشين شده خانهليقوكنند و بهشوهرهايشان زندگى مى

 نيست كه تر بيش دو سال اينكهبا توجه به . ديگر حرفى براى گفتن ندارم
ام و  در آن بودهمالهايى كه عام، با توجه به جرياناز ايران بيرون آمده
كار بينم كه اين مردم براى يك اعدامى چهام و مىخبرهايى كه شنيده

هايى اعتراض... خواهند از زندانيان سياسى حمايت كنند مىچطوركنند و مى
آيد، شود و فشارهايى كه از نظر اقتصادى به مردم مىنگ مىكه راجع به ج

 عظيمى از مردم ناراضى هستند و فقط �هبينى تودن اگر نگاه كنى مىالا
 وضعيتاين باعث تاسف است كه چپ در ايران هنوز . خواهندرهبرى مى

اگر چپ ايران يك وحدت درست و حسابى نداشته باشد، ما . درستى ندارد
من بين خمينى و مجاهدين . ها را تحمل كنيم اين رنجچنانبايد هم

من . البته منظورم رهبرى سازمان مجاهدين است. بينمگونه فرقى نمىهيچ
 .كنم مردم اعتماد زيادى به رهبرى مجاهدين ندارندفكر مى

كنم تا خواهم يك نكته انتقادى را مطرح كنم و گمان مىدست آخر مى
نه برخورد نكنيم هيچ مشكلي حل القتى كه مسئومتوجه اين نكات نشويم تا و

هايى كه در اين كشور هستند، كرديم زنبراى مثال ما فكر مى. نخواهد شد
توانيم بنشينيم و براى تر هستيم، مىيى كه با هم نزديكآنهاخصوص به

 چيزى مثل كانون دمكراتيك زنان داشته مثالً فكرى بكنيم و مانمشكالت
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 .باشيم
.  نشدلي كرديم كه يك جورى جمع بشويم، وتالشس، روز هشتم مار

كار كند، خواست چهدانم مى را ببرد دكتر، يكى نمىاش هخواست بچيكى مى
 .اى برسيمصه نشد كه جمع بشويم و به نتيجهخال

كنم البته من فكر مى. اميدوارم روزى موفق شويم اين كار را انجام بدهيم
  .تى نيستمسئله زنان ما جدا از مسئله طبقا
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