
 مهاجر
 

اين موقع سال فضای باز. پر مشتری است» برونز پارکن«  در palaceکافه رستوران معروف   
 و آفتابگير جلو ساختمان را هم ميز و صندلی ميزنند و سقفی موقت پارچه ای رويش ميکشند

يک گوشه روی ميز کوچکی سينه .  درست ميکنندو بار مشروبی بشکل بيضی هم وسط محوطه
مردم آنسوی نرده های کوتاه . می نشينم و ساالد ميگو و  ليوانی آبجو سفارش ميدهمآفتاب بهاری 

 در ضلع شمالی ساختمانکه کانال بزرگ آب روی  پل عابر پياده. و سبزرنگ کافه در رفت و آمدند
قوطی های . آب کانال تيره است.  وصل ميکند را به يکديگرمرکز اصلی خريددو  کافه قرار دارد

 و پاکت سيگار روی آب شناورند که بايستی از شب يکشنبه بجا مانده باشند و حاال خالی آبجو
.کارگرهای نارنجی پوش دارند کانال را تميز می کنند  

به ساعتم نگاه ميکنم، کمتر از پنجاه دقيقه ديگر در اداره امور مهاجرت که يک خيابان باالتراست 
 اول برای دو تا افغانی و بعد برای يک خانواده توی فرم های رسيده نوشته شده که. ترجمه دارم

سقف موقت کافه را باال زده اند و حاال آفتاب ماليم ميتابد وهمه آسمان بلند . ايرانی ترجمه ميکنم
 مشتريها دور ميزها نشسته اند و آرام باهم صحبت می کنند، سيگار دود .شهر فيروزه ای ميزند

آبی رنگ شهر گوتنبرگ، سنگين روی ريل ها  ترامواهای. دميکنند و از گرمای بهاری لذت می برن
توی پارک . صدای زنگ نزديک شدن آنها به خط کشی عابرين مرتب به گوش می رسد. در حرکتند

.کوچک روبروی کافه دو تا جوان انگليسی زبان با صدای بلند معرکه گرفته اند  
:ددارم ساالدم را ميخورم که يکمرتبه صدايی به فارسی ميگوي  

 آقا ببخشيد شما ايرانی هستيد؟
.بله هستم، بفرمائيد: ميگويم. سرم را باال ميگيرم، مردی غريبه روبرويم ايستاده ونگاهم ميکند  

ميانه سال است و نسبتا کوتاه قد اما چهار شانه با سبيل پرپشت جوگندمی و ريشی که چند روز 
کتی مشکی را روی شانه .  نشسته استيکی از ابروهايش قدری باالتر از ديگری. است نتراشيده

.هايش انداخته و قدری خسته بنظر ميرسد  
اجازه هست يه دقيقه بنشينم کنار شما؟ : دندان طاليش را از گوشه دهان نشانم ميدهد ومی پرسد

:دستم بی اختيار می رود و عينکم را برميدارم  
. البته، ولی من شما را بجا نمی آورم-  

و خودش را روی صندلی سبک خيزرانی  جا ميدهد و در همان حال ميگويد بحرفم توجهی نمی کند 
:بعد برای اينکه به حرفم بياورد ميپرسد. امان از اين غربت آدمخوار  

  ظاهرتون که ميگه بوشهری هستين، آره؟-
. خوزستانی-  
!شهآبادانی که بی ری بن نمي.  آها آبادان، من خنگ بايستی از عينک آفتابی تان ميفهميدم-  

کتش را روی شانه ها صاف ميکند و بعد . می خندد و يکبار ديگه دندان طاليش بيرون می افتد
.اسم من اسماعيل اما اسمال هم صدام می کنن: دست لختش را از زير کت دراز ميکند طرفم  

يه . هيچی نشده خودمونی شديم. منهم بهرحال اسمم را ميگويم و دست ميدهم و تعارفش ميکنم
...شايد هم موادی، چيزی. وک بنظر ميرسد اما حاال تا ببينيمذره مشک  

تا بحال دو بار جواب منفی گرفتم و حاال . يه دو سا لی ميشه که از ايران اومدم.  بچه تهرانم جناب-
.هم مخفی زندگی ميکنم اگه نه، دی پورتی روی شاخشه  

ت شانه راست پايين ميآورد و حرف که ميزند چشمها را باز و بسته ميکند، سر را يک هوايی بسم
.دستش عين برف پاک کن ماشين به چپ و راست بدنش حرکت ميکند  

گاهی هم توی  . زن از اينها که عضو کليسا مليسا هستن توی خانه اش منو پناه دادهه  يه پير-
.پيتزايی يکی از بچه ها سياه کار ميکنم تا اين نيز بگذرد  

روی ميز  کوچک . مين طور نصفه نيمه توی بشقاب استغذايم ه. من تقريبا فقط گوش ميدهم
.نميدانم اصال چرا بهش گفتم بنشيند. فلزی جای کافی برای دسته کاغذهايم نيست  

. خنده پرشور چند دختر و پسر جوان از ميزی آنطرفتر توی هوا پر ميکشد و گرم به دل می نشيند
ان حتی يک لکه ابر هم در پهنايش بی آسم. صدای مرغهای دريايی از باالی سرمان شنيده ميشود

.نوک تيز کليسائی در انتهای پارک به دل فيروزه ای آسمان نشسته است. کرانش ندارد  
حاال اسماعيل سيگاری روشن می کند، پک سنگينی ميزند و دودش را ول ميدهد توی بشقاب 

  چيه جناب؟دلم ميخواست بدونم کار شما. يه جورايی به دلم نشستی مرگ اسمال: ساالدم
.تا اينجا فقط او سئوال کرده و من همين طور کور و پشيمان از بفرما زدن خودم جواب داده ام  

. من مترجم هستم، مترجم اداره امور مهاجرت-  
.ت ميره» ولوو« پس پيش اينا !  به چه شانسی-  



؟..ولووت ميره   
...ا و مردانگی کن بي. کار ما هم پيش همين ها گيره.  ای آقا يعنی خرت ميره ديگه-  
من فقط يه مترجم ساده ام که ساعتی کار ميکنم و چند ماه ديگه هم بيکار .  استپ اسماعيل خان-

.ميشم چون همه پناهنده ها زبان ياد گرفته اند و ديگه به امثال من احتياجی نيست  
.يه ذره توی ذوقش ميخورد ولی فی الفور برميگردد سر اخالق خودش  

پيش بند تميز سبز رنگ و چشمانی شفاف برنگ دريا ميآيد جلو و قلم و دفتر دختر جوانی با 
:کوچکش را از جيب پيش بند بيرون ميآورد  

  ميشه اوردر بگيرم؟-
:من ليوان آبجو را برميدارم ومی پرسم .اسماعيل نگاه من ميکند. اينرا از اسماعيل می پرسد  

آبجو که ميخوری؟ -  
. قربان کرم ات-  

!اين هم ماليات فرهنگ رودرواسی. برايش بياوردميگويم يکی   
دختری دارد چهارپايه های بلند . نشسته ايم روبروی هم و مرور برنامه کاری بکلی يادم رفته است

.بار را مرتب ميکند و روی پيشخوان دستمال می کشد  
 

 پيمانکاری يه. من همه جای خوزستان را بلدم.  آقا زمان اون خدا بيامرز ميرفتيم آبادان عشق-
نقلی داشتيم که از شرکت نفت قطعه های فرسوده و اين چيزها را تحويل ميگرفتم و حمل ميکردم 

هر وقت هم آبادان ماندنی ميشدم، . کار و بارم توپ بود. کلی آدم توی پااليشگاه می شناختم. تهران
اونجا رفتی حتما ؟. شب بزن برو نايت کالب  

.ما اهل آبادان نيستممن گفتم خوزستانی ام ا.  نخير-  
!تا سفيده صبح بيدار. توی جاده خرمشهر.  ای بابا نايت کالب بغل هتل آبادان-  
. آره جايش را ميدانم کجا بود اما من اهلش نبودم-  

بلند ميشوم . باد يکی دو برگ از کاغذ هايم را می برد و ميآندازد زير يک از ميزهای رديف عقب
خودش ميرود و . شما بشين: و دستش را ميگيرد جلو سينه اماسماعيل هرد. که جمع شان کنم
کتش از يک ور می افتد که با حرکت شانه راستش ميکند و باز خراب ميشود . کاغذها را ميآورد

.توی صندلی روبرويم  
  حاال شما کی اومدين اين طرف؟-

.شروع ميکنم بخوردن بلکه کمتر حرف بزند. خيلی سال پيش، همون اوائل جنگ  
ای سرنوشت الکردار، موقعی که اون خدا بيامرز هنوز دست توی جيب های جليقه اش نکرده  -

صدايش يک پرده . عيسی به دينش موسی به دينش، اما حاال بيا و ببين. بود، کيف همه کوک بود
:باال می رود   

.» آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت-آن کاخ که جمشيد درآن جام گرفت «   
:ی ميگيرم روی ميز و چند بار از باال به پائين پمپ ميکنمکف دستم را افق  

اينا که توی کافه نشستن شايد فکر کنن ما داريم دعوا . قربانتم اسمال خان يواش تر حرف بزن
:گنگ نگاهم ميکند و از زير سبيلها نرم ميخندد و ليوان آبجو را باال ميگيرد. ميکنيم  

! سالم غربت نشين-  
از شکم واگن . می ايستد» فم مان« ار کانال آب پيش ميايد و جلو مرکز خريد تراموای برقی از کن

چند زن مهاجر افريقايی با مقنعه های بلند تا روی زانو و يک . ها همه جور آدم می ريزد بيرون
. دور تسبيح بچه با موهای فرفری دنبالشان پياده می شوند و از پل ميگذرند و ميآيند طرف پارک

:الی انگشت به طرف زنها اشاره ميکنداسمال سيگار   
! می بينی جناب، همين ها مملکت ما را آتش زدند-  

يک هفته . ميگويم کوتاه بيا اسمال خان! نخير، مثل اينکه کله اش بوی قرمه سبزی هم ميدهد
نيست که ليست خبرچين های رژيم را توی اين شهر منتشر کردند، ما که تازه با هم آشنا شديم 

... آخه يه ذره.برادرمن  
زن و بچه که حتما داری، نداری؟: مثل اينکه نفهميد چی گفتم، پرسيد  

خانم و بچه هام اول آمدند و يکسال بعدش برام . اما من ديگه ندارم: آمدم جواب بدهم، ادامه داد
اما توی اون يکسال بی . ما هم شرکت را داديم دست رندون و آمديم اينجا. دعوتنامه فرستادند

...ر کردا  
. اسمال خان قربونت يواشتر-  

رک بهم . آره توی اون يکساله انگار که زن ما را برده باشند و يکی ديگه را گذاشته باشند جاش
تو نميری تا مرز . گفت از من ديگه خوشش نمی ياد و فقط محض بچه ها برام ويزا جور کرده

همو باعث شد .  کسی را ميشناسیناموس آدم توی واليت غربت نه زبانی بلدی نه. سکته هم رفتم



از اداره مهاجرت . هنوز داشت حرف ميزد که موبيلم زنگ خورد. که دو بار منفی بهم بدن
.ميخواستند دوبل چک کنند و بگويند که پناهنده ها قبال آمده و نشسته اند منتظر من  

فعال خدا . ديگه شايدعذر ميخوام اسمال، يه وقت . بايستی بلند شوم و بروم. به ساعتم نگاه ميکنم
از کافه ميزنم بيرون، انگار که سنگی را از روی دلم برداشته باشند شروع ميکنم به راحت . حافظ 

.نفس کشيدن و ميروم طرف محل کارم  
+ + + + 

من و او و دو برادر افغانی نشسته ايم و کار را شروع . دفتر کار آن ماری اولسون ته راهرو است
 فرم رسمی را از کشو ميزش در ميآورد  و ضمن صحبت آنها را ميدهد به آن ماری دو. می کنيم

من تصميم نهايی در مورد . برادرها بی تاب هستند و نگران توضيحات مسئول پرونده شان. من
جواب مثبت است و هردو برادر . پناهندگی آنها را برايشان از روی کاغذ ميخوانم  و ترجمه ميکنم

.دييکيشان درجا برگشت و مرا نشسته بغل کرد و بوس. دميتوانند در سوئد بمانن  
بعد انگار که دارند .  آن ماری با آنها دست ميدهد و تبريک ميگويد شدمسئوال و جوابها که تما

من پشت سرشان ميروم که خانواده . امامزاده ای را ترک ميکنند، دوال دوال از در ميروند بيرون
.ايرانی را صدا کنم بيايند تو  

. حدود چهل ساله همراه دو پسر از روی نيمکت توی راهرو بلند ميشوند و ميآيندیمخان  
زن از دست شوهر سابقش شاکی است و ميخواهد که او و بچه هايش را به جای ديگری منتقل 

کنند و آدرس و شماره تلفن مخفی داشته باشند و تمام مکاتبات آنها از طريق همين اداره مهاجرت 
پيداست که زن . تند و چکشی حرف ميزند و من ترجمه ميکنم برای آن ماری. به دستشان برسد

درسش را فوت آب است و با آدمهايی که  مشکالت مشابه داشته اند قبال صحبت کرده و آماده به 
.ميدان آمده است  

زن گفت اصال نمی خواهد مردی . زن گفت اينجا کشور قانون و تساوی حقوق است، ترجمه کردم
زن گفت که شوهرش وقت و بيوقت تلفن . اشد و با بچه هاش راحت است، ترجمه کردمداشته ب

بعد تاپ تاپ زد توی کمر پسر بزرگش و گفت . ميزند و او را تهديد به مرگ ميکند، ترجمه کردم
.اين مرد، مرد ديگه ای ميخوام چکار  

تغيير محل زندگی و تلفناما در مورد . آن ماری توضيح داد که ميتواند پليس را درجريان بگذارد  
او گفت . بعد هم اضافه کرد که فعال هيچ قولی نمی تواند بدهد. کمکش بکندشخصا  ميتواند و غيره 

.که آرامش بچه ها بيش از همه چيز مورد نظر است  
.ن ميکردهاستو اصال همان توی ايران هم  زندگی اين مرد قضا قورتکی بوده و فيلش ياد هند-  

 نتوانستم ترجمه کنم و شانس آوردم که موقع استراحت کوتاهمان پيش آمد و اين تيکه آخر را
.همگی از اطاق رفتيم بيرون  

من يک فنجان شير قهوه از ماشين گرفتم و آمدم توی راهرو که زن و بچه ها ايستاده بودند و 
نی چه به روز تا مرا ديدند زن گفت آقا تو که نميدا. باغچه بيرون را از توی پنجره نگاه ميکردند 

از صدقه سر بچه ها کارش را درست کردم که بياد يار و . خيال ميکند اينجا هم ايرانه. ما ميآورد
.آمد و شد بالی جانم ياورم باشه اما  

 گفتم چای و قهوه اونجا ته راهرو هست، ميخوای براتون بيارم؟
:گفت نه مرسی و دوباره حرفش را ادامه داد  

منهم به تنگ آمدم و رفتم . حتی کتکم هم ميزد. آمد روزگار ما را سياه کرد از همان هفته اول که -
چه فايده از اين زندگی آقا؟. پليس و همه چيز را گفتم، تقاضای طالق را هم داده ام  

: گفت. گفتم خوب شماره تلفن را که عوض کنند و آپارتمان ديگری بگيريد که مشکل حل ميشود
تلفن هم که عوض بشود باالخره توی شهر بهم . ل از اين شهر برويمنخير آقای مترجم، ما بايد او

همين يکساعت پيش که داشتيم ميآمديم اينجا اين پسر بزرگم ابراهيم، طرفای همين . برميخوريم
. شکر خدا که او ما را نديد اگر نه بچه هام را زهره ترک ميکرد. کافه برونز پارکن ديده بودش

خوب ترجمه ميکنم و تحصيل کرده ام و الحمدهللا از اين مردهای هيچکی آنوقت بست به نافم که من 
:تشکر کردم و راه افتادم طرف دستشويی که شنيدم گفت. نيستم و خوش بحال خانم و بچه هام  

 بخدا اگه يکی ميدانست که اين نانجيب شب ها کجا کپه مرگش را ميگذاره و به پليس خبر ميداد -
.به آنی  دی پورتش ميکردند  

+ + + + 
 

يکيشان گفت مگه تو بلدی به  افغانی هم . و با دخترها سالم و احولی کردم» رسپ شن« آمدم توی 
بعد . ترجمه کنی؟ گفتم تقريبا همان زبان است با اين تفاوت که آنها کالستيک صحبت ميکنند

ش و ساعتهازد روی کامپيوتر. کرده اند» بوک« خواستم  ببيند که برای هفته آينده کجا ها مرا  
.و محل کار را پرينت کرد و داد دستم  

. ميخواستم برايت ئی ميل کنم ولی حاال که خودت اينجا هستی-  



. ممنون، من ديگه بايد بروم-  
 

.از پله های اداره آمدم پائين وخيابان را گرفتم طرف ايستگاه تراموا  
ختهای پارک و شعار ميدادند که حدود ده دوازده  نفری ايرانی با پالکارد ايستاده بودند زير در

خنده ام گرفت و ياد خودم افتادم و آن اواخر دهه هفتاد با . مرگ بر آن يکی و زنده باد اين يکی
از پل روی کانال . کافه هنوز مثل پيش از ظهر پر مشتری بود. بچه های کالج توی هايد پارک لندن

جب شنيدم که کسی دارد بلند بلند آواز ايرانی تعکمال آب گذشتم و رفتم که سوار تراموا بشوم اما با 
. کنجکاو شدم و برگشتم جهت مخالف ايستگاه. ميخواند و عده ای هم آنطرف کانال جمع شده اند

:حاال صدا بيشتر ميآمد آهنگی قديمی از دلکش بايد باشد  
....سگش را خون دل دادم، که با من، آشنا گردد، ها ها هاها  

. که سنگفرش پياده رو را از حاشيه سيمانی کانال جدا ميکرد ده آهنیخودم را رساندم پشت نر
 بلند .پارک اسمال آمده و رفته و درست نشسته بود روی لبه کانالآنطرف . يکمتربه خشکم زد

يک لنگه شلوارش را باال زده و پا را جمع کرده بود توی . آواز ميخواند و باال تنه اش لخت بود
پايش ديگرش پاندول ميخورد توی کانال که حدود دو متری تا سطح . شکم و زانو را تکيه دست

.آب فاصله داشت  
يک بند غزل که ميخواند، دست را از بيخ گوش برميداشت و انگشت را با تهديد به سمت آسمان 

ماشين پليس آمده و رانده بود توی پياده رو . هرآن می توانست سرنگون بشود آن پائين. ميگرفت
بنظر . يک پليس زن داشت با تلفن صحبت ميکرد. اعيل روی چمن ايستاده بودو پشت سر اسم

. ميآمد که منتظر مترجم هستند يا آنکه نمی خواستند با نزديک شدن يکباره او را بترسانند
اسماعيل از سر نو آسمان را با انگشت تهديد کرد و چند تا الکردار بی کردار بست به ناف روزگار 

برگشت و آرام پای . ش را گرداند و پليس ها را در چند قدمی خودش ديدآنوقت يکمرتبه روي
بعد فقط صدای . ديگرش را هم آويزان کرد توی کانال و جلو چشم همه سرخورد و رفت پائين

.کوبيده شدنش روی سطح آب به گوش رسيد  
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