
  
   ِ ما ِ اكبرِِ ر ِ فرااي از روايت گوشه

  اكبر سردوزامي
  

. وار جمهوري اسالمي است توي مستراح هواپيما اولين چيزي كه يادم هست، مهر دايره
بعد هم با خيال راحت . كردم ديدم كيف مي از اينكه جمهوري اسالمي را توي مستراح مي

اي هم كه شده  الش كردم يك چند قطرهزيپ شلوارم را باز كردم، و اگر چه شاش نداشتم ت
شاشم،  شاشيدم متوجه شدم كه دارم روي صورت خودم مي همان طور كه مي. روش بشاشم

چون مهر روي صورتم كوبيده شده بود، اما به شاشيدن ادامه دادم، فكر كردم اگر صورت 
  .قرار بگيرد پس بايد شاشيد روشجمهوري اسالمي من قرار است زير اين مهر 

  ...خورد بعد ديدم يك صورت ديگر هم كنار صورت من زير همان مهر چرخ مي
تواند همين  هر كس و ناكسي مي. شود تر موجودي پيدا نمي خودمانيم از كلمات ذليل

.  معلوم نيست از كجا آمده ذهنيِِشان كند به تصاويرِ جوري كنار هم قرارشان دهد و تبديل
   .كند نويسدشان همان آن باورشان هم مي ميتازه بديش اين است كه آدم وقتي 

توانست بشاشد كه روي جمهوري اسالمي باشد يا  توي آن حال و آن اضطراب كي مي
همين جوري، براي (من چهارمين نفر بودم و بعد از من هم نوبت شهال بود . روي خودش

ها   پاسپورتتر براي پاره كردن ساعت بيش و نيم.) گويم شهال اينكه اسمي داشته باشد مي
روي آن پرس شده  ي اول كه مهر جمهوري اسالمي ايران با نايلني اما صفحه. وقت نداشتيم

بعد كه ديدم جلدش به اين . ها را كندم و ريز ريز كردم اول صفحه. شد  مگر پاره مي،بود
اش را يك كمي با دندان جويدم و باالخره سه چهار  شود چند گوشه سادگي پاره نمي

اما اين مهر كه عين گوز چسبيده بود روي صورتم هيچ جوري پاره . ردمقسمتش ك
كنند، يكي هم  هايي كه حالت تعليق ايجاد مي ها و سريال حاال مثل تمام داستان. شد نمي

يك طرف پاره كردن اين بود، يك طرف صداي در، . زد به در تنگش گرفته بود و هي مي
شود بند  هاست كه آدم متوجه مي ن جور وقتاي. مان يك طرف هم اضطرابم براي گروه

   :نافش به كل جهان وصل است



   به اينكه پشت در ايستاده و تق تق؛
   به شهال كه بعد از تو قرار است وارد عمل شود؛

مان را برگشت بزنند توي آلمان  به آن يارو كه قرار است تمام مسير را لو بدهد تا همه
   ؛)من كه نديدم لو بدهد(

 اش كنم جويدم تا پاره اي كه هي بايد يك جاييش را مي ي اول مادر جنده فحهبه اين ص
  .شد و نمي

به پليسي كه اگر آمد جلومان بايد يادمان باشد كه دانمارك ايران نيست و بزنيم توي 
  ؛اش و فرار كنيم توي جمعيت سينه

 بود   فكر نكرده ابلهي كه جلد پاسپورتش را چپانده بود توي مستراح و اصالًبه آن جنوبيِِ
  نفر بعدي چه خاكي بر سرش كند؛

كنم كسي كه به فكر بقيه نباشد خواهر و مادر خودش  به اين خصلت گُه من كه فكر مي
  .شود هم بدون هيچ شكي گاييده مي

هاش  مهر جمهوري اسالمي كه روي عكس من كوبيده شده بود با جويدن گوشه موشه
ي  اما آب تمام كاسه.  شايد همين جوري با آب برودگفتم سيفون را بكشم. هم پاره نشد

 حاال عين .ي پاسپورتم عين سنده روي آب شناور شد هاي پاره پوره توالت را پر كرد و تكه
هاي  و عين تمام فيلم. زنند هاي خوب و تخمي هي در مي آور فيلم هاي اضطراب تمام لحظه

صالً نفهميدم كي كاپشنم را درآوردم، كي ا. آيد ي من دارد باال مي اضطراب آور دل و روده
آستين پلوورم را باال زدم، و كي دست كردم توي سوراخ مستراح كه آن ته تهش يك 

. باالخره تمام انرژيم را جمع كردم و كشيدمش بيرون. چيزي سفت و سخت گير كرده بود
 و  بله ا جنوبيِِي اول مهر و عكس رفيقِ ي پاسپورت با همان صفحه يك جلد درسته

. ام گرفت اش را توي هتل ديدم برايش گريه هاي پاره پوره ي من كه وقتي دمپايي بيچاره
همين جوري لوله كرده بود و فرو كرده بود توي سوراخ . اش نكرده بود حتي از وسط پاره

  .مستراح
  !تو گاييدم پسر ي شاهنشاهي گفتم اي دوهزار و پانصد سال پشتوانه

دار ابلهي هم بود  هر مهمان. گرفته بود رفت سراغ مستراح ديگرباالخره يارو كه تنگش 



. اي نداشتم چاره. نشيند شد كه هيچ كس اين همه توي توالت بست نمي حتماً متوجه مي
آرزوم اين بود كه يك دست روي . ي اين را هم ريز ريز كردم جلد خيس شده و گُهي شده

ود اين جنوبيِ بيچاره و پسر مجاهده مهر جمهوري اسالميش ريدمون بزنم كه باعث شده ب
دانستم  و آن ظريف خانوم و شهال و خودم راه بيفتيم طرف مملكتي كه من يكي اصالً نمي

  .كجاي جغرافياي جهان قرار دارد
ي اول هيچ  صفحهعكسِ ها بود،  تا رسيدم به شهال گفتم ببخش تقصير اون اوزگل

  .دهافش نشو؛ بدو تا دير نششه علّ جوري پاره نمي
از همان وقت كه راه .  را داشتم از اولش هم انتظار اين مسخرگي. اي بود موقعيت مسخره

. ي مسخرگي خودش را نشان داد از راه كه رسيدم اولين چشمه. افتادم به انتظارش بودم
  .تونم بيام ببرمت مرتضي زنگ زد كه اوضاع بد جوري شده، نمي

  حاال چه كار كنم؟ -
  .آره گيره مي يكي هست هزار و پونصد دالر مي. ارتتدم يكي بي پول مي -
  .من هزار و پونصد دالر از كجام بيارم به تو بدم -
  .قدرا سخت نيست فكر اونو نكن، پس دادنش اون -

خوردي و چس  اگر به قول معروف باد مي. قدرها سخت نبود گفت اون راست مي
  اما فعالً حوصله. ستي سوئدتوانستي با شرمندگي ماهي سيصد كرون بفر ريدي مي مي

عين تمام روزهاي زندگيم . نداشتم به پس دادن هزار و پانصد دالر و به بعدها فكر كنم
عين تمام زندگيم گفتم حاال از اين مرحله . كردم فقط به همين فردا پس فرداش فكر مي

ش و خيال ي زندگيم گفتم حاال امشب بي و عين همه. شود بگذرم تا بعد ببينم چه مي
   .نشستم كنار يك آلماني كه دوست حميد بود به آبجو خوردن

هاش را آورده بود و  خورد رفته بود يكي از هم كالسي حميد كه خودش مشروب نمي
و ما با چهارتا آبجو تا خود . اي داشته باشم پياله ش را داده بود كه مثالً من همپول آبجو

  .ي و تمام كائنات خنديديمصبح قاه قاه به ريش خودمان و جمهوري اسالم
  !پروست -
  !جويس -



  !شون دنكه -
  !دون كيشوت -
  
  

  .صد و هشتاد درصد از كجا تا كجا را سوار اسب آمده بودند
البته . (شان روي اسب ناسور شده بود صد و هشتاد درصد پوست خايه و نشيمنگاه

  .)گفتند هاش از آنجاشان چيزي نمي خانم
بودند و جانشان همچين در خطر بود كه اگر همان روز صد و هشتاد درصدشان سياسي 

   .شد فرار نكرده بودند صد در صد اعدام مي
  .صد و هشتاد درصد دار و ندارشان را گذاشته بودند و زده بودند توي كوه و كمر

يكي هم نبود كه بگويد خيلي شاهانه رفتم فرودگاه مهرآباد و سوار هواپيما شدم و توي 
شدم؛ به يك رابط تهران فرانكفورت احتياج داشتم كه هوشنگ خان سراغ فرانكفورت پياده 

داشت؛ به يك دعوتنامه احتياج داشتم كه نسرين عزيز فرستاد؛ به يك بليط هواپيما 
احتياج داشتم كه بيژن عزيز زنگ زد به دوستش و توانستم سر بزنگاه بگيرم؛ به پونصد دالر 

حتي من هم ...  برادرش از اصفهان برايم بياوردپول تو جيبي نياز داشتم كه مرتضي گفت
 كه دوتا چمدان لباس ها ، چه رسد به آنبشمرمبه ترتيب وجود نداشتم كه اينها را بگويم و 

و قوري و كتري و اطوي پنج كيلويي با خودشان حمل كرده بودند هم سياسي بودند و هم 
  .شان در خطر، خطر بد جوري جان

آيد كه  ست صادق بودن فقط به كار امام جعفر صادق ميدر فضايي كه دروغ حاكم ا
  .هاست صداقتش كلمات توي كتاب

  .مسئله فقط گريختن از دروغ و دبنگ بود
چتر : آدم فقط بايد كُس مشنگ باشد تا بتواند خودش را كامالً از ديگران جدا بكند

  .دروغ گسترده بود و همه را در بر گرفته بود
ي كه دل و دماغش را داشته باشند و وقتي كه با حميد با اين همه كم بودند كسان

فرار كردم جاكشا؛ من : رسيدند به اولين ميدان شهر، بپرند روي سكو مانندي و داد بزنند



   .هاي من حواله به ايل و تبارتان يكي فرار كردم؛ آهاي، اينك تخم
 كوي دانشگاه  توي دانشجوييِِاما به محض اينكه رسيديم توي اتاق كوچك دو در دوِِ

   .آيد، پنچر شدم و بادم خوابيد  و فهميدم كه مرتضي نمي،چي دانم چي نمي
 و آن پاسپورتي هم ،توانست بيايد بگير بگير سر مرز سوئد شروع شده بود و مرتضي نمي

  .آمد فت انگار خود خود من بود ديگر به كار نميلُاش با آن سبيل كُ كه عكس
  .بخور؛ پروستخيالش؛ آبجوتو  فعالً بي -
  .پروست -

حميد . كون لق تاريخ. كون لق ادبيات. اينها به ياد ماندني است. اينها نوشتني است
خورد و عين روزهايي كه توي كوي دانشگاه تهران بوديم فقيرانه  خودش مشروب نمي

خورد و  ب گوجه ميكرد يعني توي فرانكفورت هم هنوز گاهي ماكاروني با ر زندگي مي
اش را   گوجه با ماكاروني، با اين همه سنگ تمام گذاشته بود و هم كالسيِ آلمانيبگاهي ر

  :اي دست و پا كرده باشد پياله آورده بود و براي او هم آبجو خريده بود تا براي من هم
  !پروست -
  !جويس -

  .و قهقه و قاه قاه و قاه
  !كون لق جمهوري اسالمي -
  !كُس خواهر تاريخ -

يه فقط صد مارك پول داشت و  جنوبي. اينها به ياد ماندني است. اينها نوشتني است
شان در خطر بود راست كرده بودند  ها كه خيلي سياسي بودند و خيلي جان چندتا از همان

  .براي صد ماركش كه با دالر برايش عوض كنند
ن همه آمد بيرو دختر مجاهده تا از اتاق مي. اينها به ياد ماندني است. اينها نوشتني است

ها كه  ها كه جانشان در خطر بود، و آن ي آن ها، همه ي سياسي شدند، همه خيز مي نيم
  .شدند خيز مي شان بود، همه با هم نيم قوري و اطوي پنج كيلويي توي چمدان

  .بايد مواظبش بود -
  .يه رواني -



  .ست ديونه -
  .ديشب مهر نماز خورده -
- ن صبح زود وكاد خوردهي.  

  .ت طرف پنجرهرف يكي مي
  .ايستاد رفت جلو در هتل شق و رق مي يكي مي

  .بايد مواظبش بود -
  .يه رواني -
  .ست ديونه -
  .ديشب مهر نماز خورده -
- نصبح زود وكاد خورده ي.  

ي اينها فهميدني است، حتي اگر آدم اين همه الكي سياسي باشد فهميدني است؛  و همه
 خطر باشد فهميدني است؛ اما آن يورشي كه آن حتي اگر آدم اين همه الكي جانش در

شان بود كه با صد و   قحبهي خدا خلقتشب بردند روي دختر مجاهده فقط خاص شاهكارِ
  .بيست و چهار هزار پيغمبرش آن شب گوز هم نبود

  !گفتم خدات را گاييدم انسان
ن خاك بر گفتم خدات را گاييدم كه در توانايي خاك بر سري و در اوج ذلّت باز هما

  .سري
  .انگار مادرم حضورش را اعالم كرده بود

 انگار مادرم بود كه دويد توي سالن هتل تا به من يادآوري كند كه در سراسر جهان
  .حضور دارد

ِِانگار خودكشيد،  كرد و داد مي دويد در اتاق را باز مي مثل وقتي كه ميد  مادرم بو خود
  !كشتند! كشتند! كشتند: دويد پنجره را باز كرد و فرياد كشيد

  .اينها به ياد ماندني است
  .كون لق ادبيات فارسي و حافظ و خيام و مولويش

  . است كُس خواهر تاريخ كه ايراني را شجاع و سلحشور و سربلند ثبت كرده



  .ام از ايرانيِ حقيرتر ِ آن شب من نديده
  .فهمم  ميشان در خطرها را ها و الكي جان من اضطراب تمام آن الكي سياسي

كشيدند اين  دختر مجاهده را از كنار پنجره مي نفر فهمم كه بايد يكي دو من اين را مي
  .طرف

 انسان  نامِ كامل و تحقيرِي حقارت اما آن يورشي كه ده نفري بردند روي او نشان دهنده
  .بود

  .اند ترين جنايتكار تاريخ را گرفته ده نفري ريختند روي او، انگار كه بزرگ
  !شو بگير دهن -
  !شو دهن -
  !دست و پاشو بگير -
  !ش كن خفه -

  .فهمم ها را مي من الكي سياسي بودن
  .فهمم ها را مي شان در خطر بودن من الكي جان

  .فهمم من ترس را مي
  .فهمم من وحشت را مي

   .فهمم اما آن يورشي را كه ده نفري بردند روي آن دختر بيچاره هنوز هم نمي
ه داد دختره نرسيده بود، بدون شك بعد از چند دقيقه فقط يك اگر صاحب هتل ب

هاي اين شاهكارهاي خلقت كه وجودشان فقط استفراغ را به  ماند روي دست جنازه باقي مي
  .آورد  ميمذهن

  .من ايراني هستم
  .كنم من اين ايراني بودن اين گونه را هر روز توي صورت ايرانيِ خودم تف مي

  اسم صاحب هتل چي بود؟
  هاش را دسته دسته كند؟ بست تا مارك اسمش چي بود كه آب گرم را مي

ها را از كار انداخته بود كه نكند يك ليوان  اسمش چي بود كه پريزهاي برق توي اتاق
  چاي براي خودمان درست كنيم؟



  س گُه در دهانش دميده بود؟نفَاسمش چي بود آنكه خدايش به جاي َ
   روي خاك بود آن شب؟وجوداسمش چي بود آنكه شريف ترين م

  !ولش كنين كثافتا -
  !ش كردين كثافتا خفه -

رواني بود؟ . توانستند بگويند رواني است هايي كه فقط مي كثافت. گفتند رواني است مي
كنند بين آن همه الكي سياسيِ الكي از مرگ  كسي كه هر شب ببيند برادرش را اعدام مي

كنند بين آن همه   شب ببيند خواهرش را اعدام ميكسي كه هر. گريخته حتماً رواني است
  . از مرگ گريخته حتماً رواني استالكي سياسيِِ
خواست دست و پا و صورت امير حيدري را روزي ده بار ببوسم كه اولين كسي  دلم مي

  . من بود مجاهدخواهرِهمان را كه فرستاد سوئد 
جاهد و غير مجاهد من بود كه  ماگر نتوانست ما را بفرستد اين ديگر تقصير برادرِ

ي ديگري پيدا  و هي شيوه) .كه نديدم لو داده باشد من(ي كارش را لو داده بود  شيوه
و من هم ). من كه نديدم لو دهد(داد  كرد و هي يكي از همين برادرها و رفقا باز لو مي مي

داد از   بود و نشان مي پليس كه اصالً لو دهنده نبودم به خاطر بليطم كه توي دست
هامبورگ خريده شده، باز ناچار بودم قاچاقچيِ خودم را كه اسمش حسن آقا بود و با من 

لو بدهم كه مردي البداهه خلق كنم و  ، في هامبورگ قرار گذاشته قطارِ مركزيِِتوي ايستگاه
ي سمت راستش عين داش آكل  ها بود و روي گونه قد بلند بود و يك كمي شبيه آفريقايي

شليد و مجبور بودم اعتراف كنم كه اين اسم را   چاقو بود و پاي راستش هم ميجاي زخم
  .ام حسن آقا براي من انتخاب كرده است و گرنه من برنارد اصالً نبوده

  .اند وقتي چتر دروغ گسترده باشد گوز و شقيقه درست عين هم
  .كند وقتي چتر دروغ گسترده باشد عليه خودت هم كار مي

  .ي پليس و بدوي توي جمعيت تواني بزني توي سينه گفت كه مي يآقا رضا دروغ م
گفت پليس سوئد حق  آقا رضا ناچار بود دروغ بگويد كه به ما شهامت بدهد وقتي كه مي

  .ندارد توي دانمارك ما را دستگير كند
آقا رضا با دروغي كه از روي ناچاري گفت ريد به سرتاپاي ما و خودش و امير 



مان را دقيق و مو به مو  وگرنه ما وظيفه). دانست هم بيش از آن نميشايد (اش  حيدري
وارد سالن فرودگاه كه شديم اصالً . از ما خواسته بودطور كه  درست همان. عمل كرديم

 چند ساعت بعدمان را  ي ديپورت شدن من و شهال براي خودمان شيوه. اضطراب نداشتيم
وقتي رفتيم .) خر او سه بار ديپورت شده بودآ. (خنديديم كرديم و قاه قاه مي تعريف مي

بليط را بدهيم و بوردينگ كارت بگيريم، همان يك ساك كوچك دستي را داشتيم كه قرار 
همان طور كه او گفته بود با خيال راحت ايستاديم و جيك نزديم و فقط . بود داشته باشيم

وقتي هم پرسيد سيگار وقتي خانمه پرسيد كنار پنجره باشد يا نه، يكيش را گفتيم، و 
. كشي يا نه، يكيش را گفتيم و بعد هم سه ربع نشستيم و با شهال گفتيم و خنديديم مي

وقتي هم رفتيم از پاس كنترل بگذريم خيلي دقيق به رهنمودهاي آقا رضا عمل كرديم، 
 از رويم تا قبل يعني خيلي خونسرد پاسپورت را داديم به پليسه، انگار نه انگار كه داريم مي

يه  آن يك كمي اضطراب جنوبي. رسيدن به كپنهاگ پاسپورت و بوردينگ كارت پاره كنيم
ي زهوار در رفته باشد و آن  هر كس كه دار و ندارش آن ساك كهنه. هم طبيعي بود

ظريف خانم هم طبيعي بود كه يك كمي . شود  وضعش از اين بهتر نمي،بار ها اندوه دمپايي
من كه (ي ريز قضايا را براي پليس سوئد گفت  كي هم كه همهنگران نامزدش باشد، آن ي

و پناهندگي گرفت طبيعي بود كه الم تا كام با كسي ) نديدم بگويد، فقط شنيدم گفته
  .حرف نزند

حتي وقتي از . بودرينگ كارت را به موقع پاره كرديم. ها را به موقع پاره كرديم پاسپورت
جايي كه آقا رضا  رسيم به همان بعد از چند قدم ميهواپيما بيرون آمديم يادمان بود كه 

گويد از اين طرف و  آيد به ما برگ بزند و مي جايي كه يك پليس سوئدي مي گفته، همان
بينيم بن بست است و نبايد بپيچيم به آن طرف و بايد  بعد كه بپيچيم به آن طرف مي

ي مسافرها برويم و اگر  و دنبال بقيه) چون كه پليس ايران نيست(پليس را پس بزنيم 
پليس آمد جلو داد و بيداد كنيم تا پليس دانمارك بيايد و آن وقت پليس سوئد كه كارش 

  .كند غير قانوني است خودش فرار مي
  .كند آقا رضا ات هم كار مي بگستراني عليه خودت و امير حيدريرا وقتي چتر دروغ 

تر توي دنيا  ه انگار از ما عاشقمن و شهال همچين دست انداختيم زير بازوي همديگر ك



ها رو بگيري و خوش و بش كني،  به ظريفه گفتم بهتره دست يكي از بچه. شود پيدا نمي
آن هم كه مرموز بود و در تمام راه يك كلمه حرف . گيرم گفت من دست غريبه رو نمي

ديدم من كه ن(هاش را ذخيره كرده بود تا به پليس سوئد بگويد  ي حرف نزده بود و همه
يه پشت سر او بود و پليس سوئد هم آن طور كه آقا رضا  ، پشت سر ما بود، و جنوبي)بگويد

گفته بود يك نفر نبود كه جلومان بايستد و بگويد از اين طرف، بلكه چهار نفر بودند قدها 
يكي سه متر، كه جلومان صف كشيدند و بدون هيچ حرفي عين يك گله گوسفند كه 

مان بود و كلّي طول كشيد  ما را فرستادند آن طرف كه بن بست زندگي ،روكنند توي آخ مي
اند و دوتا هم  هاشان نگاه كنيم و بفهميم دوتاشان لباس شخصي پوشيده تا بتوانيم به لباس

  :اونيفرم پليس
  !پاسپورت -
  !تيكت -
  !مون كنين بابا ول -
  !پاسپورت -
  !تيكت -
  !پاسپورت -
  !تيكت -
  !ن برسينآهاي مردم به دادمو -

حتي اينجا هم من و شهال آمديم دقيق به رهنمود رهبرمان آقا رضا عمل كنيم، يعني 
ها فرار كنم كه عين كوه ثابت بودند، و بعد هم كه آمدم  من آمدم از الي دست و پاي پليس

  :شان را هول بدهم فقط با يك انگشت هولم داد كه دنده عقب تا دو متر پرت شدم يكي
  !پاسپورت -
  !يكتت -

  .مان كند ي پرونده شان تيليك تيليك عكس گرفت تا ضميمه و يكي
شان كاپشنم را چسبيد و عين بچه گربه از زمين  و باز آمدم يورشي ديگر بياورم كه يكي

توانست چون من ورجه ورجه  خواست دست كند توي جيبم كه نمي بلندم كرد و مي



 هم حرف نزده بود داد   حاال يك كلمه و يك دفعه آنكه تا. و دستش هم بزرگ بودكردم مي
روي كه زد بابا اينا پليس دانماركن، اينا پليس دانماركن؛ و من تازه به آرم پليس دانمارك 

  .شان بود نگاه كردم بازوهاي يكي
و وارفتم و طرف بليط را از توي جيبم در آورد و گفت ! تو گاييدم آقا رضا گفتم دهن

ها  ي پرونده ليط را داد دستم و آن يكي كليك كليك عكس گرفت تا ضميمه؟ و ب»برنارد«
  .آقاي برنارد وارد شده از هامبورگ: كند

  !تا تو گاييدم آقا رضا كه دروغت كار دست ما و خودت داد و امير حيدري دهن
نه اما از اينجا به بعدش ديگر . مان را درست انجام داده بوديم ما پنج نفر تا اينجا وظيفه

 و هر ،اينجا ديگر ما بوديم و ما. توانست رهنمودي بدهد نه خود امير حيدري آقا رضا مي
ما كه اين قدر مهم بوديم كه چهارتا . كرديم كدام بايد درد خودمان را به تنهايي عالج مي

ما كه هيچ نبوديم و چهارتا غول سه متري عين . غول سه متري جلومان ايستاده بودند
طرف يك دفتر بود با چند تا ديگر  طرف؛ و آن طرف، از آن گفتند از اين سگ گله هي مي

پليس دانماركي؛ و تق تق ماشين تحرير بود با يك خانم پليس دانماركي؛ و دو سه ورق 
هاي ما با پليس سوئديِ لباس شخصي و پليس  هاي ما و عكس كاغذ ديگر بود با بليط

كه اصالً عين آن سالني نبود كه ما بايد هواپيما پوش دانماركي؛ و بعد هم يك سالن  اونيفرم
رفتيم توي استكهلم؛ و دوتا پليس سه متري كنارمان بودند؛ و هر چي  شديم و مي سوار مي

شان كمك بگيرم حاصلي نداد؛ و   شكسته بسته تالش كردم از استريندبرگهم به انگليسيِِ
و دولت كبير استكهلم؛ و هي با  استريندبرگ و جمهوري اسالمي  ِ لقّبعد هم گفتيم كونِ

دانست ديگر  هاي غول خنديديم؛ چون شهال مي شهال جوك گفتيم و هي به ريش پليس
كنند  برندمان استكهلم و بعد هم ديپورت مي مان خوانده شده است و يك راست مي فاتحه

ت اش كه دس به هامبورگ و به هتلي كه انگار اشانتيون خاك ايران بود با آن صاحب ارقه
ي آقا رضا هم دروغ بود كه در نهايت بگوييد ما  كم يك شب شريف بود؛ و آن جمله

پليس . جا بمانيد تا ما مشكل را چاره كنيم خواهيم توي دانمارك پناهنده بشيم و همان مي
رفتيد استكهلم و بايد بريد استكهلم؛ و ما، من و شهال كه سه بار  گفت شما داشتيد مي
دانستيم كه فعالً بايد  خره بار پنجم خودش را رساند به استكهلم ميديپورت شده بود و باال



ها و  خيال دنيا بود؛ و هي كُس شعر گفتيم و به خودمان و پليس كُس شعر گفت و بي
گفت  ي ساده و معصوم هي مي  كه عين يك بچه،يه روزگار خنديديم؛ و كلّي هم به جنوبي

 كه داناي كّل ماجراي پناهندگان سوئد بود كنن؛ و شهال اين قدر نخندين ديپورتمون مي
يه كه ساكش آن قدر  ماند؛ جنوبي يه است كه آنجا مي دانست كه فقط همان جنوبي مي

هايي كه  خواستند بياندازند دور اما من برداشتم و گذاشتم روي چمدان فقيرانه بود كه مي
برديم توي ايستگاه   مياش را توش اطوي پنج كيلويي هم بود و وقتي با شهال داشتيم همه

هاش را فراموش كنم هي اداش را  مركزي قطار هامبورگ تحويل بدهيم براي اينكه دمپايي
يه كه   جنوبيكنن؛ و بعد هم به سالمتيِِ در آوردم كه اين قده نخندين، ديپورتمون مي

رفتيم و چند مارك آبجو و تنقالت خورديم و ) چون برادرش آنجا بود(ديپورت نشده بود
من حاضر بودم با همان پانصد دالري كه داشتم تمام عمرم خرج شهال را بدهم از بس كه 

  .خانم بود و مسلط به خود و به هامبورك و به شيرجه زدن توي ناف استكهلم
  
  

اي شيك بودم؛ نه سياسي بودم؛ نه شكنجه شده بودم؛ نه جانم در خطر بود؛  من پناهنده
همچين شيك و پيك داشتم . هام روي اسب آسيب ديده بود نه از اسب افتاده بودم؛ نه خايه

اش كه هيچ ربطي به خياطي و تئاتر و  ي صدا و سيما يك گوشه براي خودم توي مدرسه
كردم؛ كه رو به روم گاهي صداي  ادبيات نداشت، توي اتاق موسيقي كُس موش چال مي

 نادريِ كُس مشنگ بود وآمد كه ابراهيم   نسل پيش مياصغر عبداللهي و قاضي ربيحاويِِ
اش استاد شده بود و داشت  ارواي عمهجاي استادهاي پاكسازي شده را گرفته بود و 

هاي چخوف را هم دستمال  كرد و گاهي براي خالي نبودن عريضه خايه تدريس داستان مي
  .شد  خودم ميهمايونيِِبهتر از   احوالِكشيد و باعث مزاحِ مي

 به محض اينكه ديدم شايع شده كه قرار است كارمندها اي شيك بودم چون من پناهنده
شان كردم و روزي دو ساعت از كارم جيم شدم و رفتم  را هم بفرستند جبهه تخمم را حواله

گفتند حتي خياط هم كه باشي  آخه مي. (كالس انگليسي و مقدمات سفرم را آماده كردم
هاي  د اقل بروي و فداي تخمات را توي جبهه پرداخت كني يا ح كشي ي آدم بايد سهميه



  .)يي رهبرت شو كج و كوله
ام  پنج سال بود از خانواده(كس و كار مانده بود  اي شيك بودم كه اگر چه بي من پناهنده
اما چندان غمي .) دار رهبر كبيرشان بودند كردم، چون همه از دم طرف حتي فرار مي

ي چندتا كتاب نبود  نويسندهكه فقط (نداشت، چون هنوز يك هوشنگ خان وجود داشت 
 توانست مقدمات ، كه مي)ارزد ها به مفت هم نمي كه شاهكار باشد يا نباشد اين جور وقت

كس و كارهايي مثل من را هم راست و ريست كند و آدرس يك خانمي را به آدم   بيسفرِ
  ... بدهد كه بعد وصل شود به خانمي ديگر كه توي آلمان است و دعوتنامه

  !خواد كُس و كون بكن و دلي از عزا درآر  برو اون جا تا دلت مياكبرم -
  .رم آقا من براي كُس و كون كردن نمي -
  .توني كون بده پس برو تا مي -

ي كتاب داشت كه حتي وقتي به سي در صد  تا قفسه اي شيك بودم كه سي من پناهنده
ي  ه كند؛ پناهندهتوانست پول بليط هواپيمايش را تهي فروخت مي قيمت روي جلد مي

توانست بليطش را درست همان روز بگيرد كه به آن نياز  شيكي كه با يك تلفن بيژن مي
   .دارد

ام از اصفهان  من آن قدر شيك بودم كه با يك تلفن مرتضي پونصد دالر پول تو جيبي
ي من، آن هم وقتي كه خدادتا ايرانيِ توي تركيه براي يك دالر به  آمد درست توي خانه 

  .دادند هزار جور فالكت و خاك بر سري تن مي
حاال هم كه رفته بودم سوئد و برگشت خورده بودم و نه پاسپورت داشتم نه كارت 

توانستم يك تلفن بزنم به هوشنگ خان كه آقا من به   آن قدر شيك بودم كه مي،شناسايي
هار پنج روز كارت هاي شناساييم احتياج دارم كه پيش فالني است، و بعد از چ يكي از كارت

   .ي سفارشي برسد با بسته
اش كه تا عمر دارم يادم  بار و آن دمپايي  فالكتيه بود با آن ساك پناهنده آن جنوبي

  .رود نمي
هاي مادر من  پناهنده آن دختر مجاهده بود با آن وحشتي كه وحشت تمام روزها و شب

  .بود



  .من خيلي شيك بودم
ي پليس هامبورگ  دانست نبايد از اداره ودم كه ميوقتي ديپورت شدم همراه شهال ب

پليسه گفت برين توي همون . ي پناهندگي بيرون بياييم بدون دريافت كاغذ فورماليته
شهال شروع كرد مثل بلبل آلماني حرف زدن، و آن قدر يك . هتلي كه ازش اومدين بيرون

تاريخ گوز گوز گوز نفس حرف زد تا پليسه مجبور شد روي يك ورقه بنويسد كه ما در 
  .ايم به آنجا معرفي كردهبراي پناهندگي خودمان را 

  .بزن بريم. تونيم توي اين شهر مثل آدم راه بريم گفت حاال مي
شان را  ي واقعي آن زن و شوهر مجاهد بودند كه بند ناف پناهنده. من خيلي شيك بودم

 سوئد نرسند ديپورت شان اين بود كه اگر به از مجاهدين كنده بودند و تمام وحشت
هاي ديوث تركيه كه در تمام خاطرات سفرها  شوند به تركيه و بين همان پليس مي

   .اند نوشته
شناسم، و آن روزها  و آن روزها دانمارك اصالً اين دانماركي نبود كه من امروز مي

ه گذشت ك  سياسيِ مي چندتا از اين پادوهاي دگوريِِدانمارك مملكتي بود كه از صافيِِ
كنند دانمارك را براي ما پر از راسيست كرده  خواستند براي خودشان يارگيري چون مي

ترسيديم تنهايي  ي ما جفت شده بود از مرد و زن و اصالً مي ي همه بودند، طوري كه خايه
خواستيم برويم تا تلفن عمومي حتماً دو   برويم بيرون و حتي اگر مي»نورنا« از توي كشتيِ
فتيم از بس كه اينجا راسيست داشت و توي كوچه و خيابان آدم را با دشنه ر سه نفري مي

  .كردند و چاقو لت و پار مي
  !هاي گوزتان گُه توي وجودتان با آن سازمان

و آن روزها و توي آن موقعيت فقط همين كافي بود كه يكي را ديپورت كرده باشند به 
  . جفت شودمان يكدست جفت ي همه تركيه تا خايه

  .ي اعالميه نوشتيمه
  .هي تظاهرات كرديم

من مجاهد نبودم و از . با اين همه من خيلي شيك بودم و ته دلم قرص بود و محكم بود
تركيه هم نيامده بودم و دست آخرش بيخ ريش آلمان بودم و نسرين خانم كه خدادتا مثل 



لمان نمانم كه خواستم به قولم وفا كنم و توي آ درست است كه مي. من را بيخ ريش داشت
مشكلي بر مشكالت او اضافه نكنم اما ته دلم آن قدر قرص بود كه توي كشتي نورنا بين 

  .كردم تئاتر بودم و كيف مي كردم و براي خودم مربي ها هنرپيشه كشف مي بچه
 دانماركي را هم تبديل كرده بودم به هاي ابتداييِِ من آن قدر شيك بودم كه كالس

ي تئاتري بودم كه جمهوريِ اسالمي از من  رفتم روي صحنه ا ميي تئاتر؛ هر ج صحنه
  .دادم به تك تك رهبران او از راه دور بيالخ مي. گرفته بود

شان اين  يه بود و آن دختر مجاهد بود و آن زن و شوهري كه وحشت پناهنده آن جنوبي
مربوط باشد به  و ي ذهن من باشد  ساخته شايد هم اين. (بود كه ديگر با مجاهدان نيستند

آن چه يادم است اين است كه توي كشتي هر آخر .) ، درست يادم نيستمجاهديني ديگر
يك مشت حبه : شان بود دادند به من كه تمام دارايي آوردند مي هفته يك قوطي كوچك مي

رفتند طرف   ورود به دانمارك؛ و ميي چاي ليپتون؛ دوتا كارت شناساييِِ قند؛ چندتا كيسه
شان كه پيش  آمدند سراغ دارايي خوردند توي كپنهاگ و مي و روز بعد برگشت ميهلسينبو 
  .اكبر بود

 پاشيد روي وجودشان و يكي يكي توي ،اي از نور، زيبا و پاك و باالخره يك روز روزنه
 رفتند تا خود سوئد؛ به كوريِ چشم رهبرشان كه شان صندوق عقب ماشين دايي جان

  .ي ايران بودرجوي باشد يا آن يكي كه تو
من آن قدر شيك بودم كه حتي وقتي ديپورت شدم به آن هتل مشهور براي خودم 

هر روز سي، . شود دادم روي مبل تا ببينم چه مي خيلي شاهانه، خيلي همايوني لم مي
شدند به آلمان غربي كه يك هتل  چهل، پنجاه، گاهي هفتاد نفر از آلمان شرقي وارد مي

  تمامِمشهورترين مرد تاريخ پناهندگيِ ايران امير حيدري كه عينِتر نبود؛ با  كوچك بيش
   . بشر باشكوه و زيبا بود تاريخِ طولِ تمامِنجات دهندگانِ

   .براي ديدن اين شكوه و زيبايي بايد از اضطراب رها شده باشي
هاي بزرگ قوري  يه؛ با چمدان  عين ساك آن جنوبي هاي پاره پوره شدند با ساك وارد مي

ي  ر و كتري دار و اطوهاي پنج كيلويي؛ و يكي دوتايي هم با دالرهايي كه توي ليفهدا
  .كردند به تكثير كردنش شان بود و اگر امكان داشت از همان فرداش شروع مي تنبان



توانستي ايمان بياوري كه خدا انسان را به هيئت خود آفريده است؛  آنجا بود كه مي
  : درست به هيئت خود

   خاك بر سر؛
  ذليل؛

  ! درمانده
ي مانده در هتل موج  ي از حال رفته  ديپورت شدهبا ورود هر گروه، زندگي توي جمعِ

بينم خيلي جالب  كنم مي االن كه فكرش را مي. ها بود ها همه به تازه وارد چشم. گرفت مي
تر هم  بيش. بقيه همه پسر بودند. است كه دختر ديپورت شده فقط همان شهالي ناز بود

خواستند بروند توي بهشت  تر هم پناهندگان آلمان بودند كه مي بيش.  من عزب اقليعين
يا توي .  زياد نداشتيم»اليا كازان«البته از آن فالكت فيلم امريكا امريكاي . موعودشان سوئد

ها توي تركيه و پاكستان و كردستان عراق بودند  آن. اين بخش كه ما بوديم نداشتيم
جايگاه كساني كه حد اقل يك هوشنگ . ا بوديم جايگاه برگزيدگان بوداينجا كه م. تر بيش

يه بود با آن  شان عين مال جنوبي خان داشتند يا يك كمي دالر يا اگر هم ساك
  .انگيز، دست كم برادرشان توي سوئد محكم نشسته بود هاي غم دمپايي

تنها . شان بودم ترين من شيكاي از سرگرداني مرا هم در بر گرفته بود،  با اينكه هاله
هاي اين  هاي مجرد، به چشم كسي بودم كه به جاي نگاه كردن به دخترهاي مجرد، زن

كردم كه چه جوري ميان اين تك و توك دختر سرگردان  پناهندگان ديپورت شده نگاه مي
  شود مرا بپذيرد؟ يعني مي. است

  .كرد دستي مي ها هر كدام بر ديگري پيش اول
  .برد طرف آن دختري كه بود بل از ديگري هجوم ميها هر كدام ق اول

  خانوم مجردي؟ تنهايي؟ -
  .شدند اما بعدتر دست به دامان آقا رضا، دست به دامان امير حيدري مي

  .آقا من دو ماهه اينجام -
  .آقا من، انصافاً ديگه نوبت منه، با همين دختره بفرستم برم -

به به جاي شوهر من؟ يك غريبه توي يك غري. لرزيد هر كه بود و دختره تنش مي



   يه آقا؟ دونم اين كي پاسپورت من به جاي شوهر من؟ من چه مي
اي  شدند؛ چاره و بعدها ديگر آقا رضا و امير حيدري به قدرتي كه داشتند متوسل مي

شود و فقط براي عبور از مرز است و چي و چي،  نبود؛ پس از كلّي توضيح كه طوري نمي
  !زنم توي پاست يا اصالً سوئد بي سوئد خانوم يا اينو مي: زدند ر را ميباالخره حرف آخ
اي نبود؛ يك  بار بود روزي كه ميان اين جمع رسيده دختري نبود؛ زن بيوه و چه اندوه

آمد و   انگار شهابي به چشم مي،آمد توي جمع جوانان ديپورت شده آن زندگي مي
  .گذشت و محو مي

گرفتم از آقا رضا، و  روزي بيست مارك پول تو جيبي مياي شيك بودم و  من پناهنده
ايراني نگاه كنم هميشگيِِ تاريخيِِغمي نداشتم كه يك ماهي توي هتل به اين فالكت  .

كنم پولي كه من به امير حيدري دادم بيش از خرج هتل و بليط  امروز كه فكرش را مي
امروز كه و ر حيدري و آقا رضا، يا در نهايت خرج چندتا چلوكباب امي. هواپيماي من نبود

  .شان باشد توانم منصفانه نگاه كنم و بگويم نوش جان ام مي اينجا نشسته
  آمد؟ اگر امير حيدري نبود به سر آن خواهر مجاهدم چه مي

  يه با آن ساك و آن دمپاييِ غم انگيزش؟ به سر آن جنوبي
سپردند و عين   من مي هفتگي كه دستمجاهد با آن قوطيِِ  نهبه سر آن زن و شوهرِ

رفتند به طرف هلسينگو تا با كشتي برسند به هلسينبو و باز برشان گردانند به  شير مي
  هلسينگوي عزيز خودم؟

  
  

اما . گويند كه نوشتن كشف كردن است ها راست مي چي كنم اين ادبيات گاهي فكر مي
بينم  كنم، مي يهاي خودم و ديگران نگاه م اشكال در اين است كه من هر چي به كشف

   .قديمي است
  .هاي قديمي است بينم حرف خوانم مي هر چه از ايراني مي
  .هاي قديمي است بينم حرف نويسم مي هر چه از ايراني مي

مثالً االن كشف كردم كه از . كنيم يعني هي همان چيزهاي گذشته را از نو كشف مي



ند اما تصاوير آغشته به گند و گوز ما شكل در ذهن من باقي مي اي بي تصاوير زيبا فقط هاله
ي آن پسر  يعني هر چي تالش كنم كه چهره. شود با جزئياتش توي ذهنم ثبت مي

اي از  يه يا دختر مجاهده يا زن و شوهر مجاهده را به ياد بياورم، در نهايت هاله جنوبي
يك عكس تازه آورم، اما آرم ِ گرد پالستيكيِ جمهوريِ اسالمي عين  دلتنگي را به ياد مي

ي مستراح افتاده است و عين سنده روي آب  ظاهر شده جلو چشمم است كه توي كاسه
  .شناور است

بخصوص . خودمانيم شاشيدن روي آرم جمهوري اسالمي همچين كار سختي هم نيست
و فقط ) آيد چون آژير هواپيما به صدا در مي(كه به آدم گفته باشند نبايد آن را آتش زد 

دانم  من نمي. ي مستراح و سيفون را بكشيد ريز ريز كنيد و بريزيد توي كاسهبايد آن را 
اند با لذّت و بدون شرمندگي روي خودشان هم  هايي كه اين كار را كرده چند در صد از آدم

اما من اگر فرصت داشتم و روي آن اكبر سردوزامي يك دست تمام . اند شاشيده
به اين خاطر است كه .  روي جمهوري اسالميكردم كه  همان قدر كيف مي،شاشيدم مي
خواهد برگردم به آن اكبر سردوزامي؛ آن آدم خاك بر سر دو  هاست اصالً دلم نمي سال

اش چيزي بود و بيرون از خانه كم و بيش عين ِ هر كس ديگري  شخصيتي كه توي خانه
ها و منظورم همان رفتار.  چيز ديگري،كشيد كه زير چتر آن كثافت جاري نفس مي

همان دروغ . بيند شخصيتي هر كسي را تدارك مي گفتارهاي خيلي ريز است كه الفباي بي
شود   بودن آدمي ميبنديِ از صبح تا به شب و اجباري كه آن قدر جزوِ السالم و خالي عليه

اگر چه در . كند  كردنش حكم توهين به يك ملّت را پيدا مي كه كم كم حتي يادآوري
قدرها هم وجود  اي مثل ملّت آن داند كه كلمه كنيم هر ابلهي مي گي ميروزگاري كه ما زند

. شان اي را گسترد روي ها گوسفند يا بزغاله نيستند كه بشود چتر كلمه و آدم. خارجي ندارد
ي اكثريت مردم يك آب و خاك؛  شود خصيصه با اين همه چيزهايي هست كه به مرور مي

ماند و با او و همراه او تا هست و جاري  اركي؛ و با او ميي ايراني يا كه دانم شود خصيصه مي
   .است، جاري است

كنم توي صورت تو،  براي همين من هي ايراني بودن را، دروغ و دبنگ بودن را تف مي
  .توي صورت خودم



  .بينم اي جز اين نمي من چاره
  .خود يك جايي بايد ايستاد و توي صورت خود نگاه كرد و زد توي پوز

  .شود چنين كاري كرد ي گُه جاري است نمي كه چتر گستردهآنجا 
  .شود اينجا كه منم دقيقاً همان جايي است كه مي

توانم تو را و خودم را كه بيرون از آن خاكم و خاكي به  اينجا و بيرون از آن خاك مي
  .خودم و خودت نشان دهم

  خواهرِ تاريخيِِ وحشتام، پس از ديدنِ  جنوبي رفيقِاينجا پس از ديدن ساك و دمپاييِِ
مجاهدم، و پس از ديدن اين گُه هنوز جاريِ ايراني دروغ و دبنگ توي غرب و مرب 

 خودم  ايرانيِِتوانم بدون هيچ گونه نگراني آن بخش ايرانيِ خودم را تف كنم توي صورت مي
  .و خودت
ر زمين دروغ گفتم از س اي مي پرسد از كجا آمده ها هر وقت يك دانماركي از من مي اول

  و دبنگ و گُه، 
  با رهبران دروغ و دبنگ و گُه، 

ي جاري بوي دروغ و دبنگ و گُه  اي كه زير چتر اين گُه گسترده و مردم بيچاره
  .اند گرفته

  گويم از سر زمين دروغ و دبنگ و گُه،  امروز ولي مي
  با رهبران دروغ و دبنگ و گُه، 

روغ و دبنگ و گُه را در سراسر جهان با و مردمي كه صد و هشتاد در صدشان همان د
  .برند خود همراه مي

  توهين كردم؟
  خيلي ببخشيد؟

شايد روح خواهر مجاهدم در من حلول كرده است و من هم . دست خودم نيست
  .ام رواني

  .ام شايد ديوانه
  .ام شايد مهر نماز خورده



شايد وام كاد خوردهن ي.  
  .ها مواظبم باشيد رفقا و برادران و آبجي

  .تان برود كنار پنجره يكي
  .تان برود پشت در يكي

  .بقيه هم آماده خيز گرفتن شويد براي پريدن روي دست و پام
  ...ها، وگرنه اما حتماً چندتا دست هم بگيريد جلو دهانم رفقا و برادرها و آبجي

  
 به تاريخ گوز ِ گوز ِ گوز


