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روز بيست و پنج جوالی، وقتی به محل همبستگی بين المللی رسيدم يک ربع از شروع برنامه می 
دهم آيی در اعتراض به سرکوب و کشتار مردم در تظاهرات در ابتدا، مثل آن بار، آن اولين گر. گذشت

اعتراضی پس از انتخابات نبود که تا به ايوان حقوق بشر برسم يک پرچم بزرگ ايران و روشنايی شمع 
اين بار صحن ايوان تقريبًا خالی بود با چند توريست، يعنی هنوز نيامده اند يا ديگر . ها خودنمايی کند

پس آمده اند : در وسط ته صحن افتاد" پرچم بزرگ سبز مسلمانان جهان"چشمم به ناگهان  - نمی آيند؟ 
 .و آنجا در آن طرف صحن هستند

  

همه، يعنی جمعيتی حدود دويست تا سيصد نفر، هر يک ! جلو می روم و می بينم جلسه عکاسی است
رفته اند و روی پله ها به سمت پايين ايستاده اند و رضا دقتی از باالی عکسی از ندا را جلوی صورت گ
. رضا می خواهد با عکس هايش توهم انبوهی از ندا را به وجود بياورد. پله ها از آنها عکس می گيرد

چرا رضا دارد از مردم به عنوان مدل رايگان برای آتليه عکاسی اش استفاده می کند؟ اما مگر 
در هر گردهمايی، نمی خواهند برای بيننده توهمی تصويری و چند ميليونی از زائران  برگزارکنندگان

امروز احساسم اين است که انگار به استوديوی عکاسی و يا لوکيشن ! زيارت کربال را به وجود بياورند؟



  .فيلمبرداری دير رسيده باشم چون همه چيز راس ساعت مقرر شروع شده است

   
پس از اتمام سکانس عکاسی با ماسک ندا، کسی که پشت . سويم می آيددوست عکاسم مرا می بيند و به 

بلندگو است از همه دعوت می کند که به آن سوی صحن بروند، از پله ها پايين می رويم و در آن سو 
سخنرانی فرانسوی ها را می شنويم که در همبستگی با ايرانيان و آزاديخواهی ايرانيان، . قرار می گيريم

توهم، نسبت به انتخابات اخير ايران می گويند و بعد نوبت به خواندن متن با مهربانی جمالتی پر از 
می رسد که چندين و چند بار از طريق ايميل دريافتش کرده ايم و تقريبًا کلمات " فراخوان همبستگی"

. باسمه ای و پوشالی و پر شعارش را از بر شده ايم و بعد جوانی شعار می دهد و بقيه تکرار می کنند
آيا گفتن اين شعارهای آبکی و اين خط و " ؟عاشق دل سوخته"؟ باز هم "خش و خاشاک"باز هم  !!!!آ

دردی را دوا می کند؟ فرصت طاليی حضور بر صحن حقوق بشر " روز همبستگی"نشان های لمپنی در 
ای "و " يار دبستانی"و باز سرود " ؟!خس و خاشاک تويی"و اين همه خبرنگار بين المللی و باز 

  "!!!!اناير

  
  

ای به اين عظمت را چه سريع با هم تنظيم راستی آن همه سازمان جهانی و حقوق بشری پروژه 
ولی چرا به نام ! شاق استکاری " روز همبستگی جهانی با مردم ايران"ثبت يک روز به نام !!! کردند

همبستگی جهانی با مبارزات مردم ايران، باز ما بايد برويم زير علم موسوی و کمپانی سبز؟ چرا تا اين 
حد و در سطح جهانی به مردم دروغ می گويند و مردم ايران و مردم جهان را فريب می دهند تا امورات 

ع سهمگينی که رخ داد در چهارچوب موازين آن کمپانی رفسنجانی و موسوی را پيش ببرند؟ کجای وقاي
کميته مستقل عليه سرکوب "اين  رژيم هميشه سرکوبگر و آن نظام آدمکش قابل رفع و رجوع است؟

چطور به اين سرعت توانست با همه ی دنيا اعالم همبستگی کند؟ چطوری است که مستقل " مردم ايران



شعارهای آبکی !!! ف و يک شعار و بقيه خفه؟؟؟است ولی همگی در همه جای دنيا يک رنگ و يک حر
تا ديوار پای ديوار صلح را در سکوت طی  و پوک که تمام شد بايست مسافت طوالنی ميدان تروکادرو 

      .کنيم
  

  

  
  

می کنند که از اينجا تا ديوار صلح اجازه شعار دادن نداريم پس مسافت را در سکوت برگزارگنندگان اعالم 
ی اخير قرار گرفته و داوطلب شده که تومار يکی از دوستانم بسيار تحت تأثير جو روزها. عبور می کنيم

را حمل کند، دوست من گمان می برد اگر آن تومار سبز سيدی را حمل کند، صلح و آزادی به ميهن خس 
و خاشاک شده و مردم آش و الش شده اش برمی گردد و او هم پس از سی سال می تواند به سوی 

زهی ..." تا لر نرود به بازار. "ی سنجد را ببيندسرزمين لرستان برگردد و يک بار ديگر رنگ دره ها
جوانی که در . دوستمان ما از ما جدا می شود تا به دسته حمل کنندگان تومار بپيوندد! خيال باطل

گردهمايی گسترده ايرانيان ساکن پاريس، دشداشه عربی پوشيده بود، امروز بلوز و شلوار سفيد پوشيده 
در نتيجه ما هم از روی پله ها و از روی . اه می رود و ما به دنبالشو بيرق تشيع به دست، پيشاپيش ر

چمن ها و از ال به الی دست و پای توريست های اطراف برج ايفل مانند زائران امامزاده داوود در 
بخشی از افکارم را برای دوست ! ميزانسن غريبی است. سکوت به دنبال بيرق تشيع عبور می کنيم

به دوست  "همه چيز گوياست، مگر نه؟: "بعد به او می گويم. زگو می کنم عکاس فرانسوی ام با
برای بدنه . جريان اصالحات را تله ای برای مبارزات و جنبش مردم ايران می دانم: "فرانسوی می گويم

ای که ملت ايران باشد، اصالحات مدام سران گنديده و مردم فريب پيدا می کند و آنها را به بدنه می 
اصالحات منظورش از تغيير، عوض کردن مهره هاست و به کل هرگونه . تا جنبش را بپوکاند چسباند

 "مگر نه اين که بايست به کل اين سيستم مخوف را از ريشه در آورد؟! تغيير بنيادين را پس می زند
تو مهستی : "دوست فرانسوی به من می گويد. کالفه ام و عوارض اين کالفگی در چهره ام نمايان است



و من از خود می !" اما اينها فقط می خواهند کمی بهتر شود! برای کشورت آزادی زيادی می خواهی
آيا اينها می خواهند اوضاع کمی بهتر شود؟ و يا فقط دار و دسته . کاش همين هم راست بود: "پرسم

  خودشان به قدرت برسد تا از منافعش بهره مند شوند؟ 

  
  

درست وقتی زير برج ايفل می رسيم، درست مثل اين که به نقطه ميزانسن از پيش تعيين شده ی نمايش، 
تابی می دهد و " شيعيان جهان متحد شويد"و به صحنه فيلمبرداری رسيده باشيم پيشقراول به بيرق 

. و همان شعارهای لوس هميشگی، و بقيه هم تکرار می کنند" رای من کو؟"چندين و چند بار می گويد 
چون درست در يک نقطه . حتمًا قبًال آمده اند اينجا و اين صحنه را زير نظر کارگردان تمرين کرده است

مهستی حق با : "دوست فرانسوی به من می گويد! ی معين زير ايفل پرچم را برد باال و تابش داد
مهستی ديگرهيچ !" ت وگرنه حضور انسانها برايشان اهميتی نداردبرای فيلمبرداری اس! توست

سياهی لشگر تاريخ نشويم و در کادر فيلمبرداری "حواسش به او نيست و با وجودی که خودش گفته 
آنها قرار نگيريم و نگذاريم از ما استفاده ابزاری کنند و فقط توده های بی کالم و مطيعی برای طی مراحل 

آوردن . "ولی قلبًا باورش نمی شده که قضيه تا اين حد علنی و توهين آميز باشد" باشيمطريقت با آنها 
انگار فقط . انگار توضيح نبايد داد. به سبک امام نيست؟ انگار مردم آدم نيستند" امت هميشه در صحنه

همه اين ! انگار همه اش يک شوی بزرگ است و بس. از مردم برای نمايش های خود استفاده می کنيم
راه آمده ايم و دو کلمه حرف حساب نشنيده ايم و اين چندمين بار است؟ و تو باز اميدواری؟ دارند فيلم 

فيلم را برای کشورهای متعدد تهيه می کنند تا باال بردن بيرق خود و فتح خود را در ! می سازند ديگر
ا با نور سبز شيعيان فتح نکردند؟ و مگر در ايتاليا ميدان ميکل آنژ ر. پای برج ايفل به آنها نشان بدهند

؟ "ستون پيروزی برلن"کنسرت بزرگ سبز و کنسرت مادونا و خانم گوگوش؟ و باز پرچم سبز در برابر 
  به کجا خواهيد انجاميد؟ به فيلتر شدن ما؟" فتح سبز"عاقبت اين 

  

  



  
: دوست فرانسوی می گويد. عظيم پخش صدا را می بينيموسط زمين چمن که می رسيم دستگاه های 

را با !" دوباره می سازمت وطن"دستگاه پخش صدا، دارد ترانه " !اين وسايل صوتی خيلی گران است"
خواننده : "دوست فرانسوی همانطور که عکس می گيرد از من می پرسد. صدای داريوش پخش می کند
در چند کلمه به او توضيح می دهم و ياد فانتزی های جوانی نسل خودم " اش کی است؟ چی می خواند؟

باال بردن پرچم : و فانتزی يک مسلمان امروزی! اريوش در برج ايفلپخش ترانه ای از د. می افتم
آيا اين برنامه بخشی از فتح جهان به ! همه ی اينها به فتح خيبر می ماند! شيعيان جهان در برج ايفل
  نيست؟" مبارزه مسالمت آميز"و تحت لوای دروغين " دموکراسی"دست شيعيان و به نام 

شلوارش سبز . بلوزش سبز است. بينيم که از سر تا پا سبز پوشيده استخانم مجری و هنرپيشه را می 
او در اين لحظه، شکوه يک ! فقط کفش های پاشنه بلندش سبز نيست! حتی کيفش هم سبز است. است

او را می بينيم که با کفش های پاشنه بلند توی چمن ها . خيارچمبر هنوز نپالسيده در جاليزار را دارد
خوشبختانه امروز پای ميکروفون داد . ا فرانسوی می دود تا با آنها اعالم همبستگی کنددارد دنبال چندت

با . سخن نخواهد داد ولی همچنان سبزپوش در کادر پشت صحنه خواهد ماند تا در تلويزيون ها ديده شود
ار ي"کالفگی به راه خود ادامه می دهيم تا به آنسو می رسيم و باز سخنرانی های تکراری و باز 

و سرانجام اعالم می کنند که تومار " خس و خاشاک"و " دبستانی

   
دوست عکاس جلو . برويم تا مراسم را تماشا کنيمرا نمايش خواهند داد و بهتر است از آن سوی پله ها 

می رود تا عکس بگيرد و من با دوست جديدی که که در تظاهرات بزرگ ايرانيان با او آشنا شده ام می 
  .مانم

دوست جديد در تظاهرات قبلی بچه اش را گذاشته بود توی کالسکه و آمده بود جلوی شهرداری پاريس و 
کارش زيبا بود . تکه ای از شاهنامه را تکثير کرده بود و با خود آورده بود و بين مردم پخش می کرد
جدا کرده بود،  ولی انتخابش نامناسب، چون آن بخشی که از تبار پارسی و دين پارسی حرف می زد را

در حالی که من امروزی هيچ تحقيری نسبت به قوم عرب يا تازی ندارم و دوستان بسياری در ميان ملل 
مختلف و اديان مختلف دارم و خواستار يک جمهوری الئيک هستم و به هيچ وجه وارد بحث برتری 

گرايی و احساس برتری نسبت ما ايرانيان بايست روزی اين نژاد. زبان و دين و تبار پارس کهن نمی شوم
مگر اسالم، . به اعراب را کنار بگذاريم و هر چه اسالم بر سرمان آورده است را از چشم اعراب نبينيم

اعراب امروز را از فرهنگ جهانی عقب نداشته است؟ و مگر اسالم در زمان خود، تحولی پيشرو نبود؟ 



که مردم به سوی اسالم گرويدند تا شايد پادشاهان ساسانی آنقدر فاسد و عياش و زنباره بودند 
. آن روز فرصت بحث با دوست جديد را پيدا نکردم! و باز حديث تکراری. روزگارشان بهتر شود که نشد

آن روز، دوست تازه، با بچه اش در کالسکه به راهپيمايی آمده بود و امروز با ميهمانش که از 
دختر مهمان رفته جلو تا از تومار عکس . ستبه پاريس آمده ا" روز همبستگی" شهرستان برای 

  .بگيرد
می بينی مدام توهم . هيچی ندارند که به مردم بگويند" يار دبستانی"و " خش و خاشاک"می بينی جز "-

خودشان می نويسند به همبستگی را به وجود می آورند تا عکس و فيلم تهيه کنند و با معنای جديدی که 
  "!بدهند جوامع بين المللی ارائه

توريست های ايفل و اطرافش به کل اين مراسم مانند بخشی از برنامه های تفريحی اطراف برج ايفل نگاه 
تومار آهسته آهسته باز می شود و توسط افرادی که آن را حمل می کنند دور زمين چمن پهن . می کنند
! درست مانند ميزانسن تعزيه. سته دارد دور زمين چمن خيمه ای سبز می زندتومار آهسته آه. می شود

جلوی تومار بادکنک سبزی بسته اند و آهسته آهسته دارند با گستردن تومارشان زمين چمن را فتح می 
" !آزادی در ايران!"رضا دقتی سر تومار را مانند علم تعزيه در دست گرفته و پيشقراول شده است. کنند

آيا رضا هم مانند اين افراد گمان می برد با حمل بيرق شيعيان به صلح در جهان . عار رضا بوداين ش
کمک می کند که دارد به اين شکل با مردم سرکوب شده ی ايران اعالم همبستگی می کند؟ همراه با 

می  زمانی که او ديگراز عکسبرداری خسته شده، پيشنهاد. دوست جديد راه می رويم و حرف می زنيم
می بينی هيچ پروژه و يا هيچ حرفی جز : "از دوست جديد می پرسم. کنم برويم چند دقيقه ای بنشينيم

  "رسيدن به قدرت ندارند؟

   
چگونه . نشسته، از اين طرف و آن طرف عکس می گيرددوست جديد سری تکان می دهد و همانطور که 

ای چنين گسترده را ناگهان يک گروه تازه کار در مدت يک ماه توانست در سطح جهان برنامه 
سازماندهی کند؟ پول اين همه آفيش و تی شرت و شال و و کاله و پرچم و کاسکت و خيمه های سبز را 
چه کسی می پردازد؟ آن دستگاه های عظيم صوتی را چه کسی کرايه کرده است؟ اين همه گل و اين همه 

ين شبکه عظيم چطور شکل شمع و اين همه آفيش سبز در هر گردهمايی را چه کسی می پردازد؟ ا



گرفت؟ مخارج اين گردهمايی ها را از کجا می آورند؟ يعنی تعويض نور سبز در ميدان ميکل آنژ و يا 
      کنسرت مادونا و غيره مجانی بوده است؟

راستی چه . نگاه می کنم که مانند مهی دارد ايرانيان را در خود می گيرد وهم بزرگ سبز رنگبه اين 
دست به اعتصاب غذا بزند؟ مگر اعتصاب غذا برای شرايط سخت زندان نيست؟  اکبر گنجیلزومی داشت 

  معرکه گيری است؟ " اعتصاب غذا"مگر نمايش است؟ مگر ! سه روز اعتصاب غذا در برابر سازمان مل
را می خواندم، طوری حرف می زند که انگار هر جنايتی شده، در  اکبر گنجیداشتم مقاالت اخير  ديشب

است که طول اين چهار سالی که احمدی نژاد رئيس جمهور بوده صورت گرفته است و چقدر عجيب 
کسانی که بنيان گذاران وزرات اطالعات و يا بازجويان و شکنجه گران و يا توابان همين رژيم بوده اند، 

از کميساريای !" همراه شو عزيز"امروز در خارج از کشور، سردمداران نهضت سبز شده اند و با نامه 
! ی نژاد و خامنه ای را دارندبين المللی حقوق بشر در سازمان ملل، تقاضای محاکمه بين المللی احمد

چرا از ديگر جانيان، هيچ اسمی نمی برند؟ حاال هنوز خبر ندارم که در همين امروز، در آمريکا برای 
ايرانيانی که پرچم سه رنگ به محل همبستگی برده اند برگزارکنندگان پليس خبر کرده اند؟ هنوز نمی 

ارچوب موازين خودشان را نداده اند؛ آن هم در اين دانم که در هيچ کجا اجازه هيچ شعاری خارج از چه
از همفکری و همدلی و اتحاد و همراهی نمی آيد؟ پس چرا " همبستگی"مگر !!! دعوت بزرگ و جهانی

همه چيز در چهارچوب موازين داخلی تنظيم شده است؟ در چهارچوب همان موازين و همان نظامی که 
اند و کشته داده اند؟ آن وقت پس چرا همه می توانند فقط  مردم در اعتراض به آن توی خيابان ريخته

امضا کنند ولی همه حق ندارند حرف بزنند؟ چرا همه حق ندارند در فضای آزاد خارج از کشور، خودشان 
  باشند و با صراحت روياهای خود را بيان کنند؟

خردادی ها را  ٢ناچاريم خرداد به بعد شروع می شود؟ چرا  ٢٢چرا تاريخ مبارزه برای اين افراد از 
خرداد، به جنبش گسترده مردم گوناگون و رنگارنگ ايران تحميل کنيم؟ چرا  ٢٢چون سران نهضت 

هويت آنان در پوشش سبز نهفته است؟ آيا مانند حجابی سرکوب کننده برای زنان مسلمان، آنها با اين 
  و ساکت کنند؟ چادر سبز به منزله هويت خود، می خواهند ما را برای ابد سرکوب

اگر فرض کنيم زهرا رهنورد نماد سير تحوالت زن موفق ايرانی باشد؛ يعنی از مينی ژوپ شاهنشاهی به 
به روسری ) با الهام از فيلم های کيارستمی(چادر آستين دار و روسری کلفت جمهوری اسالمی، و اخيرًا 

رسيدن؛ پس چه زمانی زن واقعی ترکمنی و کيف قشقايی و سپس در زير چادر مشکی به مانتوی رنگی 
ايرانی به آزادی نائل خواهد شد؟ و يادم می افتد که حضور دست در دست موسوی و بانوی محجبه و 
زهرای فولکلوريک برای فيلم تبليغاتی انتخاباتی به کارگردانی داريوش مهرجويی صورت گرفته بود و 

به کارگردانی رخشان بنی " ا نيمی از ايرانيمم"و نيمی از ايران در فيلم " زن"زهرا خانم، نمادی از 
  !اعتماد، چه تشعشات انديشمندانه ای از خود و دانش برخاسته از دکترای فول پروفسورش ارائه داد

   



حاشيه چمن، روی نيکمتی نشسته ايم و حرف می من و دوست جديد، باقی دوستان را گم کرده ايم و در 
چپ مبارز ايران، اما اين بار به صورت آهنگ های جنبش سبز چون ساالد مخلوطی از آهنگ های . زنيم

بازانديشی شده و بازنويسی شده ، به عنوان موزيک متن دارد از دستگاه های عظيم گرانقيمت صوتی 
پخش می شود و تومار هم دارد پخش می شود و دور زمين چمن را می گيرد و من هم آهسته آهسته 

و حمله لمپن ها را دانشگاه به " بعد از مرگ شاه بحث. شاه بايد برود. "خستگی دارد در جانم می نشيند
ياد می آورم که تا دو نفر با هم حرف می زدند اين اوباش می آمدند و بحث را ممنوع می کردند و حاال 

اصًال ! تبديل می شود به نهايت مبارزه يک ملت برای آزاديخواهی؟" احمدی نژاد بايد استعفا بدهد"
قانون اساسی "ن اساسی و در چهارچوب نظام يعنی چی؟ کجای آن مبارزه مدنی در چهارچوب قانو

انسانی و عادالنه است؟ کجای منش آن نظام، انسانی و عادالنه است؟ چرا " جمهوری اسالمی و نظامش
بايد در اين دايره تنگ عبوس و در چهارميخ قرون وسطايی اين نظام باقی بمانيم؟ ما به شما چه 

ک تک ما را در تابوت مصلحت انديشی و اصالح گرايی و سانسور اسالمی، احتياجی داريم که داريد ت
  زنده به گور می کنيد؟

پشت اين تومار چه مشروعيتی است؟ . تومار سبز دور زمين چمن چرخيده است و باز دارد دور می زند
کنند؟ مگر مگر ايرانی ها به خودشان اجازه می دهند که بروند توماری برعليه سارکوزی در ايران تهيه 

امضای يک فرد خارجی در مورد وضعيت ايران، می تواند مشروعيتی داشته باشد؟ پشت اين تومار چه 
، جنبشی که با "ما بی شماريم"محتوايی نهفته است؟ نمايش تماميت گرايی و توهم زايی جنبش رنگی 

، نمی تواند مردمی مه سبزش می خواهد محتوای همه چيز را بگيرد و به نفع سران خود بازنويسی کند
باشد، جنبش از باال نازل نمی شود، در ميان مردم جنبشی به وجود آمده است که بسيار عميق تر و با 
محتواتر از اين ظاهرسازی ها با تخم های رنگی است و اين جنبش آزادی خواهانه مردمی دارد شکل می 

و ساکت کردن جنبش، مثل هميشه، گيرد برای همين مصلحت انديشان نظام، از حاال برای خواباندن 
  .سران گنديده و دست نشانده ی خود را نشانده اند

  اينها کی اند؟ اينها کجا بودند؟ -
اينها مجموعه ای از اپوزيسيون مردم فروش و فرصت طلب و کسبه و سرمايه داری خصوصی و  -

تيم بروبچه های اينها هنرمندان خود فروش و فرزندان شان هستند؟ در چند سال اخير، هر جا می رف
از جنبش زنان تا جنبش دانشجويی تا ! در هر موردی فعال شده بودند. صحنه گردان مجلس می شدند

همان ! هر جا می رفتيم بودند و کم کم خود را با موازين داخلی تطبيق دادند! آزادی زندانی سياسی
ما داريم خودمان را با ايران تنظيم می  کم کم محدوديت ها پيش آمد و هربار دليلشان اين بود که! شعارها

البی ". می خواهيم صدای داخل کشوری ها را به گوش اينها برسانيم: "کنيم و يا استداللشان اين بود
هايشان به صورت مشخص و معين شکل گرفته بود و در سطح خارج از کشور چهارچوب خود را حفظ 

آهسته آهسته و نرم نرم . ا منافع ايشان مهار بزندمی کرد تا به جوش و خروش های فردی و يا مغاير ب
  !جا باز کردند و با دستی آهنين در دستکش مخملی، دست پيش گرفتند و حاال حاصلش را می بينی

رئيس "حرف می زند آيا می داند که در ايران هيچ وقت " رئيس جمهور منتخب"آن خانم فرانسوی که از
ات ايران مثل انتخابات فرانسه و رقابت بين سيگولن رويال و مگر انتخاب. نداشته ايم" جمهور منتخب

نيکال سارکوزی بوده و حاال يکی تقلب کرده؟ او که نمی داند که ايران هنوز تجربه دموکراسی را و 
جمهوريت را نداشته است و در آرزويش می تپد و جوانانش گلوله می خورند؛ او که نمی داند اکنون 

آيا . بی می روند و به جايش در پارلمان اروپا سخنگوی مردم ايران می شونددروغگويان با اسناد قال
غربی ها اين حقايق را می دانند که عده ای بازجو يا شکنجه گر و تواب رژيم اسالمی، اکنون در خارج 
از کشور سخنگوی مردم ايران شده اند و دارند آنها را به سوی نيستی محض می برند و مدام دارند از 

های خارجی می خواهند که فقط به جناح اصالح طلب به عنوان رهبران مبارزه کمک کند و از هر  دولت
  گونه کمکی به مردم دلير ايران خودداری ورزد؛ آيا غربی ها اين را می دانند؟



يکی از دوستان دوان دوان به سويمان می آيد و . نشسته ام و ديگر رمق ندارم که از جايم برخيزم
و پيش از آن که جوابی بدهيم، !" زنگ زدم جواب نداديد. د؟ پيداتان نکردمکجا بودي: "هراسان می پرسد

و باز پيش از !" داره دنبال شما می گرده -همين جا هستيد تا بروم اون يکی رو پيدا کنم؟ : "می گويد
وسط چمن، مهمان دوست جديد را می بينيم که دارد به . اين که جوابی بدهيم دوان دوان دور می شود

در فکرم که چطور سايت های اينترنتی ايرانيان مثل حکومت نظامی در وضعيت موج . می آيد سمت ما
سبز به سر می برد و حتی سايت های خبری خارجی که توسط مصلحت انديشان مصادره شده فقط اخبار 

برنامه شان چيست؟ که همه يک رنگ ! سبز بيرون می دهد و مدام در حال زمينه چينی برای آنهاست
مگر زيبايی دموکراسی در چندصدايی بودن و شنيدن " !ما همه يک صداييم! ما هم يک نداييم"مشوي

  نظريان متفاوت و گوناگون نيست؟ پس اين بولدوزر سبز چه می گويد؟
عده ای از ايرانيان محالت پانزدهم  و!" اين ها کاسب های پاريس پانزدهم هستند:"دوست جديد می گويد

با کسبه " همبستگی"از ابراز . ه در ميان جماعت می چرخند به من نشان می دهدو شانزدهم پاريس را ک
  !ايرانی پاريس پانزدهم بسيار متعجبم

  نمی رويم؟! ساعت نه شده! من خيلی خسته ام -
  .چون من بايست به بچه ام برسم. آره برويم -

پخش کرده از برابرمان  اعالميه ای" اتحاديه انجمن های فرهنگی ايرانی در پاريس"شخصی از جانب 
" اتحاديه"داريم که حاال اينها بيايند و با هم" انجمن فرهنگی"مگر ما در پاريس چندتا . عبور می کند

تعجبم . تشکيل بدهند؟ مدتی منتظر مهمانش می شويم تا از راه برسد و بعد کمی بنشيند و خستگی در کند
بينم که مدام با مردم سالم و عليک می کند، او مرا به به انتها خواهد رسيد وقتی مهمان تازه وارد را می 

با خانمی که با پرچم سبز را حمل می کند سالم و عليک . ياد احوالپرسی و چاق سالمتی لرها می اندازد
  !می کند و من گمان می برم با هم آشنايی دارند

خسته ای؟ اگر : "ست پرسيدناگهان می بينم لبانش را غنچه کرد و با عشوه ای شتری از دختر پرچم به د
و بعد با !" نمی خواد! نع:" و دختر ناگهان می گويد" می خواهی من پرچم را برايت نگه می دارم؟

می . تازه علت غنچه شدن لبان ميهمان شهرستانی را می فهمم !چشمانی حيرت زده دور می شود



  !خواسته تومار را بگيرد تا با آن از او عکس بيندازيم
نمی مانيم ! واش دارم علت بعضی از سالم و عليک های او را می فهمم و باز تعجب می کنمتازه يواش ي

تا به نشانه مبارزه مسالمت آميزمان با جمهوری اسالمی که مردم ايران را به گلوله بسته است و 
ها  جوانانش را با شنيع ترين شکنجه ها در کشتارگاه های مخفی خود تکه تکه کرده است، پرواز بادکنک

پس از خداحافظی با ديگر دوستان، به سوی نزديک . را در آسمان پاريس ببينيم، نه ديگر نمی مانيم
وقتی در پايان عازم رفتن به سوی مترو هستيم، مهمان تازه وارد با خانمی که . ترين مترو راه می افتيم

خسته "کند و به او  از کسبه پاريس است و دارد چيزی را پشت وانت اش می گذارد، چاق سالمتی می
:" زن فروشنده مانند يک کاسب حرفه ای در امتداد سالم و عليک به او می گويد! می گويد!" نباشيد

و او انگار از زيارت " بياييد از اين دست بندها بخريد؟

   
  

من در فکرم و ! برگردد به سوی وانت می رود تا دست بند پالستيکی سبزرنگی بخردشاه عبدااللعظيم 
و چون يک !" بياييد از من اسپند بخريد": حتی صدای او را درست نشنيده ام و گمان برده ام می گويد

قوطی اسپند دارم که هنگام نوروز از قفسه به پای هفت سين و پس از سيزده به در به قفسه منتقل می 
  .شود خيال اسپند خريدن ندارم و از جايم جم نمی خورم

: را صدا می زند کمی بعد مهمان تازه وارد، به نشانه ی اين که پول خرد به همراه ندارد، دوست ميزبان
و دوست ميزبان به سوی او می رود تا به او پول خرد بدهد، تعجب دوست جديد " دو يورو نداری؟"

ديدنی است چون وقتی توی مترو نشسته ايم، دوست شهرستانی دست بند پالستيکی سبز را به جای دو 
آخه از زيارت :" ه به او می گويمبا خند..." تا لر نرود به بازار!!!! "يورو به او می دهد تا به دست کند

و !" ديگه هر وقت تظاهرات بيايی چشم نمی خوری! بکن دستت صواب داره. برمی گرديم نذر داشتيم
و تا در ." من ايستگاه بعدی پياده می شم تا خط عوض کنم: "پيش از اينکه حرفی زده شود، می گويم

و می پرم بيرون و می دوم تا !" ديگه نيستمبرنامه بعدی من ! خداحافظ" "مترو باز می شود می گويم
   .از اين مهی که دارد همه ی ما را در خود می بلعد دور شوم

 


