
!ا بهشت؟يران؛ جهنم يا  

  

شه يهمل ين دليدارند و به هم "بدبخت بودن"شه احساس ين است که هميجهان سوم ا يکشورهامردم ات يازخصوص يکي
بوده و  يت موجودمان ناراضيم که دائما از وضعيهست يها هم از جمله مردميرانيما ا. و ناالن هستند يخود ناراض ياز زندگ

  .کنمين موضوع اشاره ميته در ابه چند نک. ميزنيشه نق ميهم

  :کرديف مير تعرياز دوستانش بود را با مضمون ز يکيجالب را که نقل احوال  يااز دوستان خاطره يکي

بار دان ترهيپدرش در م. ميباهم بزرگ شده بود يداشتم و از دوران کودک يکيو نزد يميار صمياز دوستانم رابطه بس يکيبا "

ن بود که چند نفر را يش هم ايکل و ورزشکار بود و موضوع اکثر صحبتهايه يقو. اردر بودنديليمغرفه داشت و خالصه 
 ييهاو مزاحمت داديمبود که انجام  يشر يف کردن کارهايچند نفر را کم کرده و خالصه افتخارش تعر يکتک زده و رو

 بود و يخود شاک يت زندگيدائما از وضع ن بود کهياتش ايگر از خصوصيد يکي. کرديجاد ميمحل ا يدخترها يکه برا
با پدرش هم دائما دعوا . نبود يراض يزيچ چيچوقت از هيداشت ه يار مرفهيبس ياردر بود و زندگيلينکه پدرش ميرغم ايعل

گرفتن ديپلم با  خالصه بعد از ... .م و يا آمديبه دن! ياعجب خراب شده ي، تو!ستيران عجب جهنميگفت ايم. و قهر بود
گردد چون دائما از ايران بد به ايران برنمي کرديم که او ديگر هرگزما فکر مي. در، راهي اروپا شد براي ادامه تحصيلپول پ

ن يتريميصمعلت برگشتنش را براي من که . ماه به ايران برگشت ۶گفت ولي در نهايت تعجب ديديم که بعد از مي
  : ودم اينگونه تعريف کردب شدوست

و  يران مقدور نبود را بطور کامل مرور کردم از هر نوعيکه در ا يحاتيدو هفته اول، همه تفر يکيدر دم يآنجا رس به يوقت«
سوار شوم خوشحال  يرانين ايستم ماشيگر مجبور نينکه ديدم و از اين لوکس خريک ماشيبعد از چند روز . !ييدر هر جا

ابانها خلوت شده و يدم خيآخر شب که شد د. کردميدور مابانها دور يرون و در خيزدم ب مدين را خريشب اول که ماش. بودم
. کردميچکس نبود همه چراغ قرمزها را هم رد ميدم و چون هيگازيابانها ميکه ممکن بود در خ ين سرعتيلذا با آخر

- درب آمده يس جلويدم که دو پليد. زننديدم که درب خانه را ميدبعد چند ساعت . خالصه بعد از چند ساعت به خانه رفتم
 يوار چسباند و شروع به بازرسياز آنها مرا به د يکيبعد . ميايدرب را باز کردم از من خواستند که چند قدم جلوتر ب يوقت. اند
دند و يم را کشير پايکباره زيکه چطور شد که به  دمينفهم. از آنها را هل دادم يکيشدم و  ين کار آنها عصابياز ا. کرد يبدن

 نم از پشت به. شدميکه داشتم خفه م گردنم گذاشت يش را رويسرم نشست و زانو ياز آنها رو يکي. ن شدميزم پهنِ
 يوقت. دانستميعلتش را هم نم س تعجب کرده بودم ويخشن پل ادبانه وين رفتار بياز ا. س بردنديدستبند زدند و به اداره پل

 يا رواني يمگر من جان اندبا من داشته ين رفتاريچنکه آنها  ت کردميشکاس يپلس يم فورا به رئيديس رسيبه اداره پل
و پليس را  !زدينطور نظم شهر را به هم بريتواند ظرف چند ساعت ايم يک روانيالبته که فقط "س گفت يس پليرئ .؟هستم



د زنده ک موجويتوان از يکه م يشاتيآن روز تمام آزما. ستير و ببند چينهمه بگيدم که علت ايتازه فهم. "ل بدهدهم ه
بعد هم روانه !. يسالمت روانعجيب و غريب شات يمواد مخدر گرفته تا آزما و يش مواد الکلياز آزما: از من گرفتند را گرفت

تمام آن آزمايشات بعالوه جريمه خطاهاي  نهيدند که فکر کنم هزيم برين برايار سنگيمه بسيک جريدادگاه شدم و در دادگاه 
به عنوان راننده من ماه توقيف شد و  ۲سال توقيف شد ماشينم براي  ۱ام براي گواهينامه. را حساب کرده بودند رانندگي

 يس به شدت عصبانيپل ياز رفتارها .به خانه برگشتم ساعت خالص شدم و ۳۰ حدود باالخره بعد از. پرخطر مارک شدم
ران چند يدر ا. گردنم گذاشته بود يش را رويرم نشسته بود و زانوس ين خوابانده بود، رويزم يس مرا رويپلنکه يابودم، از 
از آن اتفاق چند هفته . ن رفتارها را نکرده بوديبا من ا يکبار هم کسي يحت يمنتقل شده بودم ول يانتظام يرويدفعه به ن

شلوغ سوار  يها و ساعتهااز روز يکيدر . نداشتم مجبور بودم از مترو استفاده کنم ين و اجازه رانندگيگذشت و چون ماش
 يدرازک دستيم به آن خانم يتهران داشت يکه از مترو يطبق عادت. خوشم آمد يکنار يهااز خانم يکياز . مترو شدم

از  يکيدر !. خوشحال شدم چون فکر کردم از من خوشش آمده. نگفت يزيچ زد و يآن خانم هم لبخند. کردم! يمختصر
. س هم کنار اوستيک پليستاده و يها اپله يدم همان خانم زودتر از من در بااليدم ديباال رس به يوقت. اده شدميها پستگاهيا

به جرم . تر بوديه جديبار قضنيا. س منتقل شدميت کرده بود و من باز به اداره پليس از من شکايآن خانم به پل... بله
ک شهروند کامال يماه زندان محکوم شدم و به عنوان  ۲و به  يک خانم به دادگاه معرفي يجاد مزاحمت برايا و يدرازدست

ک يدر که شد يباورم نم. داديت بدهد فقط با لبخند جوابم را ميهرچه به آن خانم التماس کردم که رضا. پرخطر مارک شدم
 ير مترود مانما با دوستان. ماه زندان داشته باشد ۲ ين کاريک همچنيدارند  يابا برهنهيکه زنها پوشش تقر ييکشور اروپا

بار هم که  چند .افتادينمهم  يچ اتفاقيهبود و  روزمره حيک تفريمان يبرا م ويکردين کارها ميتهران بارها و بارها از ا
من در زندان چون  يهايبندهم. سال گذشت ۱۰م يآن دو ماه در زندان برا !!.چکس گوشش بدهکار نبودياعتراض کردند ه

ادم يهر وقت خاطرات آن دو ماه !!. ميتوانم بگويبا من داشتند که نم يبد و زشت يليخ يليخ يو جوانتر بودم رفتارها يخارج
- يمدر آنجا از دوستانم  يام هم اطالع نداشتند که من زندان هستم و فقط تعدادخانواده. شوديخ ميد مو به تنم سيآيم

ماه که آزاد  ۲بعد از . خل زندان به آنها زنگ زدمهم از دا يچند بار که در مسافرت هستم و ام گفته بودمبه خانواده. دانستند
. دميکشيم يبلند يادهايفر ،نامناسب يت روانيوضعل يتا چند هفته بدل. نداشتم يگر تعادل روانيشدم و به خانه برگشتم د

که با من  ييرفتارها. دميترسيط اطرافم به شدت مياز مح. حبس کرده بودم درب را چند قفله کرده و خودم را در داخل خانه
بعد از . داديفکرش هم آزارم م يحت. ت مرا خرد کرده بوديگر شده بود به شدت غرور و شخصيان ديدر زندان توسط زندان

کردن  يزندگ ينجا جايا"دم که يخوب فکر کردم و د. ام بهتر شديچند هفته اندک اندک بر خودم مسلط شدم و وضع روح

  .  »و برگشتم هجمع کردلم را يوسا يبعد از مدت کوتاهلذا ". ستين

زد، الت يگر دائما غر نميد ،شده بود يآدم آرام. گر رفتارش کامال عوض شده بوديکه برگشته بود د يگفت وقتيدوستم م
ن پسرم يا. است يخوب ين خارج عجب جايا«گفت يار خوشحال بود و ميبس ر رفتار اويين تغيپدرش از ا... . آورد ويدر نم يباز



بر سر پسر پردردسر و  ييچاره خبر نداشت که در آنجا چه بالهايپدر ب. »!!!شد و برگشت روبه آن رونيماه فرستادم آنجا، از ا ۶را 
   ".ده استينجا رسيشر او آمده تا به ا

 طبق قانون خواهد رفتار کنند ويخواهند هر جور دلشان ميهستند که م يدر کشور ما کسان. ن استيه هم هميت قضيواقع
خبر ندارند . ک بهشت بزرگيران، يک جهنم بزرگ است و خارج ايران يکنند که ايفکر م. کنند يخودشان در جامعه زندگ

به نام قانون دارند که هرکس  يخط قرمز .برقرار است يمحکم ار سفت ويشرفته، قانون بسيپ يکه اتفاقا در کشورها
که بخواهند درست  يکسان يدر واقع برا .شوديبرخورد م يبا و ن زمانيترعين وضع و سريدترياز آن تجاوزکند به شد يمتريسانت

 ياست ول يزندگ يبرا يا محل خوبيدن يهمه جااحترام بگذارند هم گران يرفتار کنند، خوب زحمت بکشند و به حقوق د
ست ين کردن يزندگ يبرا يمناسبمحل ا يدن يچ جايکنند ه يبخواهند زندگ يانگريو عص يگرياغيها که با يبعض يبرا

                                       .رانيا بدتر از ،که خارج ران و چه خارج و چه بسايچه ا


