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به آوارگان سوری در پاریس

به همه آن هایی که از رش غرب به غرب پناه برده اند
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فرید قدمی
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ـ متام اسامی در این رمان غیرواقعی اند و هرگونه شباهت شان با آدم های 

واقعی از رس تصادف است.

ـ واقعاً؟ 

ـ اتوبیوگرافی هم نیست. 

- Comme c'est étrange!
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روزپاره ی اول
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بودای سیگاری

در پاریس هر که باهات انگلیسی حرف می زند می خواهد جیبت را بزند... 
مثل برق!... دو ساعت که توی پاریس مباین می فهمی، ردخور ندارد! طرف 
انگلیسی پشت هم شنیدی، جواب  تا کلمه ی  تا چهار  فهمیده خارجی ای... 

نده، فرار کن! در رو!    
ظهر رسیدم پاریس... رضا آمده بود دنبامل و توی ترمینال منتظرم بود... 
اتوبوس دیر رسیده بود... دو ساعت تأخری... توی راه که بودم رضا پیام داد 
که چرا دیر کردی، کی می رسی؟... از بغل دسیت ام که زین چاق و سیاه پوست 
بود پرسیدم کی می رسیم پاریس... به انگلیسی... هاج و واج نگاهم کرد... 
به فرانسه پرسیدم... باز هم هاج و واج... گفتم احتماالً عرب است... عریب 

پرسیدم... لعنیت طوری نگام می کرد که انگار نه انگار... 
سراجنام رسیدمی پاریس... رضا مهچنان توی ترمینال منتظرم بود... مهان 
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بلند و  با موهای  اتوبوس که بودم شناختمش... قد کوتاه، کمی چاق،  توی 
ابروهای پرپشت... انتلکت حسایب... پدیدارشناس!

آمدم پاینی... ماچ و بوس... هنوز پام به زمنی نرسیده سیگارم را روشن 
کردم... کف سیگار... یکی از ساک هام را برداشت و رفتیم مست ماشنی اش... 
فورد امریکایی... گفت، پس بایستیم سیگارت متام شود بعد برومی توی ماشنی... 
گفتم، آها! فهمیدم از آن هاست که منی شود توی ماشنی اش سیگار کشید... چه 

حیف!... پاریس آن طرف پنجره ی ماشنی باشد و نتواین سیگار بکشی.
رضا گفت اگر حوصله داری چرخی توی پاریس بزنیم با ماشنی و بعد 
برومی خانه استراحت کین... می خواست پاریس را سواره و یب سیگار نشامن 

بدهد... چه خوب! برومی!
توی یک  از  ایفل...  رفتیم  اولش  دیدمی...  ماشنی  توی مهان  را  کلی جا 
کوچه... سر کوچه نگه داشت و گفت من بروم دوری اطراف ایفل بزمن و او 
توی ماشنی منتظرم مباند... آخه جای پارک نبود... گفتم، خب، دمت هم گرم! 
دست کم دو نخ سیگار دود می کنم... از توی کوچه رفتم مست ایفل... یک تکه 
فوالد لندهور... ایفل را به خاطر آن شعر آپولینر که شبیه ایفل است دوست 
داشتم اما خودش بدجور توی ذوقم زد... شبیه یک خرپای بزرگ... مهنی، 

نه بیشتر!
حول و حوش ایفل می پلکم... بیشتر خریه به مردم تا برج... توریست های 
کنم...  غرق  پاریس  عیش  توی  را  خودم  اول  از مهان  می خواهم  فراوان... 
به قول مهینگوی، توی جشن یب کران پاریس... جشین که توش با آدم هایی که 
هیچ منی شناسی شان خوش و بش می کین، رفیق می شوی، عیش می کین... من 
شیفته ی شهرها و حمیط هایی یب هویت ام، یب هویِت غالیب که مثل شب روی 
مهه چیز سایه بیندازد... شیفته ی جاهایی که آدم ها به زبان های متفاوت با هم 
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حرف بزنند... غریبه هایی که تن ها، لبخندها، اشک ها و میمیک صورت شان 
تنها زبان مشترک شان باشد... دور ایفل کمی این طوری ست... توی مهنی ده 
ایتالیایی، چیین... در رؤیای  انگلیسی، فرانسه،  دقیقه چند تا زبان می شنوم: 
جشن پاریسیِ  خودم ام که کم کم دارد شروع می شود... طوری که توی ذهنم 

ساخته و پرداخته بودم...
بعِد ایفل، رفتیم پای جمسمه ی ژاندارک، نزدیکِ لوور... ژاندارک سوار بر 
اسبش بود و می تاخت، درجا، مهیشه مهان جا، به جای دیگری هم منی رسد 
شبیه  نامرئی...  و  مرئی  ارباب های  چشم  زیر  درجا...  تاختین  هیچ وقت... 
اسب های اسباب بازی سکه ای... و ماشنی ها مهنی طور از دو سوی ژاندارک 

می گذرند... 
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خمصوصًا این جمسمه ی ژاندارک را دوست داشتم ببینم... پای مهنی جمسمه 
فرانسه  به  دارد  رضا  که  رماین  مهان  افتاده...  اتفاق  قبلی م  رمان  از  خبشی 
ترمجه اش می کند و دلیل آشنایی و دوسیت مان شده: »زن ها در زندگی من یا 

داف معبد دلفی«... 
باغ توئیلری که آن طرف خیابان است هم چیز چشمگریی نیست، پارک 
الله ی خودمان خیلی قشنگ تر است... فقط الله از آن جمسمه های ممنوعه ی 
نروال  دو  ژرار  شعرهای  از  یکی  به خاطر  هم  را  توئیلری  ندارد...  توئیلری 

دوست داشتم و خود باغ بدجور توی ذوقم زد...
آنگاه که خورشیِد شامگاه از باغ های توئیلری  در گذر است

و بر پنجره های قصر می ریزد آتش
من آن کوچه باغ ام و دو حوض آب اش
مهه چیز در رؤیاهامی غوطه ور است!

و از آن جا، ای دوستان،
در نگاهی که می نوازد چشم  را

وقیت که شب چادرش را می گستراند
غروب آفتاب تابلویی سرشار و  مواج می سازد

در قاب بندِی طاِق نصرِت ِاتوآل!
ِاتوآل را کمی بعدتر می بینم، آن سوی شانزه لیزه... 

اما لوور... شاید از مهان کوچه باغی که نروال گفته بود گذشتم و رسیدم 
گذشته،  آن  از  هست...  حیاطش  توی  خوشگلی  هرم های  چه  لوور...  به 
تروریسیت گذشته  اتفاقات  آن  از  ماه  تازه چند  وااای!...  توریست هایی!  چه 
آخه  بدهند،  بیشتر گری  توریست ها  به  کنم  فکر  است...  پلیس  ُپِر  و مهه جا 
توریست و تروریست فرق شان فقط یک حرف ناقابل "ر" است... فکر کن 
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پلیسی از آن طرف حیاط داد می زند که آن پسره توریست است... پلیسی که 
این ور حیاط ایستاده فکر می کند پسره تروریست است... بنگ بنگ!... خون 
دخترهای  هرم...  شیشه های  روی  لوور...  حیاط  کف  روی  می شود  پاشیده 
التیین جیغ می کشند... دخترهای چیین مثل ماست... دخترهای فرانسوی باال 

می آورند... !Quel désastre... فکرش را بکن!
و  مستش  می روم  خوشگل!...  بدجور  است...  التیین  دختره  کنم   فکر 
می گومی اکسکیوزمی، که موبایلم را بدهم دستش و خبواهم ازم عکس بگرید... 
هم  شاید  دستش...  بدهم  می خواهم  مبب  موبایل  جای  انگار  می رود!...  در 
انگلیسی است... فکر کرده آمده ام جیبش را بزمن...  به خاطر شنیدن کلمات 

باید می گفتم اکسکوزه موآ... 
ژاندارک... می روم می نشینم  نزدیک جمسمه ی  رضا نشسته توی ماشنی، 
کنارش... در پاریس مشکل پارکینگ حبراین است، مثل هتران... مهان طور که 
ریف کوهن در ترانه ی بامزه اش می خواند: در پاریس عطر و کیف های زنانه ی 
خوشگل و حزب و رنگ هست، اما پارکینگ نیست! َا َپقی یا َپد پاقکینگ! 

پدرخوانده ای که ندارم هم اگرچه توی بالکن نیست!
A Paris y a pas d'parking 

A Paris y a des parfums 

A Paris des beaux sacs à main 

Et parfois des paroissiens 

Y a du parquet dans les maisons 

Y a mon parrain sur le balcon 

Y a des couleurs et des partis 

Des parodies de ces partis… 
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راه می افتیم مست خانه... رضا زنگ می زند به زنش، هلن... فرانسوی حرف 
می زنند... تازه می فهمم اوضاع شنیدن فرانسه ام چقدر خراب است... از هر ده 
تا کلمه یکی ش را می فهمم... می رسیم خانه اش، نزدیک میدان ایتالیا، در خیابان 
شارل فوریه... لعنت به این فوریه... یاد تبدیل فوریه می افتم... ریاضی مهندسی... 
دانشگاه... این که این مهه سال درس خواندم و خواندم تا شدم استاد دانشگاه... استاد 
حق التدریسی یب پول دانشگاه... ساعیت هفت هزار تومن... کمتر از حقوق شاگرد 
مغازه ها... ماهی چارصد هزار تومن... با حقوقش منی شود روزی یک وعده غذای 
گرم هم خورد... فقط هی دکتر دکتر به نافت می بندند توی دانشگاه که خر شوی... 
مهه که هانتر اس. تامپسون نیستند کیف کنند از شنیدِن دکتر، دکتر! یب خیال!... گور 
بابای فوریه... یب خیال ریاضی و دانشگاه... با حقوق برده داری شان!... راستش 
نسبت چنداین هم میان من و نظام آموزشی ایران نیست... فکر کنم زیادی برای 
چننی شغلی غرب زده ام... هر چقدر که نظام آموزشی ایران از من دور است، من دو 

برابر از آن دورترم... مسابقه ی دوری است بنی مان!
می رسیم دم خانه... می رومی پارکینگ که زیرزمنی خمویف است برای خودش، 
شبیه تصاویری که در رمان های اروپایی از زندان های نازی خوانده ام... ماشنی 
را حتویل نازی ها می دهیم و با آسانسور می رومی باال... نگران ماشینم، نکند 

ازش صابون بسازند!  
می رومی تو... هلن به استقبال مان می آید دم در... رضا اتاقم را به م نشان 
کردن  رو  وقت  برمی گردم...  و  اتاق  تو  می گذارم  را  بنه ام  و  بار  می دهد... 
سوغایت هاست... زعفران و پسته ی ایراین، با شکالیت که از سوئیس آورده ام... 
برای هلن هم از هتران دستبند خوشگلی آورده ام که مهان اول می دهم هبش و 

او هم می اندازد دستش... چندتایی کتاب فارسی هم برای رضا... 
مهربان،  می فهمم...  مهه  از  اول  را  این ها  است...  خندان  و  چاق  هلن 
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اسپانیایی...  و  و التنی  آملاین  و  انگلیسی  زبایِن شگفت...  با سواِد  تیزهوش، 
اولش کمی  ناهار می فهمم...  میز  را سر  این ها  است...  بلد  فارسی  کمی هم 
فرانسه باهاش حرف می زمن که خودی نشان بدهم... بعد انگلیسی... بعد، او 
کمی فارسی حرف می زند که خودی نشان بدهد... بلوایی است... وسط برج 
فکر  ببیند  که  فوریه... هر  در خیابان شارل  آپارمتاین  بابل... طبقه ی چهارم 
می کند ُخل شده امی... چهار مجله فرانسه، شش تا انگلیسی، دو تا فارسی... 

شلم شوربا... اما خوب حرف هم را می فهمیم... حمشر است!
ناهار می خورمی، گشنه م است... مثل گاو می خورم... متام که می شود دارم 
گوسفند،  پنری  االغ،  پنری  بُز،  پنری  می آورد...  پنری  کلی  هلن  اما  می ترکم... 
بُز  با پنری  بترکم!  پارمزان، پنری کپک زده... سه چهار جور... به جهنم! بگذار 
شروع می کنم... عایل است... از مهه شان می خورم... رضا می گوید این پنری 
کپک زده خیلی فرانسوی است، شاید با ذائقه ام جور در نیاید... می خورم... 
اولش، یه کم... بعد، بیشتر... بیشتر و بیشتر... عجب چیزی است! خومشزه ترین 
پنری عامل لبنیات! اندازه ی سانچو پانزا می خورم... باز هم هلن می آید، با کلی 
شرییین... Gâteau... گاتو هم می خورم... بعد هم نوشانوش از مهه رنگ... 
پنری،  و  ناهار  بنی  شکم گنده...  می شوم...  بودا  اندازه ی  مبامن  پاریس  ماه  دو 
به هضم  پنری و شرییین، شرییین و هرچی، سیگار می کشم... کمک می کند 
غذا... شده ام بودای سیگاری... به جای بیداری دعوت تان می کنم به ژیتان، به 

پال مال، به نریوانای توتون... دارمای دود: دودارما...
اروپایی ها  می گوید  رضا  می دهد محام...  کیفی  چه  به!  به  می کنم...  محام 

چیزی که زیاد دارند آب است، صرفه جویی نکن!
سنگ متام گذاشته برام... اتاق و تراس و محام و دستشویی مستقل... مثل 
تلگرام، سری  تا  امییل می زمن، چند  تا  یک خانه ی مستقل... جامنی!... چند 




