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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر حقوق

  
  پری قدمی: فرستنده

 ٢٠١١ اپريل ٢٧

  ديداری با اعتصاب کنندگان غذا 

 لندن  انگلستان ـ]داخله[مقابل ساختمان وزارت کشور

 

 

  غم 

  اين جا نه

  جاست که آن

  دل 

   اما

  .در سرماِی اين سياه خانه می تپد

  در اين غربت ناشاد

  سی ست اشتياقأي

  .که در فراسوھای طاقت می گذرد

  بادام ِ بی مغزی می شکنيم

  ياِد دياران را

  و تلخای ِ دوزخ 

  ) ١.(در ھر رگِ مان می گذرد

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  

  

  !به اين چادر خوب نگاه کنيد

   خوش و آب ھوا بر پا شده است؟آيا اين چادر برای گذراندن تعطليالت در منطقه ای

  آيا اين چادر در پارکی خوش منظره بنا شده است؟ 

  آيا کسانی که در اين چادر سکونت دارند، در پيک نيک به سر می برند؟ 

  !نه

 مقابل ساختمان وزارت "کرای دون"اين چادر، محل اقامت تنی از جوانان ايران است که در شھرستان 

  !وخته شده تحصن کرده اندکشورانگلستان با لبانی د

شود،   شنيده می"کرای دون"زمانی که نام . ای آشنا برای تمامی مھاجران و پناھجويان می باشد  منطقه"کرای دون"

ی که بالتکليف ئمی افتيم و تصويری از روزھا) وزارت کشور (HOME OFFICEمعروف ۀ ناخودآگاه به ياد واژ

  . ذھنمان نقش می بنددبه ھوم آفيس رفت و آمد داشته ايم، در

 فيلم مصاحبه ای از اعتصاب کنندگان در تلويزيون قبالً . غذا  به ديدار متحصنين رفتم مين روز اعتصاب ٢٢در 

ديده )  ٣(که در نھمين روز اعتصاب غذا به سر می برند، و نير عکس ھايشان را در روزنامه گاردين) ٢(برابری

  .بودم

انرژی . چھره ھايشان زرد رنگ و پريده شده بود.  غذا نتوانستم آنان را بشناسماما در بيست و دومين روز اعتصاب

وقتی که وارد چادر شدم، به احترام و رسم و رسوم ايرانی از . در چادر دراز کشيده بودند. برای فعاليت نداشتند

ان که ديگر حسی جای خود برخاستند، که ناگھان مھيار سرش گيج رفت و برادرش مھران او را کمک کرد و کيو

  .نداشت، حتی بنشيند
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بيست و دو روز غذا نخوردن و فقط با . فضای دردآوری برايم بود، می دانستم که حتی حس حرف زدن ھم ندارند

  .جرعه ای نوشيدن آب روزھا و شب ھا را سپری کرده اند

اما کيوان کنجکاوی يک . با کيوان صحبت می کنم، می دانم که صحبت کردن با لبانی دوخته شده برايش سخت است

  .وبالگ نويس را درک می کند و شروع به سخن می کند

  

  

  

نود . دانشجوی مھندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی ـ ورامين بودم. سی ودو سال سن دارم. کيوان بھاری ھستم

 در ١٣٧٦ل سا. به علت درگيری با يکی از دانشجويان بسيجی اخراج شدم. و چھار واحد درسی را گذراندم

ھم چنين در  .مسابقات کشوری ايران ـ جام شھيد ناطق نوری مقام قھرمانی کشتی ايران را توانستم به دست بياورم

 مقام دوم را در ليگ تھران کسب ١٣٨٤ در ليگ تھران مقام اول را کسب کردم و در سال ١٣٨٣ و ١٣٨١سالھای 

. من آدم سياسی نبودم. ان در ورزش کشتی فعاليت می کردمدر سالھای ديگر در مقام ھای دوم و سوم ھمچن. نمودم

اما بعد از انتخابات وقتی که ديدم بسيجی ھا و نيروھای انتظامی چگونه به مردم حمله می کنند نتوانستم تحمل کنم 

ھمراه با برادرم . نبودمگر ھموطنانم چه می خواستند؟  فقط آزادی می خواستند جوابشان گلوله و تجاوز و زندان 

در يکی از تظاھراتھا ھمراه  .کيارش به خيابانھای تھران حمله ور شديم تا بتوانيم ديکتاتوری را از ايران بيرون کنيم

بعد از اين اتفاق عکس من و برادرم به  .ليس را چپ کرديم و آتش زديموبا برادرم و تنی چند از دوستانم ماشين پ

  .جام جم  چاپ شد و مجبور به ترک کشور شديمۀ طرناک در روزنامعنوان دو مجرم و شرور خ

کليه ھايم درد . االن ھم بيست و دو روزه که در اعتراض به قانون پناھندگی در کشور انگلستان لبھايم را دوخته ام

  .به من گفته شده است کليه ھايت عفونی شده اند. دارد، ادرام خونی شده است
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در ايران در يک مغازه ای که مارکھای خارجی و معروف را می فروخت، .  سال سن دارم١٧. ستممھيار معياری ھ

ھای ايران بعد از انتخابات جذب جنبش مردمی شدم و برای آزادی به  من ھم مثل ساير جوان. شاگردی می کردم

در زندان بدترين شکنجه ھا را . زندان شدمۀ توی يکی از تظاھراتھا دستگيرم کردند و روان. خيابانھای تھران رفتم

  . تحمل کردم از جمله تجاوز جنسی

در اعتصاب غذا به سر می  من ھم مثل کيوان و کيارش بيست و دو روزه که در اعتراض به حکم وزارت کشور

  . االن ھم چشم درد شديد دارم و سرگيجه اذيتم می کنه. برم

چون قرار شده از طرف جمع . ش را ندوخته استھاي  مھران معياری ھم در اين تحصن حضور دارد ولی لب

  .سر می برده او ھم، ھمچون ھم چادری ھايشان بيست و دو روز است که در اعتصاب غذا ب. سخنگوی آنان باشد

  

  

چادر ديگری نيز مقابل مقر عفوبين الملل برقرار شده است که دو پناھجوی ايرانی با لبھای دوخته آن جا حضور 

  .ولی اعتصاب کنندگان در آن جا حال مساعدی ندارند. ه ام که به آن جا سری بزنمفرصت نکرد. دارند
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ی ترين خواستھايشان ئی شھر می افتم که برای ابتدائذای زندانيان سياسی در زندان رجاناخود آگاه به ياد اعتصاب غ

  .و باز شعر شاملو را زمزمه می کنم. در اعتصاب غذا به سر می برند

  اددر اين غربت ناش

  سی ست اشتياقأي

  .که در فراسوھای طاقت می گذرد

 

  :پی نوشتھا

  شعر : دفتر يکم/ ـ ھجرانی ـ مجموعه آثار احمد شاملو١

  ـ لينک تصويری مصاحبه با تلويزيون  برابری ٢

html.zaetesabgha/video/com.radiobarabari://http  

  

  ـ لينک مصاحبه با روزنامه گاردين ٣

-uk-lips-sew-stikers-hunger-iranian/٢١/apr/٢٠١١/world/uk.co.guardian.www://http

deportation  

  

  

  لندنپری قدمی ـ  

  ١٣٩٠ ]ثور[ ارديبھشت٧ برابر با ٢٠١١ اپريل ٢٧

com.wordpress.pariqadami.www  

   

  


