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 سالخوردگان با مرده ها و تبعيديان با گذشته ها
 

 .و آنجا که عمق رودخانه کم تراست مه و آب بی تاب ترند, مه روی رودخانه نا آرام است. شهررا پوشانده است مه ای غليظ
 

پرنده ها به سوی اش . از مه می نشيند بر نيمکت سرد و نم گرفته.  می رودمراد به طرف نيمکت زیر چراغ مهتابی رنگ
قوها و  .کبوترها بر شنگفرش کنار نيمکت می نشينند.خردک نانی برای شان آورده باشد به این اميد که دانه ای یا, می آیند 

  .و با موج ها تکان می خورند, اردک ها در آب می مانند
 :و پروانه عشقی کرده بود, ن دانه آورده بوددیروز با پروانه برای شا

 "گفتی اسم این رودخونه چيه ؟, داداش  "
 "رودخونه ی ماین "

 :و ذرات مه را از دور و بر دهان اش رانده بود, آهی کشيده بود 
 "خوش به حاله شون "
 خوش به حاله کی ؟ "
کالغا و گنجيشکها و چلچله ها چيکار می  چاهی ها ویادته داداش با کفتر , جک وجونوراشونم خوشبختن, پرنده هاشون  "

شونو  واسه اینکه گوشتشون حروم نشه کله, شرط می بستين , هاشونو خرد می کردین با تيرکمونانون گردن و سينه, کردین
 "یادته داداش؟, مثه برق می کندین

یادت نيست ؟کفتر و گنجيشک وسره و قناری , تم پرنده نيگر می داش, اما آبجی من که با پرنده ها ميونه م خوب بود , آره  "
 " داشتم

دعواهاتو , جمع می شدین مثه اونا می شدی اما وقتی دور هم, تو یه کمی با پسر بچه های دیگه فرق داشتی , آره داداش  "
ها و  و گربهچه بال هایی سر سگ ها , فقط پرنده ها نبودن , بميرم داداش , شکستی سرو کله می, سر کفتر بازی یادمه 

 "تر شایدم بد تر و بی رحم, البته هنوزم بچه ها همونطورن , خرها می آوردین
 .رفته بود, و بعد به طرف پيرمردی که برای کبوتر ها دانه می ریخت, فقط نگاه اش کرده بود

  .روی همين نيمکت نشسته بودند
 "ببحشين, از دستم ناراحت شدی داداش  "
 "نه, نه  "

پيرمرد خندیده بود و . دنبال صدا گشته بودند به, صدایی گوشخراش وزشت کبوتر ها را پرانده بود. خته بود به آب چشم دو
 :کرده بود با انگشت به رودخانه اشاره

 "تعجب نکنين, صدای اون بود  "
  "وش جا دادنانگار صد تا بوق درشکه تو گل, صداش به این بدی , مگه ميشه داداش؟خودش به این قشنگی, جل الخالق  "
ميره اون , شایدم بلند ترین فریادشو می زنه و ميره , ميگن بلندترین آوازشو دم مرگش می خونه , می بينی که شده آبجی "
 "دنيا
 "همون فریاد و داد وبيداد بگی بهتره, آواز که چه عرض کنم داداش  "

 .گردن کشيده چرخی زده بود و پریده بود, به طرف قو رفته بودند
 :وز قو به او نزدیک می شودامر
 "ميذاشتی اون زن از نزدیک می دیدت"چرا دیروز ادا درآوردی و پریدی؟ اقال "

 :و جلو تر می آید, سرو سينه راست می کند 
 "جات خاليه آبجی "

  .پروانه هم چند ساعتی پيش پرواز کرده بود. قو چرخی می زند و پرواز می کند 
 :دل اش می گيرد

تازگی ها خداحافظی کردن و , تازه تر می کنين وقتی می آین و می رین زخم آدمو, ایکاش نمی اومدین, ومدینایکاش نمی ا "
سالمی در  وقت خداحافظی آدم فکر می کنه ایکاش, گفته بودی هر سالمی یه خداحافظی داره  , جدا شدن خيلی سخت تر شده

 "یادته ؟, کار نبود 
 :انگار همين دیروز بود. روز آمدن اش را به یاد می آورد 

 "یه چند ماهی پيش ما بمون آبجی "



 "بچه ها مدرسه دارن داداش, نمی تونم  "
 "یه هوا به خودت استراحت بده, یه ذره به خودت برس , اونا دیگه بزرگ شدن , بابا ولشون کن  "
قصه , حاال اونا به جا ی خود. ونشدنم ما هيچی مون حساب و کتاب نداره حتی مادر, استراحت؟ چه حرفا می زنی داداش "

  "زندونه جيگرمو آتيش می زنه ی آوارگی تو و سعيد و اون دختره که تو
 .وچشم های هر دو را اشک پر کرده بود

شب سوم بی , شب دوم مس  , مهمون شب اول طالست, مهمون یه روزه دعا گوی صد ساله ست, باید برم, بگذریم داداش  "
 "کس

 "یعنی چی؟ "
گفتی تا یکی دوساعت , خودت و سعيد بگو حاال یه ذره از, همين جوری یه چيزی گفتم, منظورم تو نيستی, ی داداش هيچ "

  " دیگه سرو کله ش پيدا ميشه
 "آره "
من شک دارم بتوونه , اون خيلی حساسه , چشيده تو اقال با تجربه ای و سرد و گرم, حتمی اینجا بهش خيلی سخت ميگذره "

 " دو تحمل کنهغربت و تبعي
گربه ای می مونه که مدتی تو یه کيسه یا  تبعيدی مثه, حتی برای سرد و گرم چشيده ها, تبعيد یه نوع شکنجه س آبجی  "

 دیدی؟ اول بی هدف اینطرف و اونطرف, از کيسه و گونی درش بياری و ولش کنی  گونی بذاریش و بعد تو یه جای غریب
و بعد آهسته وسالنه سالنه به طرفی که فکر  , انگار جهت یابی می کنه, وای ميسته , ه بعد آروم ميش, گيج و منگ , ميره 

 ." سعيد دیگه بد تر از من, هنوز تو مرحله اولم آبجی  من, می کنه خونه ش بوده ميره 
زیر پل می روی نيمکت .می رساند" یابی اداره کار" همان پلی که او را به, به طرف پلی که غرق مه است, راه می افتد

. زنند هيوالهای مه آلودی را می مانند که بر فراز شهر خيمه زده نعره می, رودخانه برج های کليسا های دو سوی. نشيند
می خواهد نزدیک ترین . به طرف آن ها می رود نمی داند چرا از جا کنده می شود و, کبوترها دور و برش جمع می شوند

  .رون مه می زندد چنگ. اما می پرد, شان را بگيرد 
 .صدای مادر کفتر غریب را پراند

 "آخه چن دفه صدات کنم, ننه بيا پایين غذا سرد شد "
 "خدا نکنه به چيزی پيله کنی, توام که کالفه م کردی, اومدم مادر, بخشکی شانس  "
  "آخه کفتر بازیام شد کار, اینقدر گشنگی بکش تا جونت در ره , نيا  "
که در خرپشته را ببندد مشتی قره ماش و  پيش از آن. حال هيچ کاری را نداشت جز کفتر پراندن, تحال غذا خوردن نداش"

 : گندم روی بام کاه گلی ریخت
 " االنه بر می گردم, بزنين تو رگ تا کيفور شين  "

کشته " ریاکبر ف", ی خودش است"زاغی "چقدر شبيه. انگاری وراندازش می کند, کبوتری سياه روبروی اش می نشيند 
 عکس را. می روند" رودخانه ی ماین"بيابان زغالی و آن عکس دسته جمعی با آب  وانگار با, اکبر , اکبر . مرده ش بود

 .کنار کپه ای زباله گرفتند
همایون و غالم لشه و عباس مگسو و عباس  مرتضی و ماشاءاهللا و قلی و. مسلم گه جمع کن را ميان خودش و اکبر نشاند

بقيه  ایستاده ها جز مرتضی. نشست" انبه" مسلم اما , و اکبر ژست فوتبالی گرفتند  خودش.  سر آن ها ایستادندترکمن پشت
  .و ماند, قرار شد عکس پيش اکبر بماند  .اکبر اما از همه خندان تر و شنگول تر می نمود, دست به سينه ایستادند

 . مادر استکانی چای جلوی اش گذاشت.سرزده می آمد. بودزن عمو عسگر. و پا توی حياط گذاشت , تقه ای به در زد
 "چه خبر؟ "
تو خونه ای که هر , خونه دیگه زندگی کرد مگه ميشه تو اون, بيچاره حقم داره , رضا گوسفندی داره اثاث کشی می کنه  "

 پسره, تيش می زنه همه بدتر اونجایيکه طفل معصوم خودشو دار زد ه جيگرشو آ از, گوشه ش یادگاری از اکبرش هست 
 ".هيچکی ام نميدونه چرا خودشو کشت. حيف شد

 "اون طفل معصوم ام که سل کشت, ميگن از غصه ی خواهرش "
  " پيازش کونه کرده, بخت آزمایيش برده , راست ميگی, آره , آره "

 . فتادندراه ا. سراع مرتضی و همایون رفت . وبيرون زد, مراد هورت کشان چای اش را با عجله نوشيد 
 :رضا گوسفندی خرده ریزش های اش را بار می زد. هنوز کاميون جا داشت 

 " آقا رضا کاری هست مام بکنيم "
 "خدا عوضه تون بده, چن تا تيکه بيشتر نمونده , نه  "

, يام و تير دوقلو ایستادند تا کاميون سر پيچ خيابان خ .چشم ها گود افتاده بودند. ریش توپی و مو های بلندش را حنا بسته بود
 .جنوبی پيچيد توی خيابان شهباز

 " بریم طویله ی رضا گوسفندی شاید اکبر اونجا باشه "



 :و آهی کشيد, و مرتضی به مراد نگاه کرد 
 " داغون ترمون نکن, بسه دیگه حال گيری نکن  "

 .و چشم به آسمان دوخت, زیر درخت سيب قندک ولو شد
بلند قامت . سایه به طرف نيمکت می آید.کنند کبوتر ها به طرف اش پرواز می.  تر می شودو سياه, سایه مه را پس می زند

کنار مراد  . خنده ای دلنشين بر لب دارد. همه ی زندگی اش است. کيسه ای بر شانه انداخته  و, با ریشی انبوه و موهای بلند
کبوتر ها روی دست و کيسه اش می .  خرد می کند آرامی قرص نانی در می آورد و به, دست توی کيسه می برد. می نشيند
. کيسه بيرون می کشد شيشه ی آبجوی اش را از. تکه ای نان برای او می اندازد. صدای اش در می آید قوی سفيد هم.. نشينند

 .بر می گردد و به مراد می خندد
 "خدای من چقدر این مرد شبيه آقا شریعت هست "
که بگویی چشم و ابروی من شبيه به چشم و  حاال کارت به جایی رسيده, اجداد جنابعالی ست شبيه بنده؟ شبيه آباو , چی  "

 "ابروی رضا شاه مير غضب و پاالنی ست
 :مادر استکان و نعلبکی ی جلوی مصدری را بر داشت

 "شربت آب ليمو و به ليمو هم حاضره "
 :را نشانه گرفتعصبانی و لرزان با انگشت نشانه آقا شریعت , مصدری جواب نداد 

 آخه مرد کی ميخوای اون مغز نداشته و پوک ات را به کار بيندازی؟, آدم هایی مثل تورو باید بست به گاری "
شما توده نفتی ها , کنی و ميگی مير غضب  به کسی که این مملکتو آباد کرده و اونهمه برای مردم زحمت کشيده توهين می

 "کی ميخواین آدم بشين؟
 :نسرد و خندان چشم ها ی اش را درشت تر کردآقا شریعت خو

جنابعالی ی ماليه چی که مغز دارید و صد البته  اما فرمودید آباد؟.در مباحثه فحش جایز نيست , توده نفتی خودتی " اوال "
 چشم و با آن آرمه است بلند شوید بروید پشت بام دو طبقه ی منزل همين نقره کار عدليه چی پوک هم نيست و شبيه بتون

زغالی کسانی هستند که گه جمع می کنند و از فروش گه  توی همين بيابان. تيزتان ببينيد پشت همين خانه چه خبر است
عقل و به بنده و نقره کار  مملکت را آباد کرده ؟ خداوند به شما و خانواده سلطنت. اینجا پایتخت است  تازه, ارتزاق می کنند

هستيد چرا فرق صادق و , ببخشيد دارایی, کارمند عاليرتبه اداره ماليه  شما که, فرمایند و احترام سادات پولی کالن اعطا 
  "را درک نمی کنيد؟ سارق

 :احترام سادات خندید
 " خدا اون عقل رو به توام بده بد نيست شریعت "

 : آقاشریعت از کوره در رفت
  "توپ مرواری" نداختن بروید خودتان را بماليد به شما به جای مزه ا, دهان من را باز نکنيد احترام سادات خانم "

 "شاید نظر کرده شاه چراع شوید و حاجت تان مستجاب شود
 " تو به چی می خوای خودتو بمالی خواجه خان؟, باشه من خودمو می مالم به توپ مرواری  "

  .ساکت شان کرد, که نماز می خواند, ننه جون " اهللا اکبر" وصدای بلند 
 .کت بودند و بازی مه و آب را تماشا می کردندهر دو سا

 "داری به پرواز فردات فکر می کنی؟"
  "دیگ اضطراب ما هميشه جوشه, دروغ چرا داداش "

 .که سرش دعوا ها به پا می شد, رویا ها ی دختر شيطان محله , شاید به رویا های مه گرفته اش فکر می کرد 
, عباس مگسو , همایون ؛ ؛غالم لشه  مرتضی ،, آباد خبری داری ؟ از قلی راستی از بچه های قدیمی بی سيم نجف  "

 "ماشاءاهللا زاغی و عباس پل نيومن ؟
 " سی سالی از اون روزا می گذره" اقال, چه اسم ها خوب یادته داداش , بگی نگی, ای  "

 : بی آنکه به پروانه نگاه کند زمزمه می کند
 " ن با گذشته ها زندگی می کنندسالخوردگان با مرده ها و تبعيدیا "
تو فرنگم باید دل و حواسمون اونجا باشه  , اصلن هيچی ما مثه آدم نيس, باز دلت برای غم و غصه تنگ شده , چيه داداش  "
 " باشه ميگه کجام راسته که گردنم, حکایت شتر ست که ازش می پرسن چرا گردنت کجه  ,آره هيچی مون مثه آدم نيس, 
  "يزی ميشی مثه احترام سادات آبجیداری یه چ "
 "خدا نکنه "

 .هردو خندیدند
 "راستی داداش تو ایران بودی که مسلم رفت زیر ماشين ؟ "
 "آره "
 "یادته ؟, با توام خيلی انتيم بود, آدم خوبی بود  "



  . نه ، همراه مراد استهمزاد مراد. نمی دانست هميشه و همه جا با مراد است, و پروانه نمی دانست که مسلم نمرده است 
 .آباد و تيردوقلو و شترخوان دوست اش داشتند سيم نجف های ميدان خراسان و بی ، که بچه"کن جمع مش ُمسلم ُگه", " ُمسلم"

های شترخوان و دوروبِر  داران بيابان مزرعه کرد و به های جنوب شهر مدفوع جمع می ای از بيابان از پای دیوارهای پاره
دیوارهای  گرفت پای شان که می های محله و گاه عابرین تنگ  کاسب. اش بود کار وکاسبی .فروخت دالعظيم میجاده شاه عب

ها و  های دوروبر بيابان های عمومی تا مغازه و مستراح ی مسجدها فاصله. کردند ها و یخچالی ها خودشان را راحت می  بيابان
 .یخچالی ها زیاد بود

با کيسه ای روی شانه ی چپ وبيلچه ای دست ,آمد می.  شان بود ها،ورزشگاه و تفریحگاه  و یخچالیها بيابان" ماه تعطيلی سه"
 .ی دیواِر کاهگلِی بياباِن زغالی می نشست زیرسایه , خسته که می شد. راست

 .ها پيش ُمرده بود پدرش سال. عاشق بود، عاشق مادر و خواهرش
 .دبر از عشق های اش و از رنجی که می, می گفت 

و دسِت آخر یک روز پيش . تر کوچک شد، کوچک و کوچک و تر می گفت کوچک و هرچه بيشتر می, می گفت، می گفت 
 ی قطره زالل که خودشان را روی صورت مراد کشيدند، و آرام و آرام از گوشه دو. ی مراد سه قطره شد زده های حيرت چشم
 .مراد لغزید، و توی قلب اش نشست  ی نم روی سينه نگ که نمهای اش گذاشتند، و یک قطره سرخر ها پا توی چشم پلک

 :بار سرمراد داد کشيده بود کسی به مادر خبر داده بود، مادر به پدر گفته بود، و پدر برای چندمين
های  ها و همدرسی داره؟ ُبرو، ُبرو با همبازی کن جمع تو با این مرد چيکار داری بچه؟ پسر کارمند عدليه چيکار به یه ُگه"

 ".خودت وقت بگذرون و بازی کن
  .گوش نکرده بود

 .مسلم خانه نشين دو چشم و یک قلب شده بود. و با مراد می آمد و می آید, از آن روزها ُمسلم همه جا با مراد بود 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 ختنه سوران آقازاده

رودخانه فانوس هایی را می مانند که  ه یچراغ های حاشي.زیر الیه های غليظ مه به سختی نفس می کشد"رودخانه ماین"
 پرنده ها. هنوز اما سایه پيرمرد دیده می شود. های خسته و نحيف می ریزند واپسين دم حيات کورسوهاشان را به سينه

  .پروازی در کار نيست. انگاری غيب شان زده است
سر ننه , مدرسه اش را گوشه ای انداخت  فکي. گنجشک های روی درخت سيب قندک پریدند, پروانه پا که به حياط گذاشت 

  .پروانه از خانه بيرون زد. چارقد باز کرد و دستمزد بوسه اش را داد ننه جون گره ی گوشه ی, جون را بوسيد 
همه . هياهویی به پا بود . مجلس نشسته بودند آقا شریعت و احترام سادات باالی. فاميل و دوستان قدیم و جدید, جمع بودند
 : بلند تر شد,با مصدری جر و بحث می کرد صدای آقا شریعت که.ی زدندحرف م

نه عزیز بی جهت ,و ذیصالح اند؟ عجب  آخوندهای درباری باسواد و تحصيلکرده, این چه فرمایشاتی ست که می فرمایيد "
 آخوند خوب,  نداریم یعنی آخوند خوب, ببحشيد , بد و خوب نداریم جناب مصدری آخوند, آخوند ها سرو ته یک کرباسند ,

 "آخوندی ست که مرده باشد
 :احترام سادات چپ چپ به آقا شریعت نگاه کرد

 " یه کمی انصاف داشته باش,آخه مرد تو هر صنفی خوب وبد هست , سگ برینه تو اون مدرک منورالفکریت  "
 :همه ساکت شدند, شد و زد زیر غزل عمو عسگر بلند

  ند استپوریای ولی گفت که صيدم به کم "
  از همت داود نبی بخت بلند است
 افتادگی آموز اگر طالب فيضی

 "هرگزنخورد آب زمينی که بلند است
 :احترام سادات غرید.و باانگشت اشاره احترام سادات را نشان داد

 "عنش با گه اش قاطی شد, باز این مردیکه یه استکان عرق خورد  "
 " شدهجوش زیاد , نه بابا آبجو آلمانی خورده  "

 : احترام سادات رو به شریعت کرد
 "به در گفتن که شما گوش کنين, منظور البته سرکار عالی هستين جناب منورالفکر  "

 :خندید آقا شریعت
ایشان بلدند حرف های گنده , عسگر آقا ست  این غزل وصف الحال خود. باز شما مثل هميشه منظور را نگرفتيد , نه جانم  "

 حکایت گوز در بازار مسگرها و الف در غربت است, خالی بندند , و فيض ندارند  ک سر مو افتادگیخودشان ی, بزنند 
 "خانم جان

 :عمو عسگر قاشقی ماست و خيار مزه ی عرق اش کرد
هر چه می خواهد , بگو , نوکرتم استاد  من, صبح و ناشتا " عرق تو هوای روشن بيشتر می چسبه آقا شریعت مخصوصا "

نازک تر  یعنی جيگرشو نداشته از گل, توشوفر تریلی ها تا حاال هيچکی جرات نکرده  ,من یکی دست بوستم, گو دل تنگت ب
 " می کشيم, ما کنی شما استاد مایی از اینم بد تر بار, بی خيال, به عسگر بابلی بگه 

 :احترام سادات سر نزدیک گوش آقا شریعت برد
 "معرفت و کمال یه شوفر تریلی از تو بيشتره خواجه خان, م می رفتم تو زمينمن اگه جای تو بودم یه قطره آب می شد"

  .مراد از جای اش پرید و به طرف کوچه دوید, ی عباس ترکمن " ا او ا او" با صدای 
حسابی , هوای مارو داره , مرتضی اونجاست , پسر حاج آقا الجوردیه , ختنه سورونه آنچوچک , عشقی یادت رفته بود "

 "  بخورهبخور
امام ,توی راهروی خانه حاج آقا الجوردی  پاورچين پاورچين پا. الی در خانه را باز گذاشته بود, مرتضی منتظرشان بود 

گوشه . پوشانده بود , که روی هم انداخته بودند, کف راهرو و اتاق را چند تخته فرش . گذاشتند , جماعت مسجد خيابان غياثی
شاخه ای عود کنج اتاق و تکه هایی . قسمت ختنه شده خونی بود روی, انچوچک انداخته بودندی اتاق مالفه ای سفيد روی 

 .مجمری می سوخت در" عنبر اشهب"
خواهر انچوچک منقل کوچکی را توی  .چند زن با چادرهایی زیبا و رنگارنگ و ابریشمی دوروبر انچوچک جمع بودند

 . کندر و عود و عنبر شده بوداسفند و خانه پر از بوی. راهرو و اتاق چرخاند 
 "دیدی واسه م چراغ زد ؟, به چشم خواهری دختر حاج آقام داره مالی ميشه  "
 "حاال چرا به چشه خواهری؟ "

 .مراد خودش را انداخت وسط حرف مرتضی و غالم لشه
 "چشا درویش, خفه  "



  ."شب بود شمارو به جا نياوردیم, ببخشين شعبون خان , اوه , اوه , اوه "
  .یکی از زن ها دعا می خواند

 "واسه سالمتی ی چمبول آقا زاده دعا می کنن؟ "
 :مراد سقلمه ای به پهلوی غالم لشه زد

 "خفه خون بگير دیگه سنده, اگه حرفاتو گوش کنن بيرونمون می کنن, بابا بی خيال "
و , با شاخه های گل سرخ و یاسمن گلدانی,ظرفی دیگرپر ازآجيل و تخمه های جورواجور, ظرفی با چند شاخه نبات 

 .گذاشته بودند گالبدانی نقره ای و قدیمی باالی سر انچوچک
 "بابایی یه ختنه سورون که این همه دنگ و فنگ نمی خواد "
با زبونش صناری رو از کون خر می  , خيلی چس خوره,حاجی از این ولخرجی ها نمی کنه , همه رو همسایه ها آوردن  "

 "خرج کردن حاجی رو می بينی, گربه رو ببينی  ميگن اگه جفت گيری ی کالغ و, کشه بيرون 
 :مرتضی پرید وسط حرف مراد و عباس ترکمن

 "نميشه اون تيکه ی بریده شو بيارن یه جغول بغول حسابی باهاش حال کنيم "
 :عباس ترکمن خندید

قد یه هسته , انچوچک یه بند انگشت دول داره   این,اگر معامله اونو می بریدن می شد, مگه ختنه سورون حسن خر ه ست  "
 "خوراک جغول بغوله ما خوراک موشم نيس چه برسه, خرما 

 "تو چه جوری معامله حسن خره رو دیدی؟, چشه مون روشن , به به به  "
 .ميان شان آجيل و شيرینی تقسيم کرد . ساکت شدند. حاج آقا الجوردی سرو کله اش پيدا شد

 "نيگا چه اصالحی کرده, ج آقارو بی عمامه ندیده بودم تا حاال حا "
 : غالم لشه غش و ریسه رفت

یه پام رو شونه , پا گذاشته رو یه شونه  ال مصب یه, واسه ش چایی دارچينی زده, حتمی رفته پيش اصغرسلمونی ی پاخط "
 " خدا قوتش بده, ریده رو کله ی حاج آقا  یه یا علی مدد گفته و, ی دیگه 

 "واال سوسک ميشی, ستغفراهللا بگو ا "
. ننه جون قران می خواند. ظرف می شستند مادر و احترام سادات کنار حوض. مهمان ها رفته بودند . مراد به خانه برگشت 

 .بقيه سر توی درس و مشق و کتاب داشتند و, گوش می کرد " برنامه گل ها "پدر 
 "کجا بودی تا حاال ؟ "
 "ون انچوچکرفته بودیم ختنه سور "
 " خوبيت نداره, این چه اسمی ی که برای این بچه گذاشتين "
ميگه این حاجی کوتول اگه صد , ميندازه  تازه عباس مگسو حاج الجوردی ام دست, عباس مگسو گذاشته , من نذاشتم مادر "

 "نمی شکنه تا تخم مرغ از کونش بيافته یکی شم
 "خب حاال بگو ببينم چه خبر بود؟. تره بابای خودش که از حاجی الجوردی کوتوله  "
 " یه خانومی ام دعا می خووند, بخور بخور, هيچی "
 "تو ختنه سورون دعا؟, دعا ؟ به حقه چيزای ندیده و نشنيده  "

 :احترام سادات ظرف ها را آب می کشيد
زنيکه ی سليطه گل محمدی  , می کرده برای سر بریده ی معامله ی بچه ش عزاداری, حتمی زن حاج آقا الجوردی بوده  "

 بيا ببين تو مهمونی ها جلوی نامحرم ها چه جوری با او کون و کپل حاج آقا رو که می بينه سه تا صلوات می فرسته اما
واسه , شونو با بسم اهللا شروع می کنن جماع, اینا واسه همه کارشون دعا می خونن.پسندش قر شتری ميده و قيقاج ميره 

 "رنریدنشونم دعا دا
 :مادر خندید

 "یاد می گيرن, این حرفارو جلو بچه ها نزن , خبه خبه احترام سادات  "
 :پدر از توی اتاق پرسيد

 "احترام سادات خانم شما از کجا ميدونين که موقع جماع بسم اهللا می گویند؟ "
 :پدر ادامه داد. مادرزیرجلکی نيشخند زد

  " حاال کی ختنه ش کرده پسر ؟ "
 "حسن دالک "
  " خب می بردن پيش رحيم سلمونی, حتمی نصف شو بریده , خدا به دادش برسه  "

و درد و , آن تيغ و خاکستر داغ بعد ازآن  به یاد, به یاد ختنه کردن خودش افتاد, اسم رحيم سلمونی تن مراد را لرزاند
  .اش کند سوزشی که چيزی نمانده بود بيهوش
ختنه شدن انچوچک می گفتند و پچپچه می  همه ی بچه ها از. الجوردی افتاده بودهييت جوانان حجتيه خانه ی حاج آقا 



 :را شروع نکرده بود که غالم لشه با صدای بلند پرسيد هنوز حاج آقا ناطق نوری وعظ اش.کردند
  به حاله دختراخوش,حاج آقا به موال خيلی درد و سوزش داره , ما بایس ختنه بشيم  واسه چی, مسآلت ام , حاج آقا ببخشين "
"  

 :که با خونسردی به سوال غالم لشه حواب داد, حتی حاج آقا ناطق نوری, همه خندیدند 
ختنه از بيماری های زیادی جلوگيری .است  همه ی دستورهاوتعاليم اسالم به نفع انسان,این دستوردین مبين اسالم است  "

 "در ضمن ختنه گاهی برای د خترها هم توصيه می شود, دهزار رقم مرض می گيرن آن ها که ختنه نمی کنند. می کند
  " سر کجاشونو می برن؟, درضمن دخترا که چيزی ندارن, حاج آقا ميشه یه رقم از اون مریضی هارو بگين "

 :جواب داد حاج آقا ناطق نوری خيلی جدی و با اخم
 " سوزاک و سفليس و خيلی چيزهای دیگر "
مارجی ها واسه خاطر این یه ذره گوشت سر  این قاراپت ارمنی ی خودمون و همه ی خارجییعنی , یا ابوالفضل العباس  "

  ".....مرض دارن ؟ آخه چومبولشون سوزاک وسفليس و هزار رقم
 .حاج آقا ناطق نوری صحبت را عوض کرد. شيخ علی وسط حرف مراد صلوات طلبيد 

 :مراد سر نزدیک گوش غالم لشه برد
 "فضولی موقوف, زر زیادی نزن, و فهميدی ؟ یعنی خفهمعنی ی این صلوات ر "
 "بعد از هييت ختنه شده و خفه شدشو نشونت ميدم "

کنار نيمکت می گذارد و ,که خالی شده , را پيرمرد شيشه ی شراب اش. کنار می رود" رودخانه ماین"مه آرام آرام از روی 
 :ميانه ی مه گم می شود

 "غيبت کبرا می کنه, یکهو غيبش می زنه , این پير مرد هميشه همينطوره  "
 "اونایی که خيلی هارت و پورت می کنن وقتی زن می گيرن حسابی زن ذليل ميشن, پابند شده , شاید زن گرفته  "

 :احترام سادات صدای اش در آمد
به , ش سه قاپ ميندازه شيپيش تو جيب, پله ای  نه برورویی داره نه پول و, کی به اون کون لخت و خواجه ی عنين زن ميده "

 "خوره درد تکيه منوچهرخان هم نمی
 :صدای آقا شریعت بود که داد می زد, اما نه 

 بی خایه را به قدر جهان مایه داده اند "
 "ما را به قدر مایه ی او خایه داده اند

 :احترام سادات اما ول کن نبود
 "تو دومی رو هم نداری, هذیون نگو مرد  "

 :صدای پدر در آمد
 "این مرد خيلی محسنات داره, عيب هاش رو فراموش کنين,او آدم بزرگی ست, پشت سر این مرد اینقدر بد نگين"

 :و خواند
 آنرا که حالل زادگی عادت و خوست "

 عيب همه مردمان بچشمش نيکوست
 معيوب همه عيب کسان می نگرد
 "از کوزه همان تراود که در اوست
 :ر کرداحترام سادات صدایش را بلند ت

, صدای اون زنيکه ی پتياره رو خفه کن  , به جای شعر خووندن و اظهار فضل رادیوتو خاموش کن جناب دادگستری چی "
خدام دارن  دیگه با اسم,  خجالت ام نمی کشه -اهللا اکبر, اهللا اکبر, ماهی خوابيده   توحوض کاشی–زنيکه ورداشته خونده 
 "زیهخجالت ام خوب چي, کوس گردونی می کنن

 :مادر چای توی نعلبکی اش می ریخت
 "یا الهه؟ کی خونده ؟ شاپوری "
 "هر کدومه شون خونده گه زیادی خورده, چه فرق می کنه , چه ميدونم  "

شنگول کرد یا , رنگ زیباتراش کرده بود  که کاشی های آبی, و معلوم نبود مراد را بازی ماهی های رنگارنگ توی حوض 
  .بر زبان آورد که احترام ساداتبعضی از کلمه هایی 

 

 



 فاسد العقيده ی شارب الخمرملعون الوالدين ولدالزنا
 

آید تا از کمپانی های آلمانی برای مغازه و شرکت اش  می, از پولدار های بازاری,و این بار حاج حسن, مهمان پشت مهمان 
 .به دیدارش می رودمراد . از هتل تلفن می کند . ایران می شناسد مراد را از. خرید کند

دکترم گفته دوای کمر دردم , می خوام دعوتتون کنم سونای مختلط, آقا مراد امشب اگه برنامه ای ندارین در خدمت باشم  "
 "فقط سونا ست

 .طوری از سونای مختلط حرف می زند که انگار پاتوق شبانه روزی اش است
 :ان کندحاج حسن اضطراب و شادی اش را نمی تواند پنه. می روند

 "نميشه من با شورت بيام و یه حوله م دورم بپيچم "
  :مراد شيطنت می کند

, خيالی ام نيس , نيگا حاجی همه آل و اوضاشونو ریختن بيرون,زن و مرد, قانونش اینه که همه کون برهنه بيان , نه حاجی "
 "انگار نه انگار

 :حاج حسن می خندد
 "نمی تونم جلو خودمو بگيرم, توونم مثه اونا بی خيال باشم تازه شم من نمی , آخه من روم نميشه "
 "رو شدن نداره حاجی "
 "یه حوله دور خودم بپيچم؟ نميشه حاال من فقط "
 "بيرونه مون می کنن, نه حاجی  "

حالت دو داخل سونا می شود و گوشه ای  با دست های بزرگ اش سترعورت می کند و با. حاج حسن باالخره قبول می کند
 .نتوانستند آلت تحریک شده ی حاجی را بپوشانند دست ها اما. روی زمين می نشيند

 "اگه یه توک پا شهرنو اینجارم نشونم بدی دیگه تا آخر عمر دعاگوت ميشم "
 .در طول روز با چهار فاحشه می خوابد

  "اونم چه کوبيدنی, ميخ اسالمو تو سرزمين کفر کوبيدم  "
 "اگه ازت شکایت کنه رفيقات سنگسارت می کنن, اگه بفهمه چشاتو در می آره, ی حاجی چشم عيالو دور دید "

 "سگ کی باشن "
 :حاج حسن به پسرک های آلمانی هم نظر دارد

 "بعضی هاشون از دختراشون و زناشونم طال ترن, پسراشونم طالن  "
 :ن می پذیردو حاج حس, مراد برای اینکه مهمان نوازی کرده باشد به شام دعوت اش می کند 

 " و یکی ام اینکه بدونم تو خونه تون قبله کدوم طرفه, یکی اینکه غذاتون گوشتش ذبح اسالمی باشه , من به چند شرط ميام "
 :مراد دستش می اندازد

شما که بهتر از من می دونين , نباشين  برای قبله م نگران, حاجی منم گوشت خوکی که ذبح شرعی نشده باشه نمی خورم  "
 " جهتش طرف قبله ست, خط عمودی که کمر مبال خونه رو قطع کنه  یا, ف جهت مستراح ميشه طرف قبله خال

 :حاج حسن می خندد
 "....الحق که بچه ی بی سيم لجن آبادی و "

 :صدای آقا شریعت حرف حاج حسن را قطع می کند
آلت دست این مردک فاسد ,آدم خبيثی ست  دهدکه هر تاسوعا و عاشورا خرج می, آقای نقره کار این حاج کریم بازاری  "

 "این مرد پستان مادرش را گاز گرفته است, ولدالزنا نشوید العقيده ی شارب الخمرملعون الوالدین
 :پدر دلخور به نظر می رسيد

 "بينی و بين اهللا تو این مرد رو چقدر می شناسی که به این راحتی پشت سرش حرف می زنی؟, شریعت "
در راه امام , البته زرنگ هم هست, است دزد مال و ناموس مردم.  کار این مرد همه چيزش مثل کوس بز استجناب نقره "

 ".خب می بينيد که ایهاالناس رنگ هم می شوند و, حسين هم خرج می دهد تا خر رنگ کند
 :مادر هم حرف های شریعت را قبول ندارد

هفت تا بچه شم از قل و وال و احدواهللا و  اسم, مام رضاشم قطع نميشهمکه و زیارت کربال و ا, آدم متدینی ی حاج کریم "
  "آقا شریعت خدارو خوش نمی آد پشت سراین مرد حرف می زنی, کفون احد گرفته صمد ولم یلد و لم یولد ولم یکل هو

به پشتوانه , ش استنقل و نبات خانه ا تریاک سناتوری, این مرد عرق را با سطل می خورد, شما چقدر ساده اید خانم  "
کيف کش , عرض کردم زرنگ هم هست , شوهردار و مرد زن دار نمی گذرد ریش اش آنقدر قوه جماع دارد که از زن

خوب هاشان زینت , آسمان جل اند  دور وبری هاش هم یک مشت الت چاقوکش و. آفتابه دار حوزه علميه هم هست  دربار و



نه خانم ایشان , آنوقت شما می گویيد ایشان مرد متدینی هستند , هستند انیقداره کش و مونس گيس بلند و مشتی سوزم
  "هستند نه متدین متدیوث

 :احترام سادات هم خودش را انداخت وسط
این که نشد مسلمونی که یه , حسابی می زنه ما نمردیمو دیدیم یه دفه م که شده این مرد حرف درست و, شریعت راست ميگه"

گير  هر چی اوباش و اجامر و نسق, بشن که چی؟ که یه سال قرمساقی شونو پاک کنن  عاشورا جمعمشت الت توی تاسوعا
بزاز و جبا خونه و خيابونه لختی ها و خيابونه مهدی  و الت و لوت از خيابونه عالءالدوله بگير تا ميدون پاقاپوق و اسماعيل

شریعت راست  ,ون جمع ميشن تکيه ی این مرتيکه ی کناس قاطر چیقبر آقا و دروازه خراس موش وميدون مولوی و سر
 "این مرتيکه خر رنگ کنه, ميگه 

فرانکفورت و سونای  kaiser Strasse همه ی وقت اش را در, حاج حسن خرید برای شرکت اش را فراموش می کند
 " رفع خستگی حاج آقا پای بساط یکی ازبرای . تایلندی کالفه اش کرده اند فاحشه های جوان آلمانی و. مختلط می گذراند

 . یوگسالوی هستند اهل, مثل جاکش های این خيابان, اکثر شان . ها می ایستند" شامورتی باز
با سرعت و تردستی قوطی ها را جا  .نشانه ای می گذارند, درون یکی از قوطی های یک رنگ و یک جنس و یک اندازه 

 یکی از خودشان نقش مشتری را بازی می کند و چپ و. برنده است, نشان بدهد دار راکسی که قوطی نشانه . به جا می کنند 
پليس گهگاه سراغ شان می . در کار نيست برنده ای اما, دیگران تحریک می شوند و وارد معرکه می شوند, راست می برد 

اداره  "  مراد برخی از آن ها را در.شان کشيک می دهد تا آمدن پليس را خبر بدهد یکی. دارند " آنتن"آن ها اما . آید
 .به عنوان پناهنده سياسی کمک مالی می گيرند. دیده است " اجتماعی

دست ایرونی هارو تو قالتاق بازی و کلک زدن از , این خوار کسده بازی ها و سياه بازی هارو از ایرونی ها یاد گرفتن  "
  "پشت بستن

 "حق با شماست حاج اقا حسن "
 :راد را می کشد و به طرف یکی از فاحشه خانه ها می بردو حاجی دست م

  " بيا بریم بگم دخترگی تو ور داره, آدمو می بره آسمونه هفتم, باید شونزده هفده ساله باشه, اینجا یه تایلندیه معرکه ست "
 . مراد اما جای دیگری ست

 "دررین, آجانا اومدن , دررین اومدن "
 .ایستاده بود" بن بست نقره کار" مراد سر . یک دبستان ادیب نيشابوری پيچيدوهياهوی فرار توی کوچه ی بار

حسن , اخته وچغله بادام می فروخت جواد سياه که گوجه برقونی وزغال, رضا باميه ای , حسن آالسکایی :می دیدشان
 ه گردو پوست کندن سياه شانغالم دست های اش را ک, جلو تر از بقيه بودند و غالم گردویی,جوادباقالی پخته فروش,شلغمی

 :توی هوا تکان می دادو داد می زد,کرده بود 
 "دارن می آن, دررین , دررین "

  .و صدای خرد شدن فالسک حسن آالسکایی مثل بمب توی کوچه پيچيد
 و مصطفی لوطی – ده شاهی به سی شاهی –" دی شی به سی شی" بابا پيری ی شانسی فروش و سيد علی بدبخت با بساط

 :نفرهای آخر بودند, با عنترش
 " ما می توونيم بيام تو خونه ی شما "

 .و مراد در را باز کرد
 "نيگا از ترس ریده به خودش, بيچاره عنتره  "
 "من و شمام از ترس شاشيدیم به خودمون, این که حيوونه ,مال خورشته شه , بی خيال آسيدعلی  "
, چایی آجان و باج سيبيل ژاندارم یادت نره از قدیم گفتن پول, س به موقع دادمی دونی آسيدعلی پول چایی پاسبونارو بای "

  "باشه دست الف بایس هميشه الزم و حاضر
 "موالی ما پشتيبان ماست, باالخره مام خدایی داریم, چی بگم, ای آق مصطفی  "

 :آرام و به آواز خواند, باباپيری که زیردرخت سيب قندک نفس تازه می کرد
  "ما هم به علی نازیم,  به کسی نازد هرکس "

 :صدای مادر بود که از توی اتاق شنيده شد
  "ببخشين دیگه, قند نداشتيم جاش خرما گذاشتم , بيا مراد این چایی ها رو ببر  "

  .پروازش را به تهران عقب می اندازد. حاج حسن ول کن نيست 
 "نور علی نور ميشهدیگه , اگه این مسجد مسلمونای اینجارم نشونم بدی  "
 "دلت واسه مسلمون و صيغه تنگ شده ؟, سير نشدی چيه حاجی "
اما از شوخی , بایس رفت سراغ آبگوشت یه روزم, مگه اشکالی داره ؟ هر روز که نميشه قورمه سبزی خورد , آره  "

 "خونده باشم گذشته می خوام تو مسجد اینجام نماز
 :مادرخبر آورد



  "بعضی هام ميگن می خواد سينما بشه,بعضی ها ميگن می خوان مسجد بسازن ,رو بسازن قراره بيابون زغالی  "
 : آقا شریعت سر توی شاهنامه داشت

اما اگر , مشکل مستراح رفتن روبرو خواهند شد  البته کاسب ها با, مسجد به اندازه کافی داریم , سينما بشود بهتر است  "
قيمت خانه  سينما, برای نقره کار هم خوب خواهد شد . د مشکل را حل خواهند کردهم بسازن کنار سينما یک مستراح عمومی

از محسنات دیگرش این است که , سرهر مالی می زند ها و سرقفلی مغازه ها را باال می برد درست بر عکس مسجد که تو
 "انکراالصواتی مثل فلسفی در امان خواهند ماند اهالی از شر آخوند های

 : شریعت دوختپدرچشم به چشم
نيشت رو به مصدری ی ما بزنی و تحریکش  بی ربط و با ربط باید, باالخره همه ی راه ها به رم ختم ميشه شریعت جان  "

 " الحق و و االنصاف یه چيزیت ميشه, توی اوقات همه  کنی و شر و شور به پا کنی و برینی
می خواهد سر به تن واعظ شهير  اش نظر عوض کرده وآقای مصدری هم مثل اربابان , نگران نباش جناب نقره کار "

 خرداد غلط زیادی کرد و ساز مخالف کوک کرد ١٥شهيرشان در بلوای  فراموش کردید که ایشان گفتند چون واعظ. نباشد
, شود می گویند خر نيست ميهن اگر خرهم طرفدارشان, شاه , ماخلق اهللا اش فرو کردند؟ این جماعت خدا  سازش را در

وقتی سرش را کج کرد رفت طرف ام القرای فساد , بودو خطيب بی مثال فلسفی تا با این ها بود واعظ شهير. ثاغورث استفي
اهل تحقيق و قلم و  خاطر مبارک هست که چقدر راجع به اینکه خطيب بزرگ شان. شد کهنه ی حيض, قم  یعنی طرف, 

همان موقع عرض کردم این آخوند هفت خط اهل ته قيق است نه  هدانش است خرده فرمایش می فرمودند؟ شاهد بودید که بند
طرف چمن اش  عرض کردم که این گربه ی مرتضی علی هر,اش را توی پهن می گذارد تا رنگ بگيرد و نی قلم, تحقيق

ر یک روز با دربار بود و طرفدا, کرده آنطرف  حاال چمن قم سبز تر شده سر را کج, سبز تر باشد می رود همان طرف
موقع عرق و  البته االن هم غمی ندارد به. های ميدان رفته و طرفدار چوب قپان آن ها شده حاال با بارفروش, چوب قانون 

البته به مصدری حرجی نبود , این مصدری گوش نمی کردید بله بنده این ها را می گفتم اما شما و. تریاکش را می رسانند
  "....دیگران است و او نخش دست, ونيست 

 :مصدری عصبانی با کف دست روی روزنامه اش کوبيد و از جای اش بلند شد
  "تمومی هم ندارد, این مرد انبان اراجيف و الطایالت است "

 :پدر چشم غره ای به آقا شریعت رفت. واز خانه بيرون زد
 "پاشو, همين رو می خواستی؟ پاشو برو برگردونش  "

 :مادر رو به احترام سادات کرد:.  شدآقا شریعت اما به کتاب خواندن مشعول
 "یه کمی نصيحتش کنين اینقدر پا توی کفش مصدری نکنه, شما یه چيزی به این شریعت بگين  "
 "این مرد نخونده مالست, نصيحت؟ چه حرف ها  "

 :آقا شریعت سر از روی روزنامه بر داشت
 " فحش نده, مال خودتی  "

 :پدر خندید
 "ای قزوین گفته زکیبه سنگ پ, رو نيست که  "

 :صدای ننه جون بلند شد
 "محشر بود, دختر یه ذره دیگه از اون هندونه برام بيار "

 :آقا شریعت با صدای بلند خواند
 "تا نگرید طفل کی نوشد لبن"

 :ننه جون صدایش بلند تر شد
 "باز این شریعت نجسی خورده؟ "

 :و آقا شریعت ادای فلسفی را در آورد
 "ابدا, ابدا, ابدا, ابدا "

 :پدر قاچی مغز خيار نمک زده به ننه جون داد
من نمی فهمم این مرد . در باره فلسفی بگم  اما. اميدوارم لثه های استخوونی شما بتوونه این مغز خيار تردرو خرد کنه  "

پخش  ن از فلسفیامروز توی دادگستری می گفتن یک سری عکس و فيلم مستهج.دشمن داره  چقدرهيزم تر فروخته که اینقدر
قصد دارن حسابی خرابش , امنيت و درباره می گفتن کار سازمان, از جماع کردنش با یک زن عکس و قيلم گرفتن, شده 
طاقت  و باالخره حاج آقام, دور وبر منبر و مسجدش , خوشگل رو گذاشتن سر راهش  می گفتن یه زن جوون و خيلی.کنن

تو اتاق دوربين عکس , کارمند سازمان امنيت بوده  زنيکه, يره و خاک تو سری می کنهبا زنيکه م, نياورده و بندو آب داده 
رو دیدن ميگن حاج  اونایی که فيلم, خالصه زنيکه هر کاری می خواسته با حاج آقا کرده , ميذاره برداری و فيلمبرداری کار

, حاج آقا م البته نشون ميده تو اینکارم شهيره , موشک بازی می کنه آقا رو معامله بدست دور اتاق می گردونه و باهاش قایم
 ".....جلو و پایين و باالی زنيکه رو یکی می کنه و عقب و



 :آقا شریعت از زور خنده چشم های اش پر از اشک شد
بانویی عریان و زیبا قایم باشک بازی  واعظ شهير و بزرگ ترین خطيب عالم اسالم معامله به دست با, تصور بفرمایيد "
کنی؟  این فيلم را تهيه کنی و مارا مادام العمر بنده و مرهون خود و کمی مستفيض نقره کار نمی توانی, یاللعجب , ندک

 ".......پروردگار یک در دنيا و صد در آخرت
 :مادر عصبانی حرف آقا شریعت را قطع کرد

اینا همش , این سيد اوالد پيغمبر بر دارین ردست از س, کاری نکنين جدش کمرتونو بزنه , خجالتم خوب چيزیه , خبه خبه  "
 "هی چپ و راست این دری وری هارو مظمظه نکنين شمام, بيخودی چو انداختن, دروغه 

 "گناه و صحت وسقمش به گردن اونایی که نقل کردن, من فقط راوی هستم زن "
 :آقا شریعت اشک های اش را پاک کرد

, سازمان امنيت اش از این دست کارها کرده اند اما توجه داشته باشيد که دربار و, البته شما هم صحيح می فرمایيد خانم  "
  " کمرش را گرفت خودش را تکانی داد و زهر,البته برای واعظ شهير هم بد نشد, بيچاره مردم  , بله دعوای بد و بدتر است

 :خواند , و ننه جون که دور از چشم مرد ها گيس سفيد و کم پشتش را می بافت
 افسوس که مزرعه را آب گرفته "

 "دهقان پدر سوخته را خواب گرفته
  . تا فرودگاه فرانکفورت بدرقه اش می کند. حاج حسن باالخره تصميم می گيردبه ایران برگردد

 " و سونای مختلط" کایزر اشتراسه" ,بهشت همين جاست , قدر اینجا رو بدون آقا مراد  "
 . ی فرانکفورت می نشيند" اپرای قدیمی" ض بزرگ روبروی ساختمان لبه ی حو.برمی گردد  از فرودگاه

 :حاج حسن اما هنوز با اوست
 "چرا خودتو پشت من قایم کردی؟ "
خيال می کنه همه ی پناهنده ها حقوق پناهندگی , اگه منو ببينه خيلی بد ميشه, اون آقاهه توی اداره اجتماعی کار می کنه "

 " شون می کنن شونو می آرن خرج پایين تنه
مگه از پایين , دومندش , شما می کنين  اولندش اگر ازت پرسيد اینجا چيکار می کنی بگو همون کاری که, نگران نباش  "

 "تنه جا و چيزی مهم ترم هس؟
  :مراد می خندد

  "چه نعمتی ست داشتن یک مغز خلوت, هم این دنياشو داره هم اون دنياشو,خوش به حال حاج حسن "

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شکنجه گران اوين
  "و اینکه این موجود بدون مغزبا کجای اش فکرمی کند, صحبت از مغزکه می شود بنده به یاد حاج جليل می افتم  "

 : احترام سادات خندان گفت
  "همه تون, همه ی شما مردا با تخماتون فکرمی کنين ,حاج جليل تنها نيست , البته جناب منورالفکر, با تخم هاش  "
 .و انگار همان خنده است که سال ها روی لبان و چهره اش جا خوش کرده است, ر با صدای بلند خندیدپد

از یکی از باغک ها صدای هياهو و . شوند که به گورستانی زیبا ختم می, درکوچه باغ های پشت آپارتمان اش,و می خندد 
 .بيرون می ریزد , جيغ و داد بچه هایی که بازی می کنند

 "خيلی شيطونن, چه های آلمانی دست بچه های مارو از پشت بستناین ب "
 " اینام آریایی ان دیگه, خب هم نژادیم دیگه بابا  "
 "خيلی با صفاست, ببين این کوچه چقدر شبيه کوچه ی رضا گوسفندیه . راست ميگی , آره "

 "چقدر درخت تو این یه ذره جاست, اون تيکه ش" مخصوصا "
 :می شنود ا از پشت یکی از درخت هاومراد صدای اکبر ر

 "جارو به کونش بنده, شاشو شرمنده , شاشو "
 :و داد زد, رضا گوسفندی سر از طویله بيرون آورد 

 "اینقده سر وصدا نکنين تخم سگای حرومزاده, برین رد کارتون "
 :قلی لگدی حواله ی کون اکبر کرد. و اکبر پشت تنه ی درخت چنار قایم شد

 "خدا داند, شایدم داشت با گوسفندا حال می کرد, چرت باباتو پاره کردی , اری مگه بچه بود بود د"
  "بو گند خفه مون کرد, ببند در مسترارو  "

 .به طرف بيابان زغالی راه افتادند

 "هستين؟, باقالی به چن من بازی کنيم , لب لب تو , بریم لب لب من  "
مثه اینکه همه چی رو قرو , سنگين بود , دیشب پلو و کباب دیگی خوردم , يچ می زنهدلم پ, می خوام برم خونه, من نيستم  "

 "قاطی کرده
 "پيچا وا ميشن, دو سه تا بادکی دوسه کن خوب ميشی , بی خيال بابا  "

 :قلی رو به مراد دوال شد و گوزید
 " راحت شدم خدا امواتتو غریق رحمت کنه, آخيش  "

 :وپدر مات صورت مراد است
 "چرا می خندی پسر؟ "
, مرتضی , آباد خبر داری؟ از قلی؛ عباس مگسو راستی بابا از بچه های بی سيم نجف. یاد دوران بچگی افتادم ,هيچی بابا "

 " داری ؟ ازشون خبر, از درو همسایه ها و کاسبای محل , از حاج جليل , های عمه ها  از بچه, غالم لشه , همایون 
 : گفته بود بار اول پدر فقط,  سوالی از پدر می کرد این دومين بار بود چنين

  "ولشون کن زن قحبه های بی رحمو"
  .وحرف را عوض کرده بود

 :این بار اما آهی می کشد و می گوید
مرتيکه بی همه چيزه , کار خودشو کرد حاج جليل, بچه های عمه ت همه خراب شدن , جيگر آدم آتيش می گيره , چی بگم"

یه شبه شد همه کاره ی کميته ی , بود و دارو ندارش یه دوچرخه ی فکسنی ه بزاز دستفروش و دوره گردکون لخت که ی
پسر بزرگش غالمعلی . قد تخم خر به قول شریعت نگين انگشتر عقيقش شده, برو بيایی پيدا کرده ,ميدون خراسون  انقالب

حسينعلی ام بعد از , حسنعلی ام شده محافظ ناطق نوری, که بازجو شده  از دهنش در رفت, کاره ای شده تو زندان اوین 
, دخترا و داماداشم خراب کرده  حاج جليل. همين روزا خير سرش وکيل ميشه , از جبهه برگشت شد سهميه دانشگاه  اینکه

ه و تظاهرات تفریح هفتگی شونم شده نماز جمع. ساله بودن تو جبهه کشته شدن  تا حاال دو تا از نوه هاش که پونزده شونزده
, خالصه کنم پسر . قبرستونای دیگه  پهن کردن بساط خورد و خوراک و فاتحه خوونی تو مسگرآباد و بهشت زهرا و و

وضع مالی , دختراشونم خواهر زینب و از این جفنگيات , چی و پاسدار شدن  نصف بيشتر بچه های فاميل پسراشون کميته
می گفت قلی , باهم کار می کنن  یه دفه غالمعلی گفت اون و قلی. توپ شده خوب که چه عرض کنم , شونم خوب شده  همه

 به غالمعلی گفته این پسر دایی چموشت از همون بچگی پالونش کج, تورو گرفته  چند دفه م قلی سراغ, مقامش خيلی باالتره 
گفتم شاید رو , به غالمعلی رو انداختم آزاده  یکی دو بارم واسه ی. شانس آورد در رفت واال االن سينه قبرستون بود , بود 

های ضد  ما نمی توونيم از زندانی, دایی" ,گفت . چيزه نمک نشناس رومو زمين انداخت  اما بی همه, منو زمين نندازه 
ن نه دایی جو, چه برسه که بخوام پارتی بازی کنم, ميشه  اگه بفهمن آزاده زن پسر دایی منه واسه م بد, انقالب حرفی بزنيم 



بایس پای لرزش ام  خب هر کی خربوزه می خوره, تازه شم دایی اون ضد انقالبه ,جز این یه چيز از من همه چی بخواه
عمه ت یکی دوبار واسطه , دیگه از چشمم افتاد, اومدم بيرون  وقتی این دری وری هارو گفت پا شدم از خونه ش, " بشينه 

انقالبی که پاسداراش شمایين و  بهش گفتم به بچه ها و شوهرت بگو من ریدم بهیه بار , زیر بار نرفتم  , شد آشتی مون بده
 , فکر کردم دیدم یه همچی انقالبی حتی ارزش نداره آدم بهش برینه" بعدا, رید به یه همچين انقالبی باید, زندانيش آزاده 

پاسبان حزب , پاسبان شده, وادخانبابا دیدمش ج تو قهوه خونه, غالم لشه رو هم دیدم , راستی تا یادم نرفته بگم . حيف ریدن
, شده  اون گفت عباس مگسو طلبه, خيلی شکسته شده بود , بهت خيلی سالم رسوند, گرفت سراغتو, الهی و ریش و پشمی 

 بلندی داره و شما رضی درازه و نردبونه دزدا صداش همونی که قد, برادر همایون رو هم دیدم , ازش بی خبر بود, رفته قم 
معتاد شده بود  , شوفر تریلی شده, مرتضی رو هم که حتمی می دونی , کارمند وزارت ارشاد شده  گفت همایون, می کردین 

تير دوقلو و ميدون خراسون و خيابون خراسون پاسدار  نصف بيشتر بچه های بی سيم و,آره پسر. می گفتن ترک کرده , 
ارتشی و سردار  "بون لرزاده و خيابون ری و آب منگل و مولوی ام اکثربچه های خيا, می کنن  شدن یا تو زندان ها کار

اگه ميخوای , فکرتو خراب نکن, عرق رو راه بنداز پسر حاال پاشو اون بساط سوسيس و, خب اینم خبرای دست اول . شدن 
پاشو , والسالم  , يستاونجا درست بشو ن, زندگی کنی فکر اون مملکتو و آدماشو از سرت بيرون کن این چند صبارو راحت

  "بساط رو پهن کن
 .می آیند ونرم نرمک غالمعلی و قلی. و مراد گرم تر , پدر نم نم سرخ می شود . بساط را پهن می کند 

 " زهر کمری بگيریم, امشب اگه حالشو داری بيا بریم حال کنيم "
 "کجا؟ "
اما , دختر مخترم می آره , هتل اتاق می گيره  تو, ابنه ایه , یارو مایه داره , مهمون یه درباری هستيم , کاباره ميامی  "

رفتيم حالی  هفته پيش, آشنای کامبيز مامانی ی. بعد ميذاره با دختراحال کنی , برسی  شرطش اینه که اول صفای خودشو
  "هستی یانه ؟, ماليده بود انگاری ده دفه واجبی, برق می زد , خودشم بد مالی نيس , کردیم 
 .پدر هم می خندد. ش می گيردخنده ا

 "چيه باز یاد بچگی هات افتادی ؟ "
 "یاد غالمعلی, یاد دوران دبيرستان اوفتادم , بچگی که نه  "
تا اونجا که , پارتی بازی واسه ش گرفتم  سيکل اشم بعد از سه سال در جا زدن من با, اون که بابا درس خوون ام نبود  "

شماهارو  همون قرمساقی که, قلی رم برادر بزرگش خرابش کرد, درس خوون تر بودین  هیادمه تو شماها قلی و تو از هم
پدر و مادرشون , اصلن خونواده عجيب غریبی بودن  , باال دست الجوردیه, االنم ميگن زندانارو می چرخونه , هييتی کرد 

, کارخونه دار شد  پسرام یکی, می آومدن مادر و خواهراش با روبنده بيرون , شون ترک نميشد  ازهمون موقع نماز و روزه
وقت تلف , استکانارو پر کن , خب . خالصه آشه شله قلمکاری بودن , یکی دالل ماشين و بچه باز, یکی پتو فروش تو بازار 

 "نکن پسر
وری پای بساط عرق خ. مراد گرم تر می شود. استکانی دیگر می نوشند و پدر می رود روی بالکن تا سيگاری بگيراند 

 .دراز می کشد
 "بدویين, مستراح پرده خوون اومده , بدویين , بدویين "

نزدیک پرده که رسيدند ساکت . اش مراد ومرتضی و عباش مگسو و غالم لشه هم دنبال, و قلی می خندید و جار می زد
 .ده بوددیوار کاهگلی ی پشت خانه ی حاج آقا الجوردی نصب ش پرده جای هميشگی با ميخ طویله به. شدند

مشکی یقه اسکی بر تن و شلواری سياه و  پيراهن. قد بلند و چهار شانه کنار پرده ایستاده بود" آق مصطفی پرده خوون "
موهای  کش, دستی به سبيل و ریش بلندش کشيد. ریزش را روی همه ی چشم ها لغزاند چشم های قهوه ای. گشاد بر پا داشت

زیر بغل زدوکف دست , به چوب تعليمی می مانست که, چوب سياه رنگ اش را .  کردسفت, بلندش را که دم اسبی بسته بود 
 .مچ هر دست چند تسبيح شاه مقصود پيچانده بود و برهر انگشت یک انگشترعقيق دور. های بزرگ اش رابهم ماليد

 "خواهرام برن اونطرف, بزرگترا عقب تر , بچه ها بيان جلوتر"
 :آقا شریعت افتادیاد حرف , مراد خنده اش گرفت 

 " این مصطفی خان پرده خوان بلند گو را با ميکروفون اش قورت داده است "
 "باز زده به سرت؟, چيه الکی می خندی  "

 .به حرف مرتضی اعتنایی نکرد
عقرب و خون و سربریده و دست قطع  آتش و مار و: پرده ی هميشگی بود, پرده . آق مصطفی پرده را راست و ریس کرد

و زن های پوشيده در , و کودکانی پيچيده در قنداق ها ی خونين , زده بود و اسب سفيدی که خون از بدن اش بيرون,شده 
و سر بریده ی , بنا گوش در رفته  و شمشيرها و سپرهای خونين و سبيل های از, و مردانی با کاله خود, و روبنده چادر

  . ترکيب جوان خوش چهره ای در دست سبيل کلفتی بد
و وقتی از ,  تن ٧٢ذوالجوشن و یزید و جنگ  از شمر, از صحرای کربال گفت. و شروع کرد, کف دست چند بار بهم کوبيد 

 .زن ها بيشتر, خونين گفت بزرگتر ها به گریه افتادند  بچه های پيچيده شده در قنداق های



 "عجب بزن بزنی بوده "
  :مرتضی سر زیر گوش مراد برد

 " يکه انداختنتات آخرش کار دست ما ميدهاین خنده ها و ت "
 :قلی رو به مرتضی کرد

 " بی خيال بابا اینقدر آقا معلم بازی در نيار دیگه "
 .و یک وری شد

 "....نگوزیا, به هر چه نا بدترته اگه بگوزی آق مصطفی اون چوبشومی کنه, نگوزیا خوار جنده  "
آق مصطفی هم . سرها را به طرف قلی چرخاند  صدای آق مصطفیاز و حرف مرتضی تمام نشده بود که صدایی بلند تر

 .چشم غره ای به قلی رفت
 "بوش اذیتتون نمی کنه بی خيال اینجا سر وازه "

 :مرتضی عصبانی شد
 " یه دفه دیگه اینکارو بکنی ننه تو به عزات می شونم عن کلفت "

 .همه ساکت شده بودند.  و به قلی براق شدآق مصطفی پرده خوانی را قطع کرد. و گوزید, قلی باز یک ور شد
 " چی گفتی ؟ دفه ی دیگه بلند تر صحبت کن مام بفهميم چی ميگی "

 . همه زدند زیر خنده
کاسه پر از پول .آق مصطفی چند دقيقه ای پرده خوانی اش را ادامه دادو بعد دعا گویان با کاسه ای ميان جمعيت چرخ زد 

 .خرد شده بود
" مخصوصا, خدا همه ی مریضای اسالم رو شفا بده , مریض نشی جوون,ه ضریح ابا عبداهللا الحسيندستتون برسه ب "

 "مریض منظور
  , وبه قلی که نزدیک شد سر نزدیک گوش اش برد

 "فهميدی شافه کون؟, دفه دیگه ازاین غلطا بکنی جلوی همه این چوبو می کنم تو گوزدونيت  "
 .راد صاف اش کرداماپس گردنی محکم م, قلی یک ور شد

می  قربون امام حسين برم عينهو پل نيومن, عين اصغر قاتلن , این شمر و یزید جاکش عجب قيافه های سه ای دارن  "
 "مونه

 "مگه تو اصغر قاتل رو دیدی؟ "
 ,غالم لشه عصبانی شد. مرتضی و قلی و عباس مگسو قهقهه سر دادند

  " باز آقا مراد گوزیدی نگن اللی "
 "وراخیخفه س "

اش بست و به طرف قهوه خانه راه  و به تنه و ترکبند دوچرخه, طنابی دورش پيچيد , آق مصطفی پرده را لوله کرد
 .آقا شریعت از آق مصطفی بدش نمی آمد. شریعت گپ بزند عشق اش این بود چایی بنوشد و با آقا.افتاد

 .پدر دومين سيگارش را هم می کشد و بر می گردد
  "پرکن پياله رو پسر, اوله شبه,  شدی ؟ هنوز چيزی نخوردیم کله پا, چيه "

 .استکان ها را پر می کند و می نوشند
  "راستی بابا باالخره فهميدین آقا شریعت چی شد؟ "
ميگن تو بابل فوت , دیدمش راهی بابل بود  آخرین بار که, انگار یه قطره آب شد رفت تو زمين , شریعت گم و گور شد  "

بعد ها که , بود  تو بابل معلم ما, تنها ی تنها بود , می دونی اون مرد کسی رو نداشت , شده  ا کسی نميدونه کجا دفنام, کرد 
دیگه شده بود , مقاله می نوشت و تو روزنامه ها منتشر می کرد گاهی, دیگه کار نکرد , من اومدم تهرون اونم اومد تهرون 

همه ی زندگيش کتاب ,داشت  ها و دانشگاهی ها و روزنامه نویس ها خيلی احترامتو فرهنگی, خونواده ی ما یکی از اعضای
اهل خونواده هم , و خوش زبون بود اما اهل زن و زن بازی نبود  با اینکه خوشگل و خوش قواره, و روزنامه و مجله بود

گاهی خيلی . همه هم می رسيد   به,و دنيای شادی و شوخ وشنگی و معرفت بود این مرد , درویش واقعی , بود  درویش, نبود
 " نشد که نشد, اما نشد, گذاشتم شاید ردی ازش پيدا کنم  تمام بابل و قبرستوناشو زیر پا, هواشو می کنم 

  . وچشم های پدر را اشک برق می اندازد
 "مارو بردی جایی که نمی بایست می بردی, بریز, بریز پسر  "

 :عت می آیدصدای اقا شری. مراد هم مست شده است 
البته قربان اش . می شود تحمل اش کرد ,همين که خر مقدس نيست کافی ست, این آقا مصطفی پرده خوان آدم بدی نيست  "

هندوانه ای  "ه"حاال اگر امام حسين را با , به او هرجی نيست , طرف تر نرفته است از ميدان شوش آن, بروم سوادی ندارد 
 " چيزی عوض نمی شود, بنویسد , ل می نویسد و یزید را با دال ذا

 .سر توی کتاب داشت, زیر قفس قناری ها , و کنجی



 "سالم به استاد عظيم الشان شریعت اعظم "
 :آقا شریعت خندید

 "خودتی آقا مصطفی خان "
 "قهوه خونه هم قهوه خونه ی رضا سيبيلوی سرچشمه ای, چقده قهوه خونه سوت و کوره "
چطوری ست که از قهوه خانه ی توی , از ميدان شوش و ميدان خراسان آنطرف تر نگذاشتیتو که عزیز جان پا تو  "

 "سرچشمه خبر داری؟
 "باز استاد شروع کردی به حال گيری و غلط گيری؟ تعریف شو شنيدم استاد "

 .آق مصطفی خميازه ای پر سرو صدا کشيد. زینعل قهوه چی استکانی چای برایش آورد
 "به نظر می رسد خوب نخوابيدی, خسته ای آقا مصطفی "

  . چيزی نگفت
  .بدبده ها و قناری ها و سهره ها با گنجشک های روی تبریزی های حياط قهوه خانه هم آواز شده بودند

 "پدر این پدر شدن بسوزه, پسرم تو تب می سوخت, دیشب نخوابيدم استاد  "
اگر امشب همان وضع را داشت خبرم ,مریضخانه ی بردیمشخب می آمدی خبرم می کردی م, از دهان دره ات معلوم بود "
  "من خانه ی نقره کار هستم, کن
 "دم شما گرم استاد "

 .و سراغ روزنامه ی آقا شریعت رفت
تا اینجوری خيطی باال , حاال چرا روزنامه را وارونه گرفتی؟ اگر نمی توانی بخوانی الاقل عکس های اش را نگاه کن "

 "نياوری
 "سياهی باال پایين داره, نداره سفيدی باال پایين,  هاشو می خوونم استادمن سفيدی "

. رفت" رستم و سهراب" سمت تابلوی  و آقا شریعت برای اینکه آق مصطفی را سرحال بياورد چوب اش را برداشت و به
کرد ونقال وار شروع صدای اش را شبيه صدای آق مصطفی . دست بهم کوبيد دو کف, چوب زیر بغل زد. زیر تابلو ایستاد

 : کرد
 "چه اتفاقی افتاد؟, ميالدی ١٩۵٩یعنی سال,  خورشيدی ١٣٣٨سل , یک همچين روزی , ده سال پيش , بگو ببينم مصطفی"

 :و بهم کوبيد, آق مصطفی چرخی زد و کف دست های اش را بهم ماليد 
خدا از سر تقصيرات , ام حسين رو اشتباه می گرفتم گاهی یزید و ام, واهللا استاد من تازه پرده خوونی رو شروع کرده بودم "

 "من بگذره استاد
 " با امام زمان دیدار و گفت و گو داشت ده سال پيش آیت اهللا بروجردی هموالیتی اصغر خان قاتل "
و با امام زور می زدم که یزید , حرف ها نبود حواسم به این, تازه پرده خوونی رو شروع کرده بودم, من یادم نمياد استاد "

 " حسين عوضی نگيرم
 "ده سال پيش مراسم عقد و ازدواج محمد رضا شاه پاالنی و فرح دیبا برگزار شد آقا مصطفی "
خدا خدا می کردم یزید و , به این حرف ها نبود حواسم, من تازه پرده خوونی رو شروع کرده بودم, به موال یادم نمياد استاد "

  "با امام حسين اشتباه نگيرم
 :صدای اش در آمد,  رضا شيره ای که گوشه ای چرت می زدو
 . "بشه دیگه, ریدین تو قندونه ما, کالفه مون کردین , بشه بابا  "

 :آق مصطفی صدای اش را بلند تر کرد
 " تو دیگه درشو بذار موش توش نره "

 :و آقا شریعت ادامه داد
لژ فقط برای آیات عظام است که با یک , بدهند  محمد را نشاننوشته اند توی قم سينما ساختند و قرار است فيلم حضرت "

 "ببينند بليط می توانند دو سانس هم
 "خود اینا حرومش کردن,تازه مگه سينما حروم نيست  استاد چرا بليط هاش صلواتی نيستن ؟ "
  " است آقا مصطفیبرای این ها حرام و حالل کردن مثل آب خوردن, آن ها مثل برق حالل اش می کنن , نه جانم "

  . اما بی قناری, عشق باز و عاشق قناری, کل ممد. گفتن کل ممد ساکت شان کرد" یا اهللا  "
: زیارت قناریا مياد سراغمون و شروع می کنه  االنه بعد از, باز این پاپتی با اون قيافه ی نوبه ایش سرو کله ش پيدا شد "

 "...ایتاليایی و قناری فری و اسمی و, قناری طوسی که از همه گرون تره , دپهلو و خيز بلن قناری شتری ی پا کوتاه و یه
 : آقا شریعت حرف آق مصطفی را قطع کرد

 " عاشق بی معشوق وراج ميشه آق مصطفی "
 " عينهو سگ کتک خورده ماته قناریاست, نيگاش کن استاد  "

 :کل ممد سراغ آقا شریعت آمد



 " ایتاليایی اینقده خوب از آب در اومده ؟استاد این چه حکمتی ست که قناری "
 ".اگر هم گفته باشند بنده بی اطالع هستم, من جایی نخواندم که ارسطو یا افالطون در این باره چيزی گفته باشند کل ممد "
 "استاد مارو گرفتی ؟ "
 " بابا کل ممد ولمون کن "
 "داشت تقصير من نيستااما اگه قهوه خونه رو بو ور , باشه ولت می کنم آق مصطفی  "

 .آق مصطفی هم یا علی گویان بلند شد که برود.و به طرف قفس قناری ها رفت
یا کار رو , می خوام برم سراغ سياه بازی  , می خواستم باهاتون صالح مشورتی بکنم, راستی استاد داشت یادم می رفت  "

 خدارو چی, سياه بازی " مخصوصا, ل بيشتر توشه پو, بهتر ازما پرده خووناس ميگن وضع اونا, حوضی و تخته حوضی 
 "خدارو چی دیدی استاد , دیدی استاد شاید زد و مام شدیم مهدی مصری و محمود ماست بند و سعدی افشار

البته سياه بازی سالم و مفيد است و عده  ,پرده خوانی و سياه بازی فرق چندانی با هم ندارند, چه عرض کنم مصطفی خان "
خوانی  می گویند پول اش هم حالل تر ازپول پرده, بازی بيشتر است برو سراغ اش  اگر پول سياه, می خنداند ای را هم 

  ."ست
 : آقا شریعت گفت پيش از آنکه آق مصطفی سوار دوچرخه اش شود

م مثل ودر خانه ی نقره کار ه,دارم  من شب زنده,اگر پسرت حال اش بدتر شد خبرم کن , فراموش نکنی مصطفی خان "
 " روز و شب باز است, درب کاروانسراست 

 .وهر دو خندان از هم جدا شدند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !خارجی، برو گم شو
 

بوی برنج و صدای جلز و ولز روغن داغ و  .سعيد چشم به ماهيتابه دارد. مراد کنج اتاق نشسته است. غروب يکشنبه است
 اتاقی در خانه ای پرت افتاده در حاشيه ی شهر, اتاق کوچک شان پيچيده است توی, تخم مرغی که نيمرو پخته می شود

  .در آلمان, "گيسن " دانشجويی 
 "چه عاشقانه به تخم مرغا نيگا می کنی "
 "کوکو از روغن خوب, يادته می گفت زن از داشتن شوهرخوب پف می کنه , ياد مامان افتادم , دارن پف می کنن "
 "اما کوکو چه ربطی به تخم مرغ نيمرو داره؟, يادمه  "
مگه , بی ربط و با ربط و بهم ربط ميده  چيزایخيلی , آدم وقتی خيال و زندگيش هوايی بشه و بی ربط , باالخره ديگه"

  " همينو نمی گفت؟ ديالکتيک که مارو به اين روز انداخت
, آنجا که جاده هراز به آمل می رسد, می آورد  سر از شاليزار های شمال در, اما نه , می رود تا غذا بکشد . مراد می خندد

زده ی تخم  غ بازی و مزه ی دوست داشتنی و دل نشين زرده ی نمکو تخم مر, پخته و رنگين و از آمل شهر تخم مرغ های
 . اش تخم مرغ پخته می فروشند و زنانی که در پنجشنبه بازارها و جمعه بازارهای, مرغ های پخته 

 اگر هم نخندد پا کوبيدن اش روی پله, پيچد همسايه ديوار به ديوارشان توی راهرو می, صدای خنده دختر دانشجوی آلمانی 
 .های چوبی خبر از آمدن اش می دهد

مرده رم تحريک ,عشق بازی اينجوريشو ديگه نديده بوديم, چه سروصدايی راه انداخته بود, دختره ديشب نذاشت بخوابيم  "
 "می کرد

 "ميشه از ش خواست سروصدا نکنه "
 "ممکنه خجالت بکشه, ولش کن  "
 "باهاش صحبت می کنم , بد نمی دونن, خجالت؟ اينا اينجوری نيستن داداش  "
الاقل يه لبخند تحويل آدم , عليکی می کنه  هرموقع منو می بينه سالم و, به نظر ضد خارجی نمياد, مهربون و خوش خلقه  "

 " بيشتر از اينم توقع نداريم , واسه ما همينم بسه, ميده 
  "نطوری موند کارش درستهاونوقت اگه همي, بذار پاش تو جامعه و محيط کار بازشه , هنوز دانشجويه "

 .و کتری ای آب روی اجاق برقی می گذارد تا چای دم کند, جمع می کند, که روزنامه های تبليغاتی اند , سعيد سفره را
 .وباز صدای دختر توی اتاق شان می پيچد

 "البد تا صبح برنامه دارن, خدا عاقبت مارو امشب به خير کنه , نا کسا از سرشب شروع کردن  "
 :صدای احترام سادات هم انگار از همان اتاق می آيدو
اصلن , رو چاهک مستراح می افتن انگار, عشق بازی شونم خرکی ی, مردای ايرونی تو همه چی فقط به فکرخودشونن "

کنن  یتلپ چند تا تلمبه می زنن و کارو تموم م,تلپ,تلپ, بايس لذت ببره و آدمه فکر نمی کنن اون بد بختم,به فکر زن نيستن
 " هيچی شون, نيس  هيچی ی اين مردای ايرونی مثه آدميزاد, بعدم مثه خرس قطبی می خوابن , 
 " بسياری از مرد های ايرانی علم کار را می دانند, شما احترام سادات خانم گيرمردهای نادان افتاديد وبد شانسی آورديد "

يه جوری حرف ميزنی که انگار خودت  , , ور کمرت سفت بشهبرو شاهدونه تو بخ, تو ديگه برو درتو بذار, خبه, خبه  "
که جات  تو بيخودی خودتو نخود اين آش نکن, ايرونی حرف زدم نه از خواجه های ايرونی من از مردای, علم کارو ميدونی 

 "خواجه ی اخته, نيس 
زير , رپته پتو , ه تا نشان تان بدهم بفرماييد اتاق مهمان خان, اگرچه با شما نوعی شکنجه است , امتحان اش مجانی ست  "
  "پتو
 "چه گنده گوزيا, خيالت راحت, من اگه جلوی سگ بندازمش دست تو نمی دم , واه, واه , واه  "

 :مادر ناراحت به نظر می رسيد
 " شما دو تا که شرم و حيا رو با هم قورت دادين, بابا بس کنين  "

 :سعيد تو نخش است
 "چرا می خندی داداش؟ "
 "عسل و خربزه بودن المصبا مثه,ياد احترام سادات و آقا شريعت افتادم  "
 "از احترام سادات خبر داری؟ چيکار می کنه؟ راستی "
تو درو , اما پيداش نکرده , سری بهش بزنه  گفت يکی دوبار رفته خيابون خراسون, مامان که اينجا بود سراغشو گرفتم  "

 اونم.خونه شو خراب کرده بودن وجاش يه داروخونه ی شيک و پيک ساخته بودن  , همسايه هاش کسی ازش خبر نداشته



هفته ی دو سه روزشو تو خونه ی ما می , تنها بود  مثه آقا شريعت, دنيايی بود , يادش بخير . مثه آقا شريعت گم و گور شده 
قمرخانم سر خيابون  يه خونه مثه خونه , مامان تازه ازدواج کرده بودن مستاجر خونه ش بودن موقعی که بابا و. گذروند 

زندگی شو با اجاره اين اتاقا , که دور تا دور ش اتاق بود  يه حياط بزرگ, درست بغل گارد ماشين دودی , خراسون داشت 
پوست کنده حرفشو می  رک و, دنيای متلک و متل و ضرب المثل بود . همون جا با خونواده ی ما جورشد  از.می گذروند 

با اينکه زن خوش برو رو و , سادات نبايد بد دهن باشه , بد دهنه  ننه جون می گفت احترام سادات زن خوبيه اما حيف که, زد
مامان و بابا خيلی , کوتاه مدت  يکی دو تا مرد تو زندگيش اومدن اما,پول داری بود اما هيچوقت ازدواج نکرد  خوش بدن و

 مثه سگ و گربه بودن اما اگه يه هفته همديگه رو نمی ديدن واسه هم, که نشد   نشد,سعی کردن اونو با آقا شريعت جور کنن 
  " " دلتنگی می کردن

 . دختر و پسر آلمانی از نيمه ی شب به بعد آرام می گيرند
, زبان آلمانی خواندن, اطراف خانه شب ها ی شان تکراری ست و روزهای شان به قدم زدن در خيابان ها و باغچه های

 .رسد به شب می, لعه کردن يا ديدار دوستی مطا
  .هر دو افسرده و بی حوصله به نظر می رسند

گوشه ای می . ی نزديک خانه شان بنوشد هوس می کند قهوه ای توی کافه,مراد تنهاست . سعيد کالس زبان آلمانی می رود 
 :غردو می , چپ چپ به مراد نگاه می کند . پيرمرد تنها مشتری کافه است. نشيند

 "سوراخ کون, گه  "
 .صاحب کافه هم تحويل اش نمی گيرد. صندلی اش را عوض می کند تا کون اش را به مراد کرده باشد

 :دلگير و بی حوصله ازکافه بيرون می زند, قهوه ننوشيده 
  " کله سياه, خارجی برو گمشو , سوراخ کون, تا کی ؟ گه, تا کی بايد اين فحش ها رو خورد "

می ترسد شر به پا , می ترسد نگاه شان کند . از آلمانی ها می گريزد. ا در خيابان ها و باغچه ها پرسه می زندو ساعت ه
 .کند و کار دست خودش و سعيد بدهد

در وپنجره های اتاق را باز گذاشته تا بوی قورمه سبزی . قورمه سبزی پخته است , سعيد زود تر از او به خانه رسيده است 
 .چددر خانه نپي

  " البته همسايه های ما تا حاال که اعتراضی نکردن, آلمانی ها از بوی غذا های ما بدشون می آد  "
 .و روزنامه ها را پهن می کند تا غذا را بياورد

 .از بی سيم نجف آباد به خيابان نظام آباد,سه شنبه اسباب کشی می کردند . شب جمعه بود
  "آدم را مست می کند,  و مشام را نوازش می دهد بوی قورمه سبزی تا سر کوچه می آيد "

 : برد مصدری و آقا شريعت سر زير گوش
 "آدم را مست می کند نه جنابعالی را, طبيعی ست که منظورم حضرتعالی نيستيد "

 :پدر زير لب غر زد
 با خيال راحت از گلومون به خوشی و, اگه گذاشتن اين يه استکان عرق و شام به اين خوبی, باز اين دو تا شروع کردن  "

  "بره پايين
 :مصدری خودش را به آقا شريعت نزديک کرد

  " واال سر وقت می آمدی, معلومه که ضوابط حزبی و تشکيالتی رو خوب ياد نگرفتی  , دير کردی جناب توده نفتی "
 "بس کن مصدری "
نکنه بيماری , صورت عوض می کنين   رنگمن هر موقع حرف از توده ای ها می زنم شما, چه شده جناب نقره کار  "

 , کرده؟ اين جماعت بيمار همان هايی هستن که ماشين دکتر مورد عالقه شما مسری و خطرناک اين حزب به شما هم سرايت
رياست , روس هستن که جناب مصطفی فاتح اين ها همان قرمساق های عامل, يادتان رفته؟, جناب دکتر اقبال رو آتش زدن 

 و تازه با اين همه کثافت کاری و سوابق درخشان می خواهند تنوير, بود کردن  کت نقت ايران و انگليس رو نامحترم شر
 " زرشک, افکارم هم بکنن 

 :رو به مادرگفت, کشيد و با صدايی بلند تر از صدای مصدری  آقا شريعت دستی به سبيل پر پشتش
  " درود بی پايان, درود بر شما, آدم را مست می کند, پوشانده بوی قورمه سبزی محله را , خانم دستتان درد نکند "

 :رو به مصدری کرد, و با صدايی آرام تر 
نبود؟ سنده ی سگ قاطی داشت ؟ من  زغال اش سينه کفتری نبود ؟ جنس اش سناتوری, چرا جوش آوردی جناب مصدری  "

 " به کوس و شعر گويی رو می آوردمبرای خنک کردن خودم هم اگر جای حضرتعالی بودم جوش می آوردم و
 :شروع کرد, که به مادر کمک می کرد, احترام سادات هم

 "شروع کرد باز اين دانشمند زپرتی "
 :غزل خوانان استکان ها را پر کرد,عموعسگرساقی شده بود 

 "آشيان هر جا گشودم خانه ی صياد شد , دوستی با هر که کردم خصم مادرزاد شد "



, خاله چوسيد, ميگن رفتيم خونه خاله دلمون وا شه, همش در به دری می خوونی ,  بخوون دلمون واز شه عسگر يه چيزی "
 "دلمون پوسيد

 " نوکر و عبد وعبيدتم, باشه احترام سادات "
  "بهترين نوشابه ها آب لبوست , دوستی با مردم دانا نکوست "

 :بهم خوردن استکان ها توی اتاق پيچيد صدای
 " بره اونجا که درد و غم نباشه,سالمتی  "

 :آقا شريعت سر نزديک گوش مصدری برد
 " عرق را حرام می کنيد, حيف , شما بفرستيد تو خندق بال  "

 . مصدری محل اش نگذاشت
سبزی خوردن و , ديس های برنج زعفران زده  .بوی قورمه سبزی و برنج و زعفران و نان تافتون گرم اتاق را پر کرده بود

نان و پنير و  پدر سراغ لقمه ای. سياه و قرمز و پنير تبريز سفره را رنگين تر کرده بود ترب,  و پيازچه های براق پيازها
 . سبزی رفت

 "مشتهی ست, با نون پنير سبزی شروع کنين  "
را خالصه ما , کردن خودش نعمتی ست باالتر از ميدان فوزيه زندگی, خب جناب نقره کار شمال شهری ام که شديد"

 ازنشانه ها و بارقه های صحت فرمايشات ارباب مصدری ست که فرمودند جامعه همين خانه خريدن شما. فراموش نکنيد
و اقتصادی ونظامی و اخالقی و فرهنگی و   به طرف رشد و تعالی اجتماعی- البته بادش از بنده است –دارد به سرعت باد 

نداری يک  ,شما بهتر می دانيد, اميدوارم غم هايتان بيشتر نشود . نمی کندکار ها که  پول بی زبان نفت چه. غيره می رود 
  " ووقتی زياد داری هزار غم, غم داری

 :و سينه صاف کرد, عمو عسگر استکان ها را پر کرد 
بار عزت و احترام و اعت, خوشبختی می آره  پول, فرمايشات شمام الکی ست استاد . استاد قورمه سبزی را فراموش نکن  "

فقير فقرا  ها رو که وقتی زياد داری هزارغم داری رو پولدارا ساختن که تا دسته به ما اين دری وری, ببخشينا , می آره 
 "بچپونن

 :آقا شريعت بی اعتنا به عمو عسگر ادامه داد
ار و پسته رفسنجان گرمک ورامين و انار گرمس خداوندشان چاه های نفت را پر نفت تر کند واال کسی با صادرات طالبی و "

 "قم که پولدار نمی شود و خرمای جنوب و صدور آخوند از
 : عمو عسگر که دلخور به نظر می رسيد با لحن داش مشتی وار گفت

 "تفسير سياسی از بابلی االصل تهرانی المسکن صدر المساکين "
 :احترام سادات ليوانی آب نوشيد

 ."آخيش"
  :زدندآقا شريعت و مصدری خندان بهم چشمک 

 "معده دان که از شماست, قورمه سبزی از شما نيست , مراقب معده مبارک باشيد, خسته نباشيد احترام سادات خانم  "
 :احترام سادات پشت اش را به آن ها کرد

 "با کونم حرف بزنين "
 :عمو عسگر خنديد

ای عيال خوب و خوشگل و سفيد و بور و خوشبختی يعنی اينکه هر شب پاتو بذاری رو يه کپه پول و سرتم بذاری وسط پ "
  "تپل

 :مادر به همه ته ديگ تعارف کرد
 " کفن که جيب نداره, اخالق خوب بيارين خونه "

 "ديگه عرق نمی تونيم بخوريم, االنه سرو کله ی حاج جليل پيدا ميشه , شالقی يکی يه استکان ديگه بزنيم "
 .و آبی به سر و صورت شان بزنند, ن شان را آب بکشندعموعسگر وپدر باعجله به طرف حوض رفتند تا دها

وضو گرفتن و نماز خواندن چه حالی دارد  شما که می دانيد بعد از عرق خوردن, جناب نقره کار يادتان رفت وضو بگيريد "
 "....ثواب اش بيشتر است و, حاج جليل بکنيد  اينکار را جلوی همشيره و شوهرشان, 

 .تقه ای به در زده شد" يا اهللا گويان" م نشده بود که آقا شريعت تما هنوز حرف
 "اين مرتيکه ببينه خونش به جوش می آد, يا يه مالفه ای چيزی بنداز روش, اون راديو رو خفه ش کن "
 "مگر حاج جليل خون هم دارد؟ "

 .اموش کردراديو را آقا شريعت خ. چادر ها تا پيشانی پايين آمدند, همه خودشان را جمع و جور کردند 
  "اعراب حمله کردند "

  .وعمه سکينه وغالمعلی و حسنعلی و حسينعلی به دنبال اش, حاج جليل جلو



 :احترام سادات شروع کرد. آن ها که عرق خورده بودند از حاجی فاصله گرفتند
  "ت کردهمال تزريقی يه که آقا شريع, حاج آقا اگه بوی الکل به مشامه مبارکه تون خورد فکر بد نکنين  "

 :پدر غر زد
 "اين موچول خانم به قول بروبچه ها بودبود داره, اين زن کرم و کرمک را با هم داره "
 ".خوشمان آمد, چه ابهتی داره اين حاج جليل, همه تون مثه موش آب کشيده شدين , نيگا, نيگا , چيه همه تون جفت کردين  "
, شما به اين حاج جليل رو داديد, نمی کنم  ن برای اين جماعت تره هم خردوانگهی م, اگر خوشتان آمده تشريف ببريد حمام "

 "علفی نبايد ريخت واال کاه ام تو کاهدان اين يابو
 :مصدری صدای بلنداش را بلند تر کرد

 "در گوشی حرف زدن تو جمع کار غلطی ست جناب منور الفکر و احترام سادات عزيز "
 : ""جوش آورد" احترام سادات  "
 " غلط زياديه آقای ماليه چی, ضولی کردن تو کار ديگرون فقط غلط نيستف"

 :حاج جليل پا در ميانی کرد
 "به روی سياه شيطان لعنت بفرستين, شيرين کنين دهنتونو با صلوات "

 :عمو عسگر خنديد
 "يريمهمه مون هم دندونامون خراب ميشه هم مرض قند می گ اين حاج جليل يه ساعت ديگه اينجا بشينه "

غالمعلی مشتی تخمه . را داشتند زن ها جمع خودشان. حاج جليل شروع کرد در باره محسنات صله ی ارحام حرف زدن 
 .چوبی ی زير درخت سيب قندک نشسته بود که روی تخت,کدو بر داشت و رفت سراغ مراد 
 : عمه سکينه سراز اتاق بيرون کرد

 "رو دل می کنين, با پوست نخورين بچه ها  "
 :جوابش را ندادند

  " رفتی شمال شهر خودتو گم نکنی "
 "يکی دو ايستگاه باالی ميدون فوزيه, نظام آباد می ريم, شمال شهر نمی ريم که بابا"

 "باشه باالخره پيش بی سيم نجف آباد ميشه شمال شهر "
 " واسه اکبر" مخصو صا, اما دلم واسه محله مون و بچه هاش خيلی تنگ ميشه  "
  "فرق نمی کنه, چه نظام آباد , چه بی سيم , دلتنگی واسه ش نداره,  اون که رفت اون دنيا ديگهبابا "
  "بيشتر به ياد آدم می آد, اينجا اما آدم بيشتر به فکرشه  "

 .آقا شريعت يک مرتبه دويد تو حياط و شروع کرد به چرخ زدن دور حوض
 " هروقت بخواد بادکی دوسه کنه اينکارو می کنه "

 : شروع به خواندن کرد, و در حاليکه قر می داد و بشکن می زد , و بعد آمد به طرف آن ها 
 ما در آن همچو حسين در کربال , کشوری داريم مانند خال"

 "ما در آن همچو مصدری در کربال.... خيلی ببخشيد مصرع دوم را اشتباه خواندم 
 :مصدری نعره زد,آقا شريعت اما او را نديده بود , بود پشت آقا شريعت , مصدری هم که آمده بود هوا بخورد 

 "اگر حاج جليل بفهمه چوب تو آستينت می کنه, باز شروع کردی عامل بی جيره و مواجب روس "
 :آقا شريعت دو باره شروع به قردادن و بشکن زدن و خواندن کرد

 کاش ريده بود به صحرای کربال از گوز اسب شاه دو صد کفر کشته شد "
  " کاش ريده بود به کاخ گلستان. باز عذر می خواهم مصرع دوم را اشتباه خواندم 

 :صدای پدر بود
 "بياين تو اتاق حاج جليل فرمايشاتی دارن "
اين را می گويند گه زيادی , فرمايشات دارند , چه هندوانه های نيشابوری ای می گذارد زير بغل شوهر همشيره اش  "

 "خوردن
که کفش های ايشان با دست های غيبی جلوی پای  و ديده, ه به ديدار آيت اهللا العظمی حاج آقا بروجردی رفته شنيدين که شا "

  "مبارک شان جفت ميشه؟
 :مصدری جواب داد

 "خداوند هر دو را در پناه خودش حفظ کند, بله , بله  "
 :آقا شريعت طاقت نياورد

های ظل اهللا هم با دست های غيبی جلوی پای   دعا بفرماييد انشاءاهللا کفش,همه می دانند که آيت اهللا حامی ظل اهللا ست  "
, خواهد کرد کفش ها را هم انشااهللا بزودی, خايه ها را که در برا بر ايشان جفت می کند  دست های غيبی, ايشان جفت شوند 

 "آنوقت چه رويداد تاريخی ای می شود بياييد و ببينيد



 :حاج جليل حرف را عوض کرد
هر چند موالی ما گفته , رو فراموش نمی کنين البته شما که فقير فقرا, خب جناب نقره کار خانه ی بزرگتر مبارکتان باد "

تا در آن نور  اندرون از طعام خالی دار, پيامبر بزرگمان هم فرموده , درخشنده ء باطن است و فرموده فقر نور, الفقرالفخر
 "معرفت بينی

 :آقا شريعت قهقهه زد
حاج آقا جليل عزيز اگر الفقرالفخر " ثانيا , نقل قولی که آورديد ازفرمايشات پيامبر نيست از سعدی بزرگوار است" اوال "

از  بازاری ها بنز آخرين سيستم سوار می شوند و شمای مسلمان مسجد برو مجبوريد چرا خيلی از آخوند ها و حاجی,است
تازه آخوند هايی که قرار است اندرون از طعام  رخه ی فکسنی سگدو بزنيد؟ وبوق سگ تا از پا در بياييد پا در رکاب دوچ

  "های فربه و گردن های کلفت بار زده اند؟ خالی دارند چرا اکثرشان شکم
 :بلند شد, اما صدای عمه سکينه که با احترام سادات پچپچه می کرد , حاج جليل خواست چيزی بگويد 

دن ندارن قراره ذبيحی رو عروسی دخترام دعوت کنم که روضه عروسی قاسم رو به کوری چشم اونايی که چشم دي "
 "بخوونه

 :آقا شريعت رو به پدر کرد
 "قرار است بانو دلکش بخواند, راديورا روشن کن "

 :مادر به آقا شريعت چشم غره رفت
 "می خوای اينا با دلخوری پاشن برن ؟ يه ذره دندون رو جيگر بذار مرد"

  "م حسابی ها بکنين نه از مطرب و مطرب بازی های عصمت بابلیصحبت از آد "
 :آقا شريعت خودش را به عمو عسگر نزديک کرد

 "شناختن هنرمند و فرق اش با مطرب به عقل ايشان قد نمی دهد,حاج آقا از قيمت نقل و نبات بی خبرند "
 .عمو عسگر چشم های اش را بست

 " اين دوردونه ی حسن کبابی صعلی الخصو, با اجازه بزرگترای مجلس  "
 : و با کف دست به پشت مراد کوبيد و غزل اش را شروع کرد

 :اوليش واسه استاد شريعت "
 خاک هم بر سر مردم صاحب هنرش , در دياری که هنرپيشه به مطرب گويند

 :دوميش واسه خودم
  ی دارددال ديوانه شو ديوانگی هم عالم , زهوشياران عالم هرکه را ديدم غمی دارد

 ".سوميش واسه آقا مصدری و به سالمتی اعلحضرتش و ثريا خوشگله اش
 :وبا سوز و گداز خواند

 !به خون آغشته تم من, ثريا کشته تم من "
 "........ثريا

حاجی از جا کنده شد و به طرف در حياط , علی گويان گفتن حاج جليل که با عصبانيت همراه بود عمو عسگر را ساکت کرد 
 : رفت

 "بچه مچه هارم بذارين پيش شريعت و عسگر, شب جمعه منبر آقا فلسفی يادتون نره "
  .هم به دنبال اش و عمه سکينه و غالمعلی و حسنعلی و حسينعلی

و اين ها زودتر گم می شدند و گورشان را گم می , ايکاش زودتر شروع کرده بوديد , نجاتمان داديد عسگر آقا , آخيش  "
 "کردند

 "حاال ديگه آبجی ی ما بره گم شه و گورشو گم کنه ؟, رم استاد دمت گ "
 "حاج جليل بايد برود و برای هميشه گم شود, منظورم حاج جليل بود نه همشيره ی شما , نه عسگر جان  "

 

 

 

 

 



  ايدئولوژيک–فوتبال سياسی 
 : زمزمه می کند. زير نور مهتاب قدم می زند, روی مهتابی 

 "عجب ختنه سورونی, عجب ختنه سورونی , موشه دايان را با اره بريدن سر  "
خيابان نظام آباد  " کوچه اسالمی" اما قاطی بچه های, نه در باره اسراييل چيزی می دانست و نه اينکه موشه دايان کيست 

 . نعره می زد
و بوی شاش , ده است فرانکفورت چسبي که به شهر" اوفن باخ " و نعره های آ ن روز را تاريکی هولناک شب شهرک 

  .آورد به يادش می, وآبجو و شيشه های خرد شده
زن و , هفتاد و يک پناهنده سياسی . نيست از ساکنان قديمی ترين خانه اين شهرک هيچ کس طرفدار تيم فوتبال آلمان غربی

خانه ی  گريخته اند و در اينقد و نيم قد که همگی از کشور های آسيايی و افريقايی  حتی سيزده کودک, پير و جوان , مرد 
غربی در همان يکی دو مسابقه اول طعم شکست را بچشد تا  از ته دل می خواهند که تيم فوتبال آلمان, قديمی جا داده شده اند
 .های آن ها کم تر افزوده شود شايد بر رنچ ها و درد

تر از هر شب برجسم وجان ساکنان خانه  ياهو شب ترسناک و س, تيم فوتبال آلمان غربی اما قهرمان جام جهانی می شود 
 .برد و باخت چندان فرقی نمی کند برای فاشيست ها, می دانند. چنگ می کشد

 :عربده کشان و پايکوبان و رقصان.سرو کله شان پيدا می شود
 "!برو گم شو سوراخ کون, آلمان مال آلمانی ی, خارجی برو گم شو "

بچه ها می روند و آن ها را در آغوش می  پدرها و مادرها به سوی. بچه ها خوابند. انتظار می کشند.بزرگتر ها بيدارند 
شيشه ی خالی آبجويی شيشه ی .وحشت به چشم ها و صورت بچه ها می ريزد هراس و. گيرند و کنجی امن می جورند 

و کودکان شيون سر می , لرزند صدای خرد شدن شيشه بزرگتر ها می. فرسوده ی يکی از اتاق ها را می شکند پنجره ی
آلمانی ها رقصان و پا . صدای شيون بچه ها بيشتر و بلندتر می شود با روشن شدن چراغ های اتاقها و راهروها. دهند

شلوار چرمی قهوه ای رنگ بر تن  که جليقه و, دختری بلند قد و قوی هيکل . خانه می چرخندو فرياد می کشند يکوبان دور
 :تکه های فلزی ی مچ بند قهوه ای اش برق می زنند. می دهد غربی را روی سرش چرخپرچم آلمان , و پا دارد 

  "برو گم شو, خارجی گه برو گم شو "

, خرد شدن شيشه ها و شيون بچه ها  صدای.. اين بار دسته جمعی شيشه های آبجو به طرف پنجره ها پر تاب می کنند و
 :وجيغ زدن چند زن سکوت شهر را می شکند

 "!خفه, سوراخ کونا , خفه ,  پوزه تونو ببندين,خفه  "
 .و قهقهه می زنند

 .چراغ هيچکدام از خانه ها و آپارتمان ها ی دور و بر خانه ی قديمی روشن نمی شود
نوشد و نعره زنان شيشه خالی اش را به  باقيماند ه ی شيشه اش را می. دختر پرچم اش را به دست دختر ديگری می سپارد

 همديگر را می. خوران خودش را در آغوش يکی از جوان های آلمانی می اندازد تلو تلو. پرت می کندطرف پنجره ای
برای دختر تکان اش می دهد , در می آورد  مرد جوان آلت تناسلی اش را, پشت در.بوسند و به طرف در خانه راه می افتند 

می  م شلوارک اش را پايين می کشد و گوشه ی ديگر دردختر ه. به در خانه می شاشد و بعد, دختر غش و ريسه می رود , 
نگاهی به . تا شلوارک اش را باال بکشد خندان و رقصان مرد زيپ شلوارش را می بندد و به دختر کمک می کند. شاشد

بعد  بقيه آلمانی ها هورا می کشند و. می خندند و يکديگر را می بوسند, می کوبند  کف دست به هم, شاش يکديگر می کنند 
. و نعره هاو سرود شان در هم می پيچد و بوی شاش,نعره وار و رعب برانگيز, دسته جمعی سرود آلمان را می خوانند

 و فاشيست ها فرار می, صدا ی شادی ست برای اهل خانه . از اين بايد می آمدند زود تر. صدای آژير ماشين پليس می آيد
درو پنجره های شکسته و شيشه های شکسته و  از, سرکی به اتاق ها می کشند , پليس ها گشتی دور وبر خانه می زنند . کنند

  .گزارشی تهيه می کنند ومی روند, نامه های پاره شده عکس می گيرند  خرد شده و نقش و نگار شاش و روز
ينهمه بچه چی اگه باز بر گردن چی؟ اگه کوکتل مولوتف تو اتاق بندازن چی؟ اگه خونه رو آتيش بزنن چی؟ تکليف ا "

 "ميشه؟
پناهندگان شهرکی را آتش زدند و کودکان  او که می داند چندی قبل فاشيست ها خانه ی, و سرا پا لرزشی می شود دردناک

کالفه  جمال. جالل از ترس شاشيده است. سينه و شکم اش داغ می شود, سينه می فشارد  جالل را به.در خواب را سوزاندند
 : تر می شود

 "آروم باش, اونا رفتن , ش پسرم چيزی نيست آروم با "
سکوت و تاريکی ست . اش می ريزد  بوی شاش و آبجو توی سينه. به طرف پنجره می رود تا خرده شيشه ها را جمع کند

بر کف  پکی به سيگار می زند و پيشانی. سيگاری می گيراند و کنج اتاق می نشيند.است انگاری اتفاقی نيفتاده, آنسوی پنجره 
 :دست می خواباند



 "تو اينجا چيکار می کنی؟ "
  "اومدم يه سری بهتون بزنم, هيچی  "
حاال که برنده شدن ديگه چرا؟ , باز يه چيزی اگه می باختن, آخه اين قرمساقا که برنده شدن, می بينی با ما چه می کنند؟ "

 "فورمی شو ديگه نديده بوديم اين, اين چه نوع لذت و شادی يه
 : کاوی تکه ای از روزنامه های ولو شده جلوی خانه را با خود ش آورده استاز سر کنج

 "اينم آوردن پخش کردن که البد پناهنده ها حساب کارشونو بکنن "
 ".....قطار از روی جوان سريالنکايی رد شد و, فاشيست ها جوان سريالنکايی را روی ريل قطار بستند "

 :چشم هايی مات شده در ميان رگه های باريک دود, يره چشم های جالل استمراد خ. پکی ديگر به سيگارش می زند 
 " چقدر چشماش شبيه چشمای محمد شده "

" به ديوار معروف به ," کوچه اسالمی" ته تکيه داده به ديوار آجری ی خانه ی. خود خودش, اصلن انگار خود محمد است 
  .پاتوق بچه های محله, " چه کنم؟

حميد و ناصر را به فکر فرو برده بود  که, به صفحه شطرنج. خنکای دلچسبی داشتند. جارو شده نشستروی آجرهای آب و 
 "کنسه" همه دوست داشتن . و قديمی ترين خانه ی محله ميز شطرنج شان بود پله ی سيمانی ی کوچک ترين. چشم دوخت, 

 .باالی سرحميد ايستاده بود" علی دله. " بدهند و چيزی بگويند
 " ميگن خيلی شلوغ ميشه, حاال بايس يه فکری واسه بليط بکنيم از  "
 "بليط واسه چی؟ "
خير , همه ی تهرون و ايرون صحبتشه, ميگم  بليط واسه مسابقه ی ايران و اسراييل رو, تو ديگه چقدر از مرحله پرتی "

 " سياسی ام هستی" سرت مثال
 "مما که اهلش نيستي, اونايی که اهلشن بهش فکر کنن  "
 "جناب اعليحضرت همايونی ؟, از کی تا حاال شدی ما  "
 " باز مامان جونت شب تورو خوابوند ه تو آب نمک؟ خيلی نمکی شدی امروز "

 :عزيز کنار محمد نشست
 " بعدم بده بهش بخوره, خيارتو بمال بهش شور بشه  "
 "يخ کنی يخچال فرنگی! هه ! هه! هه "
 " ديگه خفه "
 " بدم خدمتتون؟,خفه شدشم دارم  "

 :خودش را انداحت وسط محمد
تو دانشگام , مسابقه فوتبال ايران و اسراييله  همه جا االن صحبت,باز شما دو تا افتادين بجونه هم؟ خب علی راست ميگه  "

ند مخار بل از پزشکی ها مثه هميشه بخار, حقوق ميگن بايد رفت امجديه و افشاگری کرد  بچه های فنی و, سرش بحث بود
  " کمتر بره بهتره هر چی جمعيت, يه عده ديگه م هستن ميگن بهتره تحريم کنيم . نميشه

 : علی دله با بند کفش کتانی اش ور می رفت
می خواين , می کنن خواجه حافظ شيرازيه اونيکه نميدونه اسراييل و امريکاچيکار کرده و, افشاگری ديگه چه صيغه ايه"

شما  ,هزار ماشاءاهللا به شما کاشفان نابغه, آی ايهالناس ما کوس بزو پيدا کرديم  , بکشينبزو ببرين وسط مردم و هوار 
رنگ اسکناسو که می بينين سياست بی سيا , مونين  تا تو دانشگاه هستين عينه علی ورجه می, دانشجو جماعتم الکی خوشين 

نرين فرقی  برين و, ی به تخماتون سوزن می زنينمردمو؟ مثه مال نصرالدين از زور بيکار خودتونو فيلم کردين يا, ست 
 "" خوار و مادر اسراييلم ميگان, ميرن  مردم, اهل فوتبال واسه حرف شما تره م خرد نمی کنن , نمی کنه 

 :ناصر غر زد
 "آخه اگه عقل داشتين که تماشاچی ی فوتبال نمی شدين "
  اون همه آدم فوتبال تماشا می, وه رفتن تو عقل داری که همش سرت تو شطرنجه و حواست به ک" مثال "

 "کنن عقل ندارن؟
 " کدوم همه ؟ اگه دنيارو آب ببره اونا خواب برده "

 :مراد حرف را عوض کرد و از قول بچه های بی سيم نجف آباد گفت
روس و سرچشمه و بوذرجمهری و آب منگل و سه راه سي قراره از بازارو و سه راه, بازاريهام واسه اونروز برنامه دارن  "

اسراييل رو  شنيدن يه عده جهود می خوان بيان, سر قبر آقا و محله های ديگه بيان امجديه ميدون شاه و ميدون مولوی و
, می آن که اگه جهودا پرروگی کردن ترتيبشونو بدن اونا با قمه وچاقو وپنجه بکس و زنجير و درفش کفاشی, تشويق کنن 

اسراييلی هارو ميدن  ميگن اگه ايران ببازه می ريزن تو زمين و ترتيب, ه کفن شون می رينن ب ميگن اگه به جهودا رو بدی
 " ...و
 "ام که حتمی هستن" ورامينی های مقيم مرکز" و  بنی فا طمه ای ها, گفتن هييتی هام می آن  "



 : محمد حرف مراد را قطع کرد
  " نميذارن آبروريزی بشه, کی ميارن از اين خبرام نيس دو سه برابر اين جماعت پليس و ساوا "

 : گفت, حسين سياه که پشت دست ناصر نشسته بود 
ملک حسين زال ممد گفته بود که اگه ما عربا  اون, منم از اين جهودا خوشم نمياد اما خود به خدايی رو عربارو کم کردن  "

 " شاش بند شدهخب حاال کاری باهاش کردن که خودش, ميشه  بشاشيم اسراييل تو شاشش غرق
 :صدای اوس اصغر کفاش ساکت شان کرد

  " الحق که کارشونو خوب بلدن, خوب سرتونو گرم کردن  "
سگ محسن سيراب خودش را سالنه سالنه به سوی باغ . نسيم خواب ها را پرانده بود, دوست داشتنی و دلنشين , صبح بود ۴

 .جهودها می کشيد
 : کرد, که جمع شان ده نفری می شدند, رو به مراد. ان يازده نفر بودند و حسن دله جلودار ش

چرا از مردم در می , بياين تو مردم , کنين  الکی چاک تونو پاره می, می رين کوه که چی بشه , بياين با ما بريم امجديه "
  "چريک نميشه ؟ با کوله کشيدن که آدم, رين 

 : مراد چپ چپ نگاه اش کرد
 "خفه گوساله جان "
  " اونوقت خر می رن از قبرس می آرن, کله سحر راه افتادن برن فوتبال تما شا کنن, شون کننيگا  "
  "يه عده از ديروز غروب جلو امجديه خوابيدن که بليط گيرشون بياد, با با اين که خوبه  "
 " نوندونی ی يه عده م هس ديگه, واسه بازار سياه , بيشترشون داللن  "

 .اما خود شان را بی تفاوت نشان می دادند, بقيه هم شايد , ه فوتبال فکر کرده بود مراد تمام روز به مسابق
علی دله وعباس مشکی و بچه های , شدند عصر توی ميدان عشرت آباد با تماشاچی هايی که از مسابقه بر می گشتند قاطی

 :بودند دم گرفته. کوچه اسالمی هم بودند 
 "عجب ختنه سورونی, عجب ختنه سورونی, با اره بريدن سر موشه دايان را  "

 :شاد و شنگول دور خودشان می چرخيدند, علی دله وعباس مشکی سر ازپا نمی شناختند 
امشب , ميخ اسالمو تو دروازه شون کوبيديم نبودين ببينين که چه جوری دو دفه, به کوری چشم دشمن دخل اسراييل اومد "

 " تموم عالمه اسالم جشن می گيره
 "ر ميخی بود ؟ ختنه شده يا دست نخورد و فابريکچه جو "

 :عباس مشکی چيزی به مرادنگفت
اما مراد . اگه دوست داری بهتون ميديم , آورديم  يکی از اعالميه هارم, اعالميه پخش کردن , آره دانشجوهام اومده بودن  "

از وسط  خدا بريکتش بده, چه گلی زد خار جنده , پرويز قليچخانی يه طرف , محله تون  همه ی بازی يه طرف گل بچه
تو امجديه ميگفتن در جا يه , دنيا يه همچی گلی نزده ميگن تا حاال هيچکی تو, تک بود , زمين تپوند تو دروازه ی جهودا 

 " " پاشو چند مليون بخرن قرار داد باهاش بستن که
 "حاال مشنگ به جای اينکه تشويقش کنی چرا فحشش ميدی ؟ "
  "منظوری نيس, ديگه تشويق ايرونی ی, باببخشين با "

تقی خطرناک اما می داند . هستند جز سيد حسين همه. و بازی ايران و اسراييل نقل مجلس شان است, شب گله به گله جمع اند
و لوش  هييتی های خيابان ناجی و چهارراه گلچين و ده متری گرگان و يکی دو تا ازلش سيد حسين با.سيد حسين کجاست 

  .داشت که توی خيابان گرگان بزازی,  مفت آباد رفتند سراغ لطف اهللا جهود های
 :آخر شب برای تقی خطرناک تعريف کرد

, و خير سر باباش درو شاش بارون کرد  پسر جاج ابولی ام معامعله ی خرکی شو در آورد, اول با در خونه ش حال کرديم"
 : بهش گفتم, می لرزيد, مث ابول خری که با تير کمون زده باشيش , ودزرد کرده ب , لطف اهللا با رنگ پريده اومد دم در

چرا باعث آزار و , گفت آخه به من چه مربوطه  , لطف اهللا ديدی زديم خوار اسراييل رو گاييديم ؟ مثه کير حالجا می لرزيد
لطف . دايانو گاييدم  و زن موشهاگه به تو مربوط نيس بگ: آسيد قاسم رفت جلو و بهش گفت,ميشين اذيت من و زن و بچه هام

بعد يه لقد کوبيد به در , حاال درست شد , آسيد قاسم گفت . گاييدم زن موشه دايانو: اهللا نگاهی به زنش کرد و زير لب گفت 
 " زديم به چاک خونه شو

 :ف اشجالل زاغول پريد وسط حر, تقی خطرناک داشت ماجرا را با آب و تاب تعريف می کرد , توی قهوه خانه 
می رفتم تو زمين و قمه رو تا , ما گل می زد  به موال اگه به, اشپيگل رو ميگم , اون يارو فوروارد اسراييلی رو ميگم  "

 " دسته می کردم تو کونش
 :علی دله پوزخند زد

 "هافبک بود, اون حاجی جون فوروارد نبود "
 "خفه "



 "دست به يخه
  :علی دله رو به ناصر کرد

 " همه از شادی کله قند تو کونشون آب می کردن, قتی ايران برد چه غوغايی به پا شد نمی دونی و "
 "که چی؟ اينو واسه اونايی که با توپ بازی شون ميدن بگو "
شادی مردم , مردمو نمی تونين ببينين  اصلن عمو ناصر شما کتابخوونا شادی, شما رم با يه چيزی ديگه بازی ميدن  "

 " می کنين ادعا می کنين مردمی ام هستين اما خالی می بندين از مردم فرار, ه شمارو ناراحت می کن
 :جالل زاغول حرف ر اعوض کرد

اين آلمانيا که فوتبالشون حرف نداره و از مال  ,آخه اينم شد جايزه؟ چس خور بازيه, ميگن به همه بازيکنا يه ماشين دادن  "
اتاق شم يه  هر, ميگن يه بازيکن دارن که خونه ش سی تا اتاق داره , , نرنبازيکناش ميليو ما م خيلی بهتره هر کدوم از

 "زپرتی نه خيرات يه ماشين, اونو ميگن جايزه و کمک , ميليون می ارزه 
 "اين يارو سی تا اتاقو می خواد چيکار کنه ؟ می خواد اجاره بده ؟ "
 "شايدم می خواد شافش کنه؟ "

 . کمی ته کوچه نشستند و بعد رو به سوی خانه های شان رفتند,بلند شدند  مراد و محمد و ناصر
 .پدر هنوز بيدار بود و با مصدری گپ می زد

, گاهی به نظام آباد می آمد و به آن ها سر می زد  از آنان که به خانه ی بی سيم نجف آباد رفت و آمد داشتند فقط آقا مصدری
 . و زن عمو عسگروعمو عسگر, اهل بيت اش  و گهگاه نيز حاج جليل و

يکی دو شبی را پيش آنها , ها هم می زد  تهران که می آمد سری به آن, آقا مصدری رييس اداره دارايی بابلسر شده بود 
پوشيد  شيک می. شاه دوست بود و دشمن توده ای ها, اش را گرفت کارمند دارايی شد  از هنگامی که ديپلم. اتراق می کرد

هيبت اش با پيژامه و پيراهن يقه آرو و کراوات  , اوات اش به ندرت از گردن اش جدا می شدکر. وشق و رق راه می رفت 
بعداز چند ماهی . ورد اينکه چگونه سر از بابل در آورده بود را هيچکس سر در نيا, آبادان بود  سيه چرده و اهل. ديدنی بود 

, و از خواهر بزرگ پدر خواستگاری کرده بود, بود گرفته  که با پدر دوستی کرده بود چشمش خواهر بزرگ رفيق اش را
سرگرمی . نمی ساحتند  با هم. با آقا شريعت مثل سگ و گربه بودند. پيک و امروزی دست و پا کرده بود خانواده ای شيک و

  .خودش اهل اش نبود, باره های شمال شهر بود  همسر و دختران اش مهمانی های بزرگ و شب نشينی درکا
شنيدم برای لطف اهللا بزاز , بدبخت برسه  کوچه سر فوتبال بحث و جدل می کردين ؟ خدا به داد اين جهودهاباز تو  "

 "مزاحمت ايجاد کردن؟
 :آقا مصدری گره کراوات اش را شل کرد

ون می اگه شکايت کنه و خايه يکی دو تای اين اراذل و اوباش رو بکشن بقيه حساب کار دستش, بايد به کالنتری اطالع بده "
 "آد

 :پدر رفت تا رختخواب ها را پهن کند
يا دعواهای مذهبی و جنگ های , سياست  باالخره ما نفهميديم اين هياهوها مساله مسابقه ی فوتبال و ورزش است يا "

 "برنامه دارن جهود کشی راه بندازن شايد هم, حيدری نعمتی ی فرقه ای 
حسادت هم , عرب ها هيچ گهی نميتونن بخورن  ,اسراييل بسيار نيرومند ه, هيچکس جرات اينکاررو نداره جناب نقره کار  "

 حضرات عرب با چند صد مليون نفوس, دنيارو می چرخونن و مملکتی رو آباد کردن  سه چهار مليون جهود اقتصاد, هس 
, ست توده ای ها هم هست اين بازی ها سيا البته به نظر بنده, هنور دارن شتر می چرانن و سوسمار و ملخ تناول می کنن 

, هست حزب اختالف بندازو حکومت کن,اين حزب , مذهبی ديدين حزب توده يادتون نره  هر جا اختالف و دعوای سياسی و
  "ای هاست و شريعت و احترام سادات هم دست توده, حتی نخ حاج جليل , حرامزاده س 

 : و مالفه اش را روی صورت اش انداخت, پدر دراز کشيد 
آخه پدر , من سر در نمی آورم ,ها داری  ای چه پدر کشتگی ست که تو با توده ای, جناب مصدری اينم از اون حرفاست  "

مخالف  احترام سادات چه ربطی به حزب توده دارن؟شما بهتر از من می دونين شريعت آمرزيده حاج جليل خشکه مقدس و
اين حرف ها چيه , انداختن بيشتر ملی و مصدقی هستن  توده نفتی هاست و دانشجوها هم که توی مسابقه فوتبال تظاهرات راه

 "خدا رحمت اش کنه, تازه حزب توده ای ديگه در کار نيست  می زنی جناب مصدری ؟ و
مگه , هم از آن ها خط می گيره  ه مقدسهمان حاجی ی خشک, خط خط اوناست, شما خيلی خوش خيالين جناب نقره کار"

توده  عالم و آدم می دونن که, رهبرای جاسوس و ولد زناشون آيت اهللا زاده نيستن  مگه, شيخ رهنما عباوعمامه به سر نداره
نوعی بيماری واگيره که ويروس و , هم نيستن  از بين برو, پاش بيفته به هر قرمساقی ای تن ميدن . ای ها هفت خط ان 

 ".....بين برو نيس و از, يکروب اش تو کشور پخش شده م
 .و صدای خرناسه ی پدر آقا شريعت را ساکت کرد

سيگارش رقص غريبی در تاريکی سازمی  دود. می نشيند,روی صندلی ای که دوست دارد , روی مهتابی . پدر هم می آيد
 :در می خنددپ. بی که حرکتی کند, رقصد در جا می,هر دو خيره رقص دود اند,کند 



 "عجب "
 " از بچه های نظام آباد می گفتی بابا "
, محمد , يه عده ای مث تو , ساالی شمام  همسن و,همسن و ساالی من که پيروپاتال شدن و چشم انتظار عزراييل هستن  "

, اسمش  چی بود,اون زاغوله , اونايی که موندن بيشترشون رنگ عوض کردن, آواره شدين آقا قليچ خانی که, دکتر ايرج 
 : پسر آره,جالدی شده جاکشه هرزه, همه کاره ی کميته شده, جالل زاغول, آهان 

 "قصه ی ماست که درهرسر بازار بماند, محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد
 . اين بار اما از رقص خبری نيست, دودی ديگر به هوا می دهد 

آدم فروشی می ,هنوزم بوی الرحمن ميده قيافه ش, کرد پاسدار شدهکه مث سگ دله دورو برت موس موس می, علی دله "
که  آخوندايی, همه شون شدن آلت فعل آخوندا, هر کاری دلش بخواد می کنه , باشی انگار سگ نازی آبادو کيش کرده,کنه 

شون حسابی الحکومه و قجر خور مرغ به حق, از گردن بگير تا مچ پا شون, همه جاشون , روز به روزکلفت تر ميشن
 خب سر نيزه و, خالصه اين اجناس بنجل به آالف اولوفی رسيدن , باله شونه  پولم مثه علف خرس تو دست و, ساخته 

چی , آره پسر , گرفتن که به تب راضی بشن  به مرگ, بيچاره مردم . زندون ام که دارن و چيزی که ندارن رحم و مروته 
  , بگم
  "مثنوی هفتاد من کاغذ شود , گر بگويم شرح آن بيحد شود "
 " توشون خوبم پيدا ميشه, آخوندا م خوب و بد دارن پدر  "

 :صدای اش را بلند تر می کند, گونه هايش به لرزه می افتند, پدر عصبانی می شود 
می , ت بباره نور به قبر شريع, شون از يه جنسن  اينا تنها صنفی ان که همه, اينا همه سر تا پا يه کرباسن ,چی ميگی پسر "

همه جنايت و  بعد از اين, حيرت می کنم پسر ,حساب بياره آدم بودن خودشو برده زير سوال  گفت هر کی آخوندو آدم به
 "کثافت کاری هنور درس نگرفتين ؟

 .سيگاری راکه تازه گيرانده بودتوی جا سيگاری له می کند و به طرف اتاق می رود

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 "میکوچه اسال"بچه های 
 :پدر هوس آبجو بشکه می کند

  "آبجوبشکه های اون آبجو فروشه تو ميدون راه آهن مزه ی آبجو شمس خودمونو داره "
 :چهار ليوان بزرگ می نوشد

 " گوته ببخشه حافظ نمی بخشه, زشته تا اينجا اومدم سالمی خدمتش ندم , بريم يه سری ام به گوته بزنم  "
  .است راه می افتند" کايزر" ر انتهای خيابان که د, " گوته" به طرف مجسمه 

دور ماشينی , بودند تا توی خيابان بريزند جمعيتی که انگار بست نشسته. به ناگهان راه بندان می شود " کايزر اشتراسه "
 پدر حيران می. زيبا و هوس انگيز, يکی از ماشين ها شروع به رقصيدن می کند زنی عريان روی سقف. حلقه می زنند

 :شود
 "نديده بوديم چی شد پسر؟ اينجوری شو ديگه "
 "گلريزونه آلمانيه, واسه خاطر شماست  "
 " از اينکارا تو الله زار و شاه آبادم می کردن, می خوان مشتری جمع کنن, حتمی سياه بازيه , خودتی "

 .زن به سرعت توی يکی از کافه ها گم می شود.صدای آژير ماشين پليس می آيد
 "يه آبجوی ديگه هوس کردم,  يه سر تو همون کافهبريم "

 . جای سوزن انداختن نيست
, مرکز شهر که جای شهرنو زدن نيست  آخه, راستی چرا اين محله رو نمی برن بيرون شهر . کارشونو خوب بلدن پسر  "

  " شهرنوی تهرونو اون ريخت مگه زال ممد ندارن ؟ خدا بيامرزش پايه ی
که خيابان های درو برش پاتوق زنان تن , "ب ب" و" ديانا" و مراد به طرف سينما , وته می رودپدر به سوی مجسمه گ

 .فروش بود

 "چراغ زد, خودشه "
 :خليل چپول پا به پاش راه افتاد

 "شيرازيه, پشت سرمون مياد, بليط اتوبوسشم دادم ,گفت قبلتو, طی کردم  "
 .سبزه و چهره ای زيباقد بلند با پوستی , چهل ساله به نظر می رسيد 

  " خيلی قيافه ش معصومه, اينکاره به نظر نمياد  "
و دست آخرم ترکمون زدن به بساط ,بعدش نوبت يه تحليل طبقاتی در باره جنده جاته , باز شروع کردی پرولتاريا نژاد  "

 "امشب ما
 .ل تند تر رفت تا الی در خانه را باز بگذاردجالل زاغو.از همان ميدان فوزيه آن ها جلو و زن به دنبال شان .مرادساکت شد

 "کسی که نديد؟ "
 "تو مايه های سيم کشی بود, اونم حاليش نبود, فقط محسن سيراب وسط کوچه ولو بود , نه "

و جورابی مشکی و کلفت و کفشی پاشنه کوتاه سبيه به , پيراهن و دامنی سورمه ای به تن داشت , زن چادرش را بر داشت
 :گالش

 "بعدش سيگار کشی, ول پول ا "
  "اينقدام معصوم به نظر نمياد جناب پرولتاريا نژاد, می بينی , اوه اوه اوه  "

 :خليل چپول گفت
 "بعد پول, اول سيگاری , نه مادام "

 :جالل زاغول پا پيش گذاشت. زن خونسرد چادرش را بر داشت و به طرف در رفت 
  " س پيش ما باشیاول پول ميديم اما تا صبح باي, باشه  "

 :مراد و خليل چپول و رضی افجه ای را به خنده انداخت صدای صيغه خواندن اش. جالل زاغول نفر اول بود
اين , اگه موقعش باشه نمازشم می خوونه , بعدم مياد ميره تو حوض غسل جنابت می کنه, اول صيغه رو جاری می کنه  "

 " نده ی خدابرسه ب خوار جنده در کونه خدام می ماله چه
  "وقتی می خواد ترتيب غضنفر پستچی رو بده چی می خوونه "
, واسه دخترا يه آيه ديگه , يه آيه دارن  واسه جنده جات, اين جماعت کارشونو خوب بلدن, البد يه چيزی می خوونه ديگه "

م نداشته باشن  آيه, ياد نگرانشون نباش تو ز, بلدن چيکار کنن , لواط کاری ام يه آيه ديگه  واسه, واسه زن شوهر دار يه آيه 
 "مکه قربونش برم پيغمبرمون اينکارو نکرد, زود صادر می کنن 

 .زن ليوانی آب خواست.آماده می کرد جالل زاغول خودش را برای راه دوم
 " خيلی خسته شدم, بذارين يه ذره استراحت کنم بعد"



 "پول داری می گيری علف خرس که نيست , پول گرفتی که استراحت کنی, مگه خونه خاله س, دکی "
 :خليل چپول جلويش سد شد. و به طرف در حياط رفت چادرش را برداشت,بلند شد, زن از کوره در رفت

 "دنباله بهانه می گردی بزنی به چاک؟, کجا؟ پول گرفتی که تا صب بمونی "
قراضه خيلی از , آخوند زاغول رو ندارم   جوجهتازه شم من حوصله ی اين, چهار نفر شدين , تو گفتی دو نفر هستين  "

 "لچره قزميت, خودش راضيه
 :از سرش کشيد و بر داشت جالل چادر زن را

 :زن به جالل زاغول براق شد
 ."تو کوچه م جيغ ميزنم آبروتونو می برم, زيادی رو داری کنی جلو رفيقات جرت ميدم ,برو کنار بزمجه ی قرشمال"

 .جالل جا خورده بود. ن زدومثل فشفشه از در بيرو
 "بی ناموس, نيگا اين جنده می خواد در ما بماله , ا "

 :و می خواست پا توی کوچه بگذارد که خليل چپول جلوی اش را گرفت
 "از اون آپارتيای پاچه ور ماليده ست, ولش کن آبروريزی می کنه"

 " ون پا چشاش بکارم تا يادش نره با کی طرفه بودهبرم خوار کوسده رو دو تا بادمج" بذار اقال, چی چی رو ولش کن  "
 :دلخور و دمغ شب را صبح کردند. خليل چپول اما نگذاشت 

 "خوار جنده از دماغه مون در آورد "
 :و خواند, رضی افجه ای شروع به بشکن زدن کرد 

 " برای دل ما غمم نخوردی , دختر شيرازی دل مارو بردی "
سر از خانم ,که سياسی بودند , علی  نمی خواست دوستان جديدش محمد و داش, ر گذشت و مراد خوشحال بود که به خي

 که خانه آنها افتاده بود ياد, شوند رضی افجه ای برنامه ی هييت شب جمعه را  پيش از آنکه از هم جدا.بازی او در آورند
  .آوری کرد

 :کرد وخبر ازگند کاری شان دادبچه ها را دور خودش جمع  قبل از وعظ حاج آقا اسدی جالل زاغول
پرسيد اين , سيخ و انبر همه رو کشيده بود بيرون  ننه هه با, دستمال کلينکسا و کاپوتا سوراخ مستراح رو بند آورده بود ن  "

شتی اونام انگ, يادت نيست  دستماال که دستمالن شايد خودت انداختی تو مستراح, اينا چيزی نيست ننه  گندو گه ها چيه ؟ گفتم
, شايد حواسش نبوده انداخته تو مستراح , وسيم نکشه انگشتی ميذاشت  دست مراد زخم بود واسه اينکه آب, ها ی انگشته 

  " حاال دست مراد چطوره ننه ؟: آخرشم پرسيد, ننه هه باورش شد  خالصه
 " منتها ماله انگشت يازدهمه, کاپوت ام انگشتی ی ديگه , دروغم نگفتی  "

 :مراد و عزيز و رضی افجه ای را کناری کشيد علی دله, ام شد هييت که تم
رفتن پشت پنجره آسيد قاسم مداح واسه ديد  فهميدين پريشب جالل زاغول و خليل چپول چه دسته گلی به آب دادن ؟ پا شدن "

بارونم می  , ول بودهسيد قاسم ام بی خبر از همه جا با عيالش مشغ, و ديد می زدن  نوبتی می رفتن رو قلمدوش هم, زدن 
يه دستش چتر با يه دست ديگم مشغول جلق , زاغول  چپول رو قلمدوش, مجسم کن, اومده اما اين ناکسا چترم برده بودن 

دهنشم کج و کوله تر  چشاشو چپ تر کرد و دک و, چپول واسه اينکه آسيد قاسم نشناسش , بينشون  يهو آسيد قاسم می, زدن 
زاغول ام هول ميشه و از ترسش چپولو از رو , کنه به جيغ زدن زنشم شروع می,  ترس پس می افته بيچاره آسيد قاسم از, 

آسيد قاسم در به در دنبال  خالصه, چپولم با کون مياد رو زمينو قاپ کونش جيک ميشه , پايين و د فرار قلمدوشش ميندازه
  " اينه که ببينه اين خوار جنده ها کی بودن

  . ش می کندصدای پدر ميخکوب ا
 " مثه اينکه يادت رفته يه پای من معيوبه, بابا يواش تر  "

يک يای اش خرد شده , که جماعتی دادگستری چی برای گردش رفته بودند ,  آبادان-در جوانی در تصادفی در جاده اهواز
 .بود
اگه پا به پای ما می اومدين روزگارتون , نگرفتی اما ياد نگرفتی که, همين تند رفتن کار دستت داده, هميشه تند ميری پسر  "

 "مملکتم ريده نمی شد اينجوری نمی شد و به اون
 "نيش بزن پدر که نيشت نوشه "
 " بزنيم, نميشه يه آبجو ديگه تو همون کافه هه که اون زنه خودشو قايم کرد  "

 .پدر به دنبال چيزی می گردد. کافه خلوت است 
 "دنبال اون خانومه می گردی پدر؟ "
 " دنبال دستشويی می گردم, نه "

 :وجوانک زيبايی که روبروی مراد نشسته است لبخند زنان ليوان آبجوی اش را سر می کشد, پدر می رود
يه کاری بهم , خوش قد و قواره م هم خوشگلم اماهم صدام خوبه هم,گفتم پارتی مارتی ندارم , رفتم استوديو فيلمبرداری  "

هنرپيشه های  , خيلی با حال بود, باالخره بايس از يه جا شروع کرد ديگه, چرا نه, آره  نی؟ گفتمگفتن شوفری می ک, بدين 



بعضی هاشون خيلی با حال بودن , ماشين نيگاشون می کردم  تو آينه, اسمی رو با لندرور می بردم سر صحنه و اينور اونور
يه روز ازم  , يکی شون که عن پاستوريزه بود, دن اکثرشون عن بو, زناشون " مخصوصا,دو پا  بعضی هاشونم سنده ی,

با , نميدونی از اون به بعد چه موس موسی می کرد , کننده م  تهيه, پرسيد تواينجا راننده ای ؟خالی بستمو خيلی جدی گفتم نه 
 بذاری کرکره هر سوراخی پول المصبو رو, بيخود نگفتن بذارش رو سبيل شاه و بگوز, پدر اين پول بسوزه  خودم گفتم ای

 "دارم واسه ت تعريف می کنم, محسن  کجا ميری شاه........... اش مثه برق ميره باالو
  " شاشه بی کردارو نميشه, کالمو ميشه نيگر داشت , االنه بر می گردم , برسونم يه سری ميرم قهوه خونه دست به آب "

وبر حکيم الهی پرسه می زد و آواز  پسکوچه های دورکوچه , کارش بود . رفت"حکيم الهی "وحسين خانی به طرف کوچه 
 .خوشی داشت اين خوش چهره ی مهربان و آرام صدای, آواز آرام اش می کرد . می خواند

يکی ام درب و داغون و , خوشگلی و خوش هيکلی  يکی به اين, دوتا داداشن , نيگا , کارای اين خدام حساب کتاب نداره  "
 ".نمی آرم اين چه عدل و عدالتيه من که سر در, اون يکی رو ريده , يکی رو خلق کرده  بينانگار کرامت الکات, زشت 

  :از پشت شيشه ی قهوه خانه نگاه اش می کرد , محسن سيراب
هم چوب , اين دل صاب مرده معتاد کرده  مارو,نه راه پيش داره نه راه پس, اينم مثه من خودشو جون به سر می کنه  "

 "اونم واسه دل صاب مرده ای که اندازه مشت امم نيس, داديم آخر سرم جريمه رو, ياز هم پ, خورديم 
 :نشست شاه غالم کنارش

 "تولب به نظر می رسی, چی شده محسن خان  "
, عصبانيت و بی حوصلگی شده همه زندگيم فراموشی و,سرم با کونم بازی می کنه,قاطی کردم, اسيديه شاه غالم  اوضام "

 "ذله شدم شاه غالم, بيرون اينجوری تو خونه م شدم آينه ی دق ,رنجوندم  ن خانی رو از خودماالنه م حسي
 "ترکش کن, خب ترکش کن محسن خان  "
 "به جای اين حرفا پاشو با وفا يه قليون بده پک و قالجشو بگيرم تا بعد , تو ديگه چرا اين حرفو ميزنی شاه غالم "

 : رفت تا قليانی برای محسن سيراب چاق کندشاه غالم به طرف سکوی بساط قليان
 "دمت داغ, يه چايی دبشم از اون قوری ی بست خورده ت بده, شاه غالم قربونه دست و پنجولت"

 :پدر روی مبل ولو می شود
ب البته خ, انگار تو الله زار راه ميرفتيم, همند چقدر دنيا و آدما ش شبيه, آدم حيرون ميشه , عجب شب پر ماجرايی داشتيم  "

به من بده و بعد برو  حاال پاشو يه تيکه کالباس و يه استکان عرق. رقاصه ها و خانوم خانوما کجا  اين رقاصه ی آلمانی کجا
  ."خيلی خسته به نظر می رسی, بگير بخواب 

 .استکان عرق و کالباس اش را بر داشت و رفت روی مهتابی
داش علی تماشا . شطرنج بازی می کردند  ناصر و حميد.  زمزمه می کرد بنان را" ديلمان"محمد . مراد کنارمحمد نشست 

  . آورد جالل زاغول سر از بن بست شان بيرون. عباس مشکی ام سرو کله شان پيدا شد علی دله و و حسين سياه و. می کرد
  " هستن علی مددی" تخته نرد" و " حکم" اونايی که اهل , کسی خونه ی ما نيس  "

از آن جمع فقط داش .بازی و عرق خوری و سوسيس تخم مرغ براه بود  بساط, نبود ته ای که مادر جالل زاغولو دو سه هف
 .علی اهل مشروب نبود

 :سر توی اتاق آورد. جالل زاغول در را باز کرد. در زدند
 " يکی ديگه جای من بازی کنه االنه بر می گردم "

 . و بعد صدای آخ و اوخ, دنبال کرد  ه طرف خرپشته پشت بامجالل زاغول را ب, نرم و آهسته , صدای پايی 
 "حالی داد, ديوونه امروز خيلی سرحال بود  "
با شوهر کرشمه خانومم سالم , داری  با شوهرشم که سالم عليک, تو ميدونی اين زن خل و چله , جالل نکن اينکارو  "

 اگه قراره دزد باشی بابايی دزد ه امينی, کن اين کاراروول , کمرتو بزنه  آخه المصب اون نماز و روزت, عليک داری 
 "باش

 :جالل زاغول به عزيز چشم غره رفت
حال ميدادن واسه ما نصيحت الملوک نمی شدی  اگه بهت, ميذاری بازيمونو بکنيم پدر روحانی؟ البته حق داری تولب باشی "
داود از طرف  ف سينما و تو صحن شابدول عظيم و امامزادهمگه تو اتوبوس و ص, کشی داره  تازه شم اين چه فرقی با اطو, 

 " می پرسی که شوهر داره يا نداره پدر روحانی ؟
 :مراد رو به عزيز کرد. جالل زاغول رفت چای دم کند

, خب از قديم و نديم گفتن نزن در کسی را  , به صغير و کبير رحم نمی کنه, بابا شوهر اين کرشمه خانوم بد تر از جالله  "
 " که ميزنن درت را

هميشه , کون کنه از اون نامرداست , گاز گرفته  پستونه ننه شو, واهللا من تا حاال هيچکی به لجنی ی اين زاغ بچه نديدم  "
و هفت درجه  فقط يه سوراخ سی, پسر بچه و پير مرد و زن شوهردارم سرش نميشه , خوابونده  يکی دوتارم تو آب نمک

 "همين و بس, می خواد 



  :نشسته بود و به حرف های تکراری اوس اصغر گوش می داد "اوس اصغر کفاش" صادق پای بساط
 "بچه ها هييت يادتون نره حاج آقا اسدی صحبت می کنه "

کارخانه ی لوستر سازی داشت و يکی دو  دروازه دوالب. واعظ کت و شلواری وبنز سوار, حاج اسدی برادر صادق بود 
وبچه  همه ی بر. بامطالعه می نمود و سنجيده سخن می گفت, حکومت اسالمی می گفت  از.  تهران کارخانه هم گوشه کنار

قيمه پلو و دختر ها و زنانی که به . شد  تاسوعا و عاشورا شلوغ تر از هميشه می. های محل پای صحبت اش می نشستند
  . به هييت می کشاندندجوان ها ی بيشتری را, دسته می آمدند  تماشای سينه زنی و زنجير زنی و

  "تاسوعا عاشورا ناهار بازار جالل زاغول و حسن دله و خليل چپول و رضی افجه ايه "
صغرايی که شوهرش , درآورده بود ديده بودند که عاشورا حسن دله سر از خانه ی صغری ديوانه. مراد راست می گفت

 هوای نشان دادن پرنده هايش غضنفر پستچی را به خر پشته ی جالل زاغول به و, مياندار سينه زنان و زنجيرزنان دسته بود
 .بام کشانده بود پشت

 .و پرنده ها بيدارشان می کنند
با صدای گنجيشک , گنجيشک می شد اون درخت سيب قندک خونه ی خيابونه بی سيم يادته ؟ تاريک روشنای صبح پراز "

 "حکايت بلبل و گنجيشکه, خب ديگه ,  اون گنجيشکا کجا؟ صدای, کجا  اما صدای اين پرنده ها, ها بيدار می شديم 
 :بساط صبحانه را پهن می کند

 "گفتی برنامه امشب چيه؟ "
 "هم فرش فروشی داره هم رستوران, ماله يکی از بچه های کوچه اسالمی ی , می ريم يه رستوران ايرانی  "
 "اونم سياسی بوده ؟ من می شناسمش؟ "
که تو ميدون کالنتری چلوکبابی , می شناسيش پسر حاج جواده, آره , ودش اومده اروپا حال کنه به قول خ, سياسی نيست "

  " داشت
 :ابی با پدر چاق سالمتی می کند و بعد کنار مراد می نشيند

 " می بينی چه مااليی واسه م کار می کنن؟ همه م دانشجو هستن و از زير مصاحبه ی من رد شدن"
 :کناری کشيده می شوند و دندان های سياه شده از دود سيگار و ترياک بيرون می ريزندلب های کبودش ,می خندد

می خوام , هر دوتاشون مالن , پناهنده مناهندن  مثه اينکه, مادرشم تو آشپزخونه کار می کنه , اون يکی رو می بينی ايرانيه "
 " بکشم کنده ی هر دو تاشونو با هم

دامن کوتاه اش جلودار .بيرون انداخته است نيمی از پستان های بزرگ اش را. رفی کندهمسرش را می آورد تا به پدر مع
  .نيست, بيرون می زند  که به وقت نشستن, شورت قرمزی 

 :ابی با بشقابی کباب کوبيده و چهار استکان عرق می آيد
 " به چی فکر می کنی؟, ی توفکر, چيه ؟ زياد سر حال نيستی . با کباب داغ مزه ميده , تگريه , پيش غذاست  "
يا سنده , ومخبرالدوله که بهشون می گفتيم کباب دولی  به سنده کبابا ی ميدون توپ خونه,به کبابای کوبيده ی شابدول عظيم "

 " روی شيروانی داغ
 :و صدای مادر توی گوش اش می پيچد

مستراح می خواد , سنده واسه ما آدم شده , به شيپيش تنش ميگه منيژه خانوم,زنيکه ی جنده خير سرش حاج خانومم هست  "
 "چلوکبابی يه دهنه داشتن که اينقده چس افاده نداره يه, بره صد رقم بزک دوزک می کنه

زن چهره ی زنان . به رقص می آيند , رنگ های تابلوی مينياتوری که زنی زيبا بر بوم اش می رقصد. مرادگرم می شود 
.: و جماعتی بی حجاب کنارش به صف ايستاده اند, زنانی با روبنده و پيچه که, د رنگ ها سرسره ای می شون.قجر دارد

خانم , خانم کوچيک , خاتون خانم, خير النساء , گل اندام خانم, صنم برخانم , نبات خانم, غنچه خانم, طوطی خانم, خانم  گلين
 "...انيس الدوله و مليجک وآسيد خانم و با کمی فاصله , بی بی خانم ,خانم باشی, آهو خانم , بزرگ 

 "ميخوای بريم خونه ؟, کجايی پسر؟ زياد سر حال نيستی  "
  .و راه می افتند

, زد, زوربای يونانی: باز رديف می شوند و. گوش می کند" تيودراکيس" پدر به کتاب ها ور می رود و مراد به کاری از 
 کوچه, مولوی, بوذرجمهری, آب منگل, چه نايب السلطنه و تنگ و تاريک بازار چرا قيصر ؟ و کوچه های خاکی...قيصر
کنار استخر کوچک و پر گل و الی قبرستان  ,پشت باغ کالغ های خيابان نظام آباد, نه....خيابان ری و, ميدان شاه , سنگی

 .جهود ها
 :گذاشت تا درد اش آرام تر شود حسين خانی دست خيس اش را روی کبودی های زير چشم اش

کرم از , برگشتنه دعوامون شد, زار عرق خوری  بعدشم رفتيم الله, روب با باقر و غالم و حامد رفتيم بيليارد زندديروز غ "
" بر داشت گفت  يارو نه گذاشت نه, " يه پاتو بگير باال" باقر داد زد , ی خيابون می شاشيد يه بابايی داشت گوشه, باقر بود

مثه خروس , باقرو ميگی حالش گرفته شد, " بياره پايين اش هواس بگو يه پاشوبرو به آبجی جونت که دو تا پ, بی خيال 
هفت هشتا  يهو از يه مينی بوس, نگو طرف تنها نبود, يارو و با کله کوبيد تو صورت طرف  جنگی پف کرد و رفت طرف



بقيه ام ,باقرم د دررو, قز کشيد بيرون ورفت طرف با يکيشون دست برد تو جورابشو يه قمه ی مشتی, قلچماق ريختن بيرون 
م قرض کرديم و  مام ديديم مسجد جای گوزيدن نيس يه پا داشتيم يه پا ديگه, تا خورديم زدنمون اومدن سراغ ما سه تا و

 "شمام بگين ما زديم, ما به همه گفتيم زديم , الفرار
 :مراد خنديد

 " تکليف بادمجونايی که پای چشماتون کاشتن چی ميشه "
 : ی تکيه کالم هميشگی اش را تحويل دادو حسين خان

 " مهمونه من ,محمدم بگو بياد, هوس پاچه و عرق کردم , " هوس" راستی اگه شب برنامه ای نداری بريم . باالخره ديگه "
 : حسين غم آواز های اش را می خواند, گرم بودند و سرحال 

 کبوتر بچه بودم مادرم مرد "
 " رددايه ام م, مرا دادند به دايه 

 :محمد رو به مراد داشت
 "تو ام هستی ؟, من و داش علی و ناصر و حميد و عزيز , قراره از امشب چند نفری جمع شيم کتاب بخوونيم  "
 "چه کتابی؟ "
 "هنوز برنامه ريزی نکرديم "
 "هستم, آره  "

 ,بست و توی قفسه کتاب گذاشت, پدر کتابی را که ورق می زد 
خود خدا , اينجور کتابا می گفت کتابای يبوستی ياد شريعت به خير به, ی نويسن که نميشه فهميد اينقدر قلمبه سلمبه م "

کتاب های  می گفت منورالفکرها,يا به قول شما روشنفکرارو دست مينداخت , منورالفکرها بيامرزش منورالفکر بود اما
 " يبوستی و کت وکلفت دوست دارن

تو اين , اصلن هوای همديگه رو ندارن , نميگه   خود روشنفکرا به روشنفکرا بدو بيراههيچکی به اندازه, االنم همينطوره "
 " زمينه از بقاالم عقب ترن
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 "واعظ شهير"
 
منبرش هم منبر صد تومانی شد چون  ، نوکر بادمجان،"واعظ شهير"مرد تقی تنکابنی بود که يک روزه شد تقی فلسفی،  اين

به منورالفکرها و بهايی ها و يکی از هنرهايش کلنگ زدن و خراب کردن  کارش فحش دادن. اب فالوده می خوردبا ارب
  القدس است که بيل به دست هايش سپهبدهای اعليحضرت تان بودند حظيره

 "دلم خيلی شور زد, قول داده بودی سر شب خونه باشی, په چرا امشب اينقدر دير کردی  "
اونم با , ميدون فوزيه تا اينجارو پياده بيام  مجبور شدم از, تو مسجد امام حسين منبر داشت " کافی" ,  زن راه بندون بود "

 " نيستن سگ پدرا ول کن, اين پای ناقص
 "ببينم اين کافی همونه که ميگن تو روضه های زنونه غش می کنه و خودشو ميندازه وسط زنا ؟ "
 " آره "
 "  ام خوشگل و خوشقواره ستميگن به چشم برادری خيلی "
 " نه خانم اون يه آخوند ديگه ست "

 : و مراد پريد وسط حرف شان
 "اون عبدالرضا حجازی ی "

 : مراد می خورد و می گفت. پدر حرف مراد را تاييد کرد
خيال , داره معصيت , دنبال دختربازی نرين  آی ژيگولوها اينقدر: گفت , هفته ی پيش تو مسجد امام حسين منبر داشت  "

يه  و يه پيرهن يقه باز و, من اگه عمامه مو وردارم و ريش و سبيلمو بزنم ,نه  , نکنين من از روی غرض و مرض ميگم
واسه , اما نمی کنيم , آره مام اگه بخوايم می تونيم  , شلوار لی بپوشم و يه کفش ورنی پام کنم دکونه همه تونو تخته می کنم

 " ت دارهمعصي , اينکه گناه داره
 :مادر عصبانی شد

 "فرق داره؟ راستی اين حجازی با اون يکی حجازی که موقع حرف زدن همه جاشو تکون ميده, دروغگو سگه  "
 : مراد سر توی کتاب داشت

 " البته هر دو تاشون يه گه ان که يه دوچرخه از وسطش رد شده, اون يکی فخرالدين , اين عبدالرضاست , آره مادر  "
مراد کتاب اش را برداشت . تلويزيون روشن کرد پدر. مادر سفره را جمع کرد. ان آخرين ليوان عرق اش را سرکشيدپدر خند

 .کتاب داشت اما فکر و خيال اش به راهی ديگر بودند چشم به. و به اتاق ديگر رفت 
 .پنجشنبه بود

مدرسه اديب نيشاپوری جمع شوند تا دسته  گفته بود سرکوچه" هييت جوانان حجتيه " به بچه های " حاج آقا جوهری  "
گوش بچه  حاج آقا جوهری به حاج آقا ناطق نوری و شيخ علی هم سفارش کرده بود تو.بروند "آقا فلسفی" جمعی پای منبر 

 .ها بخوانند که يادشان نرود
و پول اش را هم , راه استب" و شيردان  سيراب" و " جگرو دل و قلوه" می دانستند بساط , بچه ها اما يادشان نمی رفت 

 .حاج آقا جوهری حساب خواهد کرد
شيخ علی هم نان سنگک , " علی گوسفندی سيراب شيردون" چند تايی هم سراغ , " عباس جيگرکی" چند تايی رفتند سراغ 

  . گرم و کنجد زده بين شان تقسيم کرد
 يا دل و جيگر حسابی, يه سيراب شيردون , بد نميشه واسه ما که , خوبه اين آقا فلسفی هر شب جمعه بياد ميدون خراسون "

 "ميزنيم تو رگ
 "معصيتم داره, عقلت کم ميشه, موقع خوردن حرف نزن  "

 :شيخ علی بی تابی می کرد. مراد اما چيزی به شيخ علی نگفت
بايد تو پياده رو ,  نيست يه ذره دير برسيم جامون تو مسجد, دو سه ساعت زودتر بايد دم مسجد باشيم, بجنبين, زود باشين  "

  "وايسيم
حاج آقا ناطق نوری و . طرف مسجد می رفت  به. حاج آقا جوهری را ديدند" بنز" سر خيابان بی سيم نجف آباد که رسيدند 

 .را پر کرده بودند حاج آقا شهيدی و دو نفر ديگر بنز
چناری که بلند گويی بر يکی از شاخه   هایزير يکی از درخت. مسجد جای سوزن انداختن نبود, شيخ علی راست می گفت

 .ايستادند, های اش بسته بودند 
 .که زنانه بود را نشان داد, غالم لشه آن سوی خيابان 

 "يه حال وحولی می کنيم, اگه بشه بريم اونور بد نيستا "
 :گفت, که از غالم لشه دل پری داشت , قلی 



 "با آبجی جون و مامان جونت؟ "
 : را انداخت وسطعباس مگسو خودش

 "عباس پل نيومن و مرتضی آلن دلون دارن خودشونو می رسونن اونطرفه خيابون, نيگا "
 :قلی عصبانی تر شد

 "تو ديگه خفه "
 "بدم خدمتتون؟, خفه شدشم داريم ,دست به يخه  "

 .و نگاه شيخ علی ساکت شان کرد
جمعيت . صلوات ها بلند تر شدند. پياده شد بنز سياه رنگفلسفی از . راه بندان شده بود. صدای صلوات همه را جاکن کرد
. سکوت و بعد بازصلواتی بلند و, مداحی در مدح محمد و آل اش خواند . قران خواند کسی.کوچه داد تا او وارد مسجد شود

 ..شان آمد کمی گوش کردند اما نم نم بی حوصلگی و خميازه سراغ. فلسفی شروع کرد
 "قد ه حرف می زنهبا اين انکراالصواتش چ"

 .وسقلمه ی قلی مراد را ساکت کرد
 : مراد زير گوشش گفت, غالم لشه دهان دره ای کرد و يک ور شد 

 "نکنی اينکارو, می خوای بگوزی؟ اگه اينکارو بکنی تيکه تيکت می کنن ,چيه  "
 " نه تو بميری "

شيخ علی .همه می دانستند کار اوست, خنده   زد زيرغالم لشه.چند لحظه ای نگذشته بود که بوی گند صدای همه را در آورد
 .با خشم روی دست غالم لشه کوبيد

  "دفه ی آخرته که با خودم می آرمت,گوساله , احمق  "
 :غالم لشه رنگ اش زرد شد

 "به امام حسين من نبودم "
 .به وقت برگشتن غالم لشه آخرين نفر جمع شان بود

********* 
  .پيچيده بود"  بست نقره کار بن" بوی قورمه سبزی توی 

 :شريعت چشم از روزنامه بر داشت.شريعت و مصدری و پدر روزنامه می خواندند
 "چه خبر بود؟ چی ياد گرفتی پسر؟"

تو صحبت های آقا فلسفی , اما آقاشريعت غالم لشه آبرومونو برد , جای سوزن انداختن نبود, خيلی شلوغ بود آقا شريعت  "
  "کرد بادکی دو سه

 : شريعت همراه با خنده ای بلند گفت
 "کار درست و شايسته را غالم لشه کرد پسر "

 :بلند شد, و صدای ننه جون که نماز می خواند
 "اهللا اکبر, اهللا اکبر  "

 :مصدری رو به شريعت کرد
 "منظور خانم اين است که دهانتان را ببنديد "

 : رو به پدر کرد, آقا شريعت جواب مصدری را نداد 
 "جناب عدليه چی؟, رفته بوديد پای منبر واعظ شهير شما هم گويا مثل اين ماليه چی"

 "و بعدش هم رفتم سراغ مسيو قاراپت, بله رفته بودم  "
 :مصدری چای اش را هورت کشيد و سينه صاف کرد

 " خطيبی اهل تحقيق, ما خطيبی به بزرگی او و واعظی به شهره و قدرت او در جهان نداريم "
 : يعت رو به مراد کردشر
ميدان خراسان و ميدان شوش و بی سيم نجف  اگر جهان فقط, بگذريم آقای مصدری عزيز , جای غالم لشه خالی ست پسر  "

 "ايشان البته اهل ته قيق است نه تحقيق, صحيح است  آباد باشد حرف جنابعالی صد در صد
 : پدر رو به شريعت کرد

 "زهرمارمون نکن تورو جدت , شريعت بگذار عرقمونو بخوريم "
بگوييد آقای شريعت سخنرانی  حاال, ديدی چه جمعيتی برايش سرو دست می شکستند , حسادت, حسادت است آقا  "

 "زد مگس هم دورو بر مجلس سخنرانی اش پر نخواهد,دارد
 :آقا شريعت رو به مراد کرد

 " رج ادا کندباز هم جای غالم لشه خالی ست که جواب آقای مصدری را از مخ"
 :داد زد, مصدری عصبانيت اش را نتوانست کنترل کند



 "دست از چرت و پرت گويی بردار, منطق داشته باش مرد  "
 :قهقه وار, آقا شريعت خنديد

قالب کاری و غازه مالی و دستمال يزدی  آخه, می فرماييد حسادت؟عجب. من طق دارم اما سر سفره نمی توانم بروز بدهم"
هم  زنبورها هم شاه و ملکه دارند ما, ملکه دارند , گويد مورچه ها هم شاه دارند مردک می. ه حسادت آور نيستبر داشتن ک

 ".....اما حق ندارد از کيسه مردم خرج کند و اين مردک حق دارد خودش را حد مورچه و زنبور بداند, بايد داشته باشيم
 :مادر حرف مصدری را قطع کرد

 "و شاه بلوط يادت رفت آقا شريعتشاه لوله و شاه توت "
 :داد می زد, شريعت اما ول کن نبود

, نوکر بادمجان ,"واعظ شهير"فلسفی  اين مرد تقی تنکابنی بود که يک روزه شد تقی,دهان من را باز نکن مصدری  "
 يی ها و يکی ازکارش فحش دادن به منورالفکرها و بها. فالوده می خورد منبرش هم منبر صدتومانی شد چون با ارباب

خجالت هم . سپهبدهای اعليحضرتتان بودند هنرهايش کلنگ زدن و خراب کردن حظيره القدس است که بيل به دست هايش
 فحاشی به, شيردان و جگر و دل و قلوه آدم جمع کردن که هنر نيست با سيراب و.چيز خوبی ست مصدری جان 

مصيبت خوانی خاندان عصمت و ذاکری . بکند ی می تواند اينکار راهر گوزمال, منورالفکرهای مملکت جربزه نمی خواهد 
  "...اينهمه دنگ و فنگ و لشکر جمع کردن نمی خواهد و آل عبا و خواندن احوال اهل بيت که
 :خنده بلند پدر شريعت را ساکت کرد

  "شام و عرق به اين دبشی رو چرا خراب می کنی, شريعت عرقتو يخور مرد "
 : غريدننه جون زير لب

 ".خدا خودش محسود و مبغوض را شفا بدهد, اين شريعت شهوت کالم دارد "
 :و شريعت باز شروع کرد

خواهش من اين است از کلماتی استفاده کنيد که معنا  من نمی خواهم به شما خدای نا کرده بی ادبی بکنم اما, به بخشيد خانم "
دور قاب چين هايی  آخوندهايی مثل فلسفی شهوت کالم دارند و بادمجانبنده شهوت کالم ندارم .باشد داشته باشدو قابل فهم

مرداد را که به ياد داريد و بندگی شرم آور واعظ  ٢٨ سرکار, به مامور انگليس هم کسی حسادت نمی کند. مثل مصدری
 " مسلمانانی که ذره ای عقل و شعور دارند می خواهند سر به تن اين مردک نباشد حتی, شهير را 

 :مصدری شروع به کف زدن کرد, تا حرف شريعت تمام شد و 
 "واهللا شما هم چيزی از آقای فلسفی کم نداريد جز يک عبا و عمامه "

 : پدر قاشقی ماست مزه ی عرق شريعت کرد
 "نون رو به نرخ روز می خوره, زرنگ , زرنگ است جانم  "

 :صدای مادر بند يادهای مراد را پاره کرد
 " ه بخوربيا يه کمی ميو "

 :صدايش زد, که سر حال شده بود, پدر هم 
 "با اون بايد ملين هم خورد, فلسفه يبوست می آره , بيا جناب فيلسوف يه کمی ميوه بخور "

******** 
آفتاب می رفت تا غروب . بود سايه اش را روی تخت چوبی و فرش خوش بافت تبريز پهن کرده, درخت سيب قندک 

عموعسگر چشم به فواره ی حوض کاشی و . بساط سماور گوشه ی تخت و, ی و ميوه ميانه ی تختچای و خرماو شيرين.کند
 :اش داشت ماهی های سرخ

 "جای قطاب يزد و گز اصفهان و فالوده شيرازی و آب ليموی شيراز خالی "
 :احترام سادات پا از مستراح بيرون گذاشت

 "خسته نباشيد احترام سادات عزيز "
 :ا شريعت رو به مصدری کردآق. همه خنديدند

  "درست است جناب مصدری؟, شنيدم خطيب بزرگ و واعظ شهير ممنوع االمنبر شدند "
سيد جد کمر زده که در ام القرای فساد جا   خردادوآن١۵از بلوای .پايش را از گليمش دراز تر کرده بود, درست شنيدی "

 "....ارتجاع سياه درست کرده بود و,  و بارفروش و چاقوکش چاله ميدانی و الت با يک مشت, حمايت کرد , خوش کرده 
 :شريعت حرف مصدری را قطع کرد

 "ام القرای فساد که دربار بود , از کی تا به حال دربار جايش را به حوزه علميه داده است, عجب "
 :و مصدری عصبانی شد

 " اين مزخرفات ساخته ارتجاع سرخ است "
 :احترام سادات شروع کرد. اچی هندوانه توی دهان اش گذاشتآقا شريعت خونسرد و خندان ق

 "دستت درد نکنه عسگر, گفتی سرخ مصدری منو به هوس انداختی باز يه قاچ از اين هندونه ی سرخ و شيرين بخورم "



 :و عموعسگر رو به شريعت کرد
فته اومدم يه نک پا زن داداشو و بچه ها شو کو خسته و, آقا شريعت من يه هفته تو بيابون دنده ی صد تا يه غاز چاق کردم  "

 " عصر پنجشنبه مارو اسيدی نکن, سياسی تونو بذارين وقتی من رفتم  جونه موال بحث, ببينم و برم
 : و زد زير غزل

 "چون نيک بنگری همه تزوير می کنند فلسفی و شاه و خمينی و شريعت و مصدری "
 !ننه جون و قهقهه ؟, ت صدای قهقهه ننه جون همه را به تعجب وا داش

 : ريخت مادر برای همه چای
 "آخه واسه چی اين سيد اوالد پيغمبرو نميذارن بره باال منبر "

 :پدر جوابش را داد
 "از خمينی ام طرفداری کرده, عاشورا تو مسجد سيد عزيزاهللا به مجلس و دولت بد گفت  "

 :مصدری ادامه داد
تا نباشد , بايد می فرستادنش اداره اماله  ,حقش بود که چپق اش را چاق کنند, تنمک خورد و نمکدان شکس, نمک نشناس "

آنجا که  يا می فرستادنش, بايد می رفت هلفدونی آب يخ می خورد, تازه به او لطف کردن  ,فرمان نبرد گاو نر, چوب تر 
  " عرب نی انداخت

 :پدرحرف های مصدری را قبول داشت
  "استکلوخ انداز را پاداش سنگ  "

 :عمو عسگر خنديد
خب يواشکی بره تو , ممنوع االمنبرش کردن  , حاال بی خيال. باالخره ما سر در نياورديم که اين داداشه ما کدوم طرفی ی "

 "اما همه عمل می کنن, تو اين مملکت خالفه  خيلی چيزا, خونه ها روضه بخونه 
 :احترام سادات خيار پوست می کند

 "چه جوری يواشکی بره روضه بخونه, مثه نخود تو شله زرد می مونه,  گاو پيشونی سفيده اون, چی ميگی عسگر "
 :مصدری با کنايه گفت

 " يعنی آبادانی و ترقی حمايت کنند, اميدوارم آدم بشوند و از سلطنت  ديگران هم, اميدوارم آدم بشود  "
 :شريعت استکان اش را توی نعلبکی کوبيد

آقای مصدری طعنه نزنيد , سوراخ کون نداريد  جلوی گوزو اگر نرينيد خيال می کند, ی را بدهم من بايدجواب اين مصدر "
بيامرز روزه  برو پدر,من خدای شما را قبول ندارم چه رسد سايه ی چسمال اش را, روم  من يکی زير بليط هيچکس نمی, 

 "....من, بی سحری نگرفتم که با گه سگ افطار کنم
 :داد زد, ه را لرزاند صدای ننه جون تن هم

 "دست ور دارين, دست وردارين از اين مزخرفات و اباطيل  "
 :ننه جون خودش را به کنار تخت رساند. همه ساکت شدند

 "يه چايی کم رنگ برام بريز دختر "
 :و به درخت اشاره کرد

 "مگه نه شريعت ؟, درخت قشنگی ی  "
 .به روزنامه چشم داشت, شريعت چيزی نگفت 

 : جون رو به مراد کردننه 
 "اين هفته هييت خونه ی کيه؟ "
 "خونه شيخ علی "
 "په کی نوبت تو ميشه؟"
 "سه هفته ی ديگه"

  .و به طرف اتاق اش رفت, ننه جون قاچی هندوانه خورد 

 

 

 

 



 اينجا آلمان است، فهميدی؟
  :محمود دولت آبادی را ورق می زند "کليدر"رمان

دنبال یه , منورالفکرنداشتيم و نداریم , رسيد اگه منورالفکرداشتيم این مملکت کارش به اینجا نمی, نمی دونم چی بگم پسر  "
سياستی  اونم,  فدای سياست می کنیراستی کارو تحصيل رو چه کردی ؟ هنوزم همه چيزرو , صفت دیگه ای باید بگردین

  " اتفاق ها کفایت نمی کنن ؟ فکر می کنی برای دست برداشتن از این نوع سياست این, رفوزه شده 
 "یه کاریش می کنم, دارم بهش فکر می کنم پدر  "

بی اعتمادی , می در زندان حکومت اسال آزاده.هنوز نتوانسته خودش را جمع و جورکند, سه سال از عمر بتعيدش می گذرد
 تصور.و ذهنی سر گردان امان اش را بریده اند, دوری از وطن , خطا های سياسی  فشار و اندوه, به سازمان های سياسی 

 .باورش شده است,اینکه به زودی به ایران بر می گردد
دوام  اما, خصص بگيرد ت" پزشکی هسته ای " به این اميد که در رشته ی, در یک مرکز مجهز رادیولوژی کاری می یابد 

 .نمی آورد
. دکتر کسلر صاحب و ریيس مرکز است  شوهرش, زن مدیر داخلی مرکز است با مدرک ليسانسی مثل ليسانس امور اداری 

مزاح  زبان آلمانی اش گاه اسباب خنده و.عنق و بد اخالق و از کون فيل افتاده  , زیبا و شيک پوش واهل یوگسالوی ست, زن
با مراد و آسيستان دیگری که عرب است  , برای چندمين بار است که به پر و پای مراد می پيچد.  شود همسرش نيز می

  :گاه پرخاشگرانه تحقير آميز و, رفتاری متفاوت دارد 
 "شما باید هرچه که من می گویم گوش کنيد و هر چه که می خواهم انجام دهيد "
 "تان شمانه آسيس, من آسيستان دکتر کسلر هستم خانم  "
 "! فهميدید؟ اینجا آلمان است, اینجا همه کاره منم  "

  "اما عرض کردم من آسيستان دکتر کسلر هستم, بله می دانم این جا آلمان است  "
مراد خودش را با دیدن .رادیولوژی ور می رود  دکتر کسلر خونسرد گوشه ای با فيلم های, زن عصبانی به نظر می رسد 

 .انگار از چپ ترین دنده بلند شده است, زن اما ول کن نيست . کند ی مشغول میفيلم های رادیولوژ
 "فهميدید ؟, اینجا آلمان است  , شما فقط باید گوش کنيد "

 :زن اما ادامه می دهد, یعنی اینکه خفه شو زن , دکتر کسلر نگاهی به زن اش می اندازد. مراد چيزی نمی گوید 
 " فهميدید؟ اینجا آلمان است "

 :زن صورت اش را به صورت مراد نزدیک می کند. چيزی نمی گوید. مراد نگاه اش می کند
 "فهميدید؟, آره یا نه ؟  "
 "اینجا آلمان است نه یوگسالوی, آره فهميدم سنده خانم  "

. ی شوندپوش هر کدام به گوشه ای پرت م دگمه های رو, از تن اش می کند, در نمی آورد , و روپوش اش را در می آورد 
 : چيزی شبيه نعره به دیوار می کوبد و با خشم و, روپوش را مچاله می کند 

 "خسته م کردی گه سگ, خفه شو زنيکه ی گه  "
پشت سرش می بندد که یکی از قاب های  و مراد چنان در را. زن ناباورانه و وحشت زده خودش را به شوهرش می رساند 

 .می شود دعکس روی دیوار به زمين می افتد و خر
 :آسيستان اهل سوریه را توی راهرو می بيند, جمال 

 "چی شده ؟ چی شده ؟ "
 " من دیگه حوصله ی این زنيکه رو ندارم "
 " از دستش خسته شدم منم "
 

. می کند, که دوست می دارد , بارانی  صورت زیر باران می گيرد و سينه اش را پر از هوای.باران تند و ریز می بارد
راه  می خواهد زیر باران. احساس می کند باری سنگين از گرده اش بر داشته شده است . ا ابری سفيد پوشانده استآسمان ر

شاخه گلی از دخترک کولی ی . گوارا تر هميشه دلچسب تر و, می نوشد , پا توی اولين کافه می گذارد . و می رود , برود 
 .فتدباران ریز راه می ا و باز زیر, گل فروش می خرد 

ودکای سرد , و می نوشد , آزاده می گذارد  شاخه گل را کنار قاب عکس. موش آب کشيده را می ماند , به خانه می رسد 
 . شده است شده در جا یخی ی یخچال مثل عسل

 :کنار حسام, پير مرد روبروی اش نشست
 "شما باید دانشجو باشيد؟ "
 "بله "



 :هر دو خندیدند,  چيزی گفت زیر گوش اش, قهوه چی سراغ پير مرد آمد 
 "تا ببينيم بعد خدا چه می خواهد, جوشيده نباشد, عندالورود چایی تازه دم و لب سوز بياور "

 :دستی به شوارب سبيل اش کشيد
 "خب چه رشته ای درس می خوانيد؟ "
 "پزشکی"

 :خندید و خواند
 " ریشگرم به تجربه دستی نهند بر دل , ز آستين طبيبان هزار خون چکد "

 :رو به آن ها کرد, قهوه چی چای اش را آورد 
 "این درویش حسن حافظ و فردوسی و سعدی سياره"

 :خندید درویش
 :حافظ بزرگ این را هم دارد, از من دلخور نشوید "

 "به دو عالم ندهم لذت بيماری را, گر طبيبانه بيایی به سر باليم 
گشادی که گوشه ای از ميدان راه آهن  مسافر خانه ی گل و, بود " یمشت عل" مستاجر خانه ی , همکالس مراد , حسام 

گاه با مراد  که, کشتی گيری چغر, حسام بچه ی جوادیه تهران بود . مستاجران دانشجو بودند بيشترین. اهواز را پوشانده بود
 . بودکار هر روزشان" مشت علی" چای عصرانه و صبحانه ی قهوه خانه ی زیر خانه ی. تمرین می کرد

 ...و گاه سفرهای خرمشهر و آبادان و دزفول و
 " تو کوت عبداهللا یه بابایی سر دوتا از خواهراشو بریده "

 : و هر وقت جوجه کباب می خورد یاد آن دو خواهر می افتاد
 " جوجه کبابای کافه های کوت عبداهللا اسمی ی "
 "آدم بی غيرت یعنی سيب زمينی,  باشه غيرت داشته, آدم بایس ناموس پرست باشه , دم داداشه گرم  "

 :نگاه کرد عزیز به جالل زاغول چپ چپ
  " حاال واسه ما معلم ناموس و غيرتم شدی باالمجان ,تو که بابا از خر نرم نمی گذری "
 :بر می دارد" کليدر" چشم از  پدر
 "چيه باز رفتی بی سيم نجف آباد و نظام آباد؟ "
 ""تقریبا "
یادش به , این نوع کارها رو شریعت هم دوست داشت , نقلش بهتر از خوندنشه, درد قهوه خونه ها می خوره این کليدرم به  "

  " خير
 "شنيدی شریعت؟ امامعلی حبيبی نماینده مجلس شد"

 :عصبانی شد.داشت شاهنامه می خواند  آقا سریعت
همين روز ها جناب , نماینده های شاه فرموده  , ندبله چنين مجلسی امامعلی حبيبی و مجيد محسنی هم باید نماینده اش باش"

 "خواهد آورد شعبان جعفری هم سر از مجلس در
آقا شریعت با آنکه پدر اصرار . خوشحال بود پدر. صف سينما الوند تا یخچالی های پشت سينما کشيده شده بود. راه افتادند 
 :نيامد, کرده بود

اگر این ببر است پس آن مرد , داشت  اش یک جو غيرت غالمرضا تختی را میایک. ما ببر مازندران خود فروش نداریم  "
 , شهرت هم که داری, مازندران بگوید آخه مگر تو چی کم داری؟ پول که داری  چيست ؟ یکی نيست به این بالنسبت ببر

 " دیگه این دریوزگی یعنی چه ؟
 :احترام سادات صدای اش در آمد "
خيلی ها هستن که پول و , این فلک زده  حاال چرا بند کردی به, کرد به حرص و جوش خوردن باز این منورالفکر شروع  "

  "یکيش اینم, شهرت دارن اما عقل ندارن 
 :مرادشنيده بود چند نفری می خواندند و می خندیدند, از سينما که بر می گشتند 

 "باقالی یه من یک قران, ببر مازندران  "
 :  زد آقا شریعتقهقهه. گفت به آقا شریعت

اما , تسميه این شعار راهم بنده نمی دانم  وجه" باقالی یه من یک قران , چپ چس مازندران " البته اصل مطلب این است  "
باقالی بارشان کرد  برمی گشتند به احتمال این است که باید بسياری از نماینده های مجلس را منظور آن جماعتی که از سينما

 " به نظر بنده پهن مناسب تر است, اقالی که البته حيف ب, 
 :آقا مصدری از کوره در رفت

تو آدمی نيستی که از خودت بهتررو  ,طشت آب یخ هم کار ساز نخواهد بود, این کون سوزه شما خوب بشو نيس شریعت  "
 خود فروش شما توده , چرا جفنگ می گویی, هدف شان خدمت به مردم است ,ان  اینا سرمایه های این مملکت, بتوونی ببينی



 " نفتی ها هستين نه قهرمان بزرگی مثه حبيبی
 :و آقا شریعت خندید

ریاست , حراج به خودشان می زنند  مملکتی که سرمایه های اش چوب, بفرمایيد سرمایه های یک سلطنت ورشکسته  "
  "جنابعالی باشد جناب مصدری اداره ماليه اش هم باید یک نابغه ای چون

 :ادات شروع کرداحترام س
درس خونده که چس افاده شونو طبق " مثال واهللا سگ همين حبيبی ومجيدمحسنی می ارزه به صد تا از اون نماینده های "

یکی دیگه  این, اما از اون شعبون بی مخ لش خيلی بدم مياد , که خبر ندارن درد مردمه اینا از چيزی, طبق ام نميشه کشيد 
حبيبی یه برورویی داره این قزميت " باز اقال , مرتيکه ی نفرت المجالس, ه حتی مجلس عزابه درد هيچ مجلسی نميخور

 "تصادفی که اونم نداره
پر درخت و زیبا , فرانکفورت وصل می کند را به" اوفن باخ" حاشيه ی خيابانی که , کنار رودخانه ی ماین قدم می زنند

علی  و باز از جالل زاغول و, از سيراب مشت اسمال, خيابان عظيم پورکله پزی سر  از, پدر از نظام آباد می گوید. ست 
 :سوی خيابان نگاه پدر را می قاپد ساختمانی آن. دله که به قول پدر قيافه هاشا ن هم بوی الرحمن گرفته است

که تيکه ش می راستی شعبون بی مخ کجا ست ؟ زنده ست ؟ شانس آورد در رفت واال تي, نيگا چقدرشبيه باشگاه جعفریه  "
 "کردن

." گاه از توی پارک شهر می رفت  . باب همایون و کوچه پشت قورخانه و بعد خيابان ورزش, ناصر خسرو پياده می شد
کوچه قورخانه و مطب دکتر کرمانشاهی . گله به گله خاطره کاشته بود انگاری .اول خيابان شاهپور بود" دبيرستان فرهمند

تاتر , لنگ حمام سر کوچه ی شاپور  بوی, ورزشگاه محمد رضا شاه , باشگاه جعفری ,  بوددست خرد شده اش را بسته که
 : ....سرد خانه پزشکی قانونی و, سنگلج 

 "چپ و راست کره روی نون شاه و دربار می ماله, این شعبون بی مخ ول کنم نيس"
 "نداد  از صدم کمتر رضایت,باباش اومد واسه ش نمره گرفت , رفوزه شد , پسرش تو دبيرستان ماست  "

 :آقا شریعت پوزخند زد
این دبنگ با اجامر و لشوش و نشمه های اش مصدق بزرگ را به زیر , حامی سلطنت باید هم یک همچين جانوری باشد  "

 "کشيدند
 : آحترام سادات هم دل خوشی از شعبان جعفری نداشت

مرتيکه ميدونه مرگ از مژه به آدم نزدیک تره ,بریسه خ کفن شواميدوارم روسياه ازاین دنيا بره و ن, مرتيکه ی خيک گه"
  " کارد خورده ش مثه سگه دم کله پزی دنباله یه ذره آشغال کله وغ وغ می کنه واسه نواله ی اون شيکمه

 "یکبار هم که شده حرف درست حسابی زدید, خوشمان آمد احترام سادات "
 "اگه می دونستم تو خوشت مياد این حرفارو نمی زدممن , خوشت اومد پاشو برو حموم , خبه خبه "

 .پر خاطره تر بود, برای مراد اما ورزشگاه محمد رضا شاه 
 "آقا ميشه مارو باخودت ببری تو "
 "باید بليط بخری, نه بچه "

 " شما منو ببر فوقش رام نميدن دیگه "
مرتضی جوشی شده . هردری زدند نشد. ب بد شانسی بودآن شب اما ش. گاه شانس می آوردندو مسابقه را بدون بليط می دیدند

 .بود
 "امشب بز آوردیم, بيا بریم بابا ولش کن  "
 "یه ذره شو می بينيم" اقال, نه وایسا آخرش که بشه درارو وا می کنن "

 در جمعيتی که توی خيابان ورزش و پشت برای, و یک نفر از پنجره بزرگ ورزشگاه که رو به پارک شهر باز می شد 
 :گزارش می کرد, ورزشگاه مانده بودند 

 "نه رفت سراغ فيتيله پيچ, حاال سگک نشست , جا کنش کرد , یه خمشو گرفت  "
 " موحدم ميگن شيشه خرده داره, ميگن این سيد عباسی از اون بچه پرروهاس "
اگه راست ميگن بيان ,  زن شاه شاه کوس پشت سر, در دروازه رو ميشه بست دهن مردم نميشه , غلط کرده هر کی گفته  "

 "خيلی آقاس ميگن, موحد" مخصوصا, جلوشون بگن 
 "شما کله ماهی خورا خوب هوا همدیگه رو دارین, البد واسه اینکه همشهریه باباجونته  "
 " بابل و بابلسر چه ربطی به رشت دارن, آخه ازگل  "
 " واسه ما از قزوین تا نزدیکای مشهد رشت حساب ميشه "
 .  بار سفر می بنددپدر
 " خب این شب آخرم بریم یه سری سراغ آبجو بشکه ی ميدون راه آهن و بعدشم برنامه ی خدا حافظی با گوته "
 " شایدم شانس بياری باز زنه بياد تو خيابونو راه بندون کنه "



 " ما اگه شانس داشتيم تو اون مملکت متولد نمی شدیم, نه بابا  "
گاه سعيد را . پدر اما آرام و غمگين چشم به سنگفرش های راه اش دارد. ایستاده اند" یزر اشتراسه کا" زن ها ردیف کنار 
 :نصيحت می کند

مملکت بکن نه برای اون خراب شده  اگه می خوای سياستم کنی برای این, درس رو جدی بگير پسر و سياست رو شوخی  "
حاال  , م و هزار تا امام زاده و یه شعبون بی مخ داشتيم اونطوری بوددوازده اما اونموقع که, اون مملکت درست بشو نيس , 

  " مخ حزب الهی که سيزده امامه شده با بيست سی هزار امام زاده و ميليون ها شعبون بی
 .سعيد می خندد

 . و کله تکان می دهد, پدر می ایستد و نگاه اش می کند . زنی معتاد گوشه ی خيابان ولو شده است 
  " از این جوونی و خوشگلی نيست ؟حيف  "

غالم لشه و مرتضی و عباس مگسو رفته  با. و شيره کش خانه های اش ولو بودند" گود عرب ها" دور و بر آلونک های
گنده تر و  کت گل و گشاد پوشيده و کفش پاشنه تخم مرغی به پا کرده بودند که. بزنند  قرار بود سری هم به شهرنو, بودند 

 . بودشان پاسبانی جلوی شان را گرفته بود و بر گردانده. ن بدهندمسن تر نشا
  " هری, سن شما قد نميده  "

جالل زاغول پيکان جوانان . شهرنو بزند و چند سالی بعد با جالل زاغول و خليل چپول و رضی افجه ای می رود تا سری به
 نازبالش و مخده, بوق شيپوری , گ و الستيک پهن رین, چراغ های گاوی و بزرگ , شيشه رنگی. اش را برق انداخته بود

 : جلو و زنگوله و منگوله و تسبيح آویزان به آینه, های رنگارنگ پشت شيشه ی عقب 
  "شهرنویی شهرنویه ماشينه مونم "

 :بارها شهر نو را تجربه کرده بود وراه و چاه را می دانست, جالل زاغول بزرگ شان بود و وارد 
 "سيگاری چند؟ "

پا به درون یکی از خانه ها که . بودند چرک و استخوانی پای درهای هرخانه چمباتمه زده, زن و مرد, جوان های پيرنما 
دو تخت چوبی ی .تبریزی های بلند و پر گنجشک حصارش بودند, و پر گل  سبز. گذاشتند, جالل زاغول می شناخت 

روی تخت . کنار دو شير آب  اح با ردیفی آفتابه به رج درکنج حياط دو مستر. دوروبر حوضی بزرگ و پرماهی  مفروش
 .چند نفری نوبت گرفته بودند,

 .یکی دو دقيقه ای ایستاد و بيرون زد. چرت می زد , زن لخت روی تخت دراز کشيده بود . نوبت مراد شد
 ".خروسی ام حال می کردی باید بيشتر طول می کشيد, به این زودی کارت تموم شد  "

 :ز اتاق اش بيرون آوردزن سر ا
بذارش تو طشت , دوچرخه سازی رضا عنه  بهتره ببرینش, بایس زیرش جک بزنه , شاهدونه الزمم هس, نه بابا بلد نيس "

 دکونه شم کنار, اگه ببرینش پيش نوه حسين آقا شيخ دوچرنه ساز دیگه بهتر  , تا سوراخشو پيدا کنه و پنچری شو بگيره
 " مستراح شمس العماره ست

 :جالل زاغول به زن براق شد
 " دیگه خفه نمکدون "

 .و زن ساکت شد
 :حاج جبار داشت مغازه سبزی فروشی اش را می بست. مراد را دست انداختند, برسند " کوچه اسالمی " تا به 

 ".... شده نردبونه دزدا المصب, نسناس هر روز دراز تر ميشه  این حاجی ام "
 :را قطع کردجالل زاغول حرف خليل چپول 

 " حضرت محمد صلی اهللا بی خودی نگفته که درازا مغزشون زیر پاشونه "
 "گفته از کوتوله ها و زاغوال بترسيد و از آن ها فاصله بگيرید" مثال, البته حضرت چيزای دیگه ای هم گفته  "
 " ن زاغول خودمونیا همي, ببخشين اوس اصغر کفاش, نمونه ش همين اوس دسته خر کفاش  واهللا راست گفته "

 :و جالل زاغول یک پس گردنی نثار گردن رضی افجه ای کردو خواند
 " اال عمر, احمق " طویال" کال , اال علی, موذی " قصيرا" کال "

 .پدرخواب اش نمی برد
 "این شب آخرو دوست دارم بيدار باشم "

 .می برد پدر روی مبل خواب اش. وتا دم دمای صبح می نشينند 
 "سه این پرنده هام تنگ ميشهدلم وا "

 .پرنده ها بيدارش می کنند
سال ها بود خواب شریعت رو . قاطی دیدم  از بس از بی سيم نجف آباد و نظام آباد حرف زدیم کلی خواب بلبشو و قرو "

چهل سال از  ر ازبيشت, تمام راه مسخره بازی در آورد و خندید و خندوند , رفتنمونو دیدم  خواب امام زاده داود, نمی دیدم 
می دونی اونم االن جالدی شده مثل جالل , دیدم  خواب اون جواد کيگایی رو هم. یادشریعت بخير, اون موقع می گذره 



, ناموس بوده  شالق زن این دبنگه بی, تو ميدون هفت تير چند تا جوونو که شالق می زدن  دیده بودن, زاغول و علی دله 
  ".......ترسو و, خایه مال رژیم شاه ,مال مردم خور  , هيز, دزد ,  هاشو ماستمالی کنه اینجوری می خواد کثافت کاری

یک جورایی هم کوهنوردی حساب می  واسه خنده می رفتن و, جواد کيگایی جمع شان کرده بود ببردشان امامزاده داود
 :عباس مشکی کنار مراد نشسته بود.کردند

یا امامزاده ها دنبال آقا بودن که پيداش  , ميگن دشمنای یکی از اماما, ون چپه ؟ می دونی چرا همه ی کيگایی ها چشاش "
کيگایی ها , ندیدن ؟ دشمنا که وارد ده ميشن از کيگا یی ها می پرسن آقا رو, کيگا قایم ميشه  آقا مياد تو,کنن و ترتيبشو بدن 

ميگن از همون موقع چشم , و می گيرن و ترتيبشو ميدن آقار, ميدن  با چشم اشاره می کنن که آقا اونجاست و جای آقارو لو
 " ها چپ شده همه کيگایی

 :جالل زاغول یکریز حرف می زد. افتاند راه
 "ميگن اگه بتوونم حاجتم بر آورده ميشه, یه سنگ بچسبونم " سنگ مثقالی" ایندفه دیگه می خوام به "

 :عباس مشکی خندید
  "حاجتت چند تا زن شوهر داره ؟ "
  :مرادهنوز می خندید. نده ی همه جالل زاغول را هم به خنده انداختو خ

 " حتی اسم گذاشتنامون, همه چيه ما عجيب غریبه , سنگ چند خرواری رو ميگن سنگ مثقالی, این دیگه چه حکایتی یه "
این یارو بچه , نيگا , " زلفعلی" ذاریم  واسه کچال اسم می, " چراغعلی" واسه کورا اسم می ذاریم , راست ميگی ها  "

 " اونوقت بهش ميگن رستم, بچوسی می خوره زمين  , پرروی خيابونه گيتی رخ اسمش رستمه
که المصبا از لبه ی پرتگاه ها ميرن و برق از  , غير از قاطر سواری,دفه ی قبل که رفتيم امامزاده داود خيلی با حال بود  "

رضی افجه ای  اما از همه چی با حال تر, بعدم با توت و شاه توت,  کردیم ی ام حال" حيات  آب" با , کون آدم می پرونن 
, بعدش خودشو با سنگ و کلوخ پاک کرد , ساخت رفت کنار رودخونه پشت یه درخت خير سرش گنبدی, تنگش گرفت . بود

 "مشنگ چرا خودتو با سنگ و کلوخ پاک کردی ؟ بچه ها بهش گفتن بد افجه ایه
 : سرحال و شنگول گفت

بهش ميگن طهارت سنگی , اسالم ميگه اگه جایی خرابی کردین و آب نبود بایس خودتونو با سنگ و کلوخ تميز کنين  "
 "کلوخی

آره یه وقتایی کنار مستراح ها , خالص کردی  تو که خير سرت بغل رودخونه خودتو, آخه مرد این مال وقتيه که آب نباشه  "
 ".... ب نبود امااینکه آ واسه, سنگ و کلوخ ميذاشتن 

  :عباس مشکی حرف جالل زاغول را قطع کرد
ناکس خودشو گم و گور , راستی جواد گيگایی کجاست , گالب قمصر که نيس, چقده همش می زنين , حاال بابا ولش کنين  "

  " کرده
 "این چپ چس آخرش سوسک ميشه, امام زاده داود اطو کشی  حتمی رفته تو صحن "

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 !ستمنا کور کردفرج را ا
 

اوبه سوال های . مشگالت جنسی ست  دکتر فرانتس مولر روانپزشکی خبره و با تجربه در امور مربوط به مسایل و
تلویزیونی  برنامه های دکتر مولراز پربيننده ترین برنامه های رادیویی و. دهد شنوندگان و بينندگان برنامه اش پاسخ می

دکتر مولر هم نظر با پزشکان و روانپزشکان و . ماند مولر می باید یکسال در نوبتبرای مالقات حضوری با دکتر . ست
  : رفتارشناسان جهان تاکيد می کند که روانشناسان و

استمنا در پسران و دختران عملی طبيعی و  روانشناسی و رفتار شناسی ثابت کرده است که, روانپزشکی , علم پزشکی  "
 " عارضه جسمی و روانی ندارد چگونهو هي, گاه ضروری و مفيد است 

االغی ست , بذاره در کوزه آبشو بخوره این دکتر صالح باید مدرک دکتراشو, خجالتم خوب چيزیه, به حق چيزای نشنيده "
منکر این  پاک" اصال, به حاج احمد آقا گفته کوری فرج اهللا ربطی به استمنا نداره  مرتيکه, این مرد که کتاب بارش کردن 

یه کلمه هم از حروم بودن این عمل و گناه هاش , کنه  که استمنا چشم رو ضعيف می کنه و زیاده از حدش آدمو کور میشده 
البته جناب دکتر  , صم وبکم گوش کرده و پول ویزیکش ام داده و اومده بيرون, ام عينه بز اخوش  حاجی, به حاجی نگفته 

با , یکی از ضرراشم ضعيف شدن و کورشدن چشم هست  ضرر داره واگه می گفت استمنا , زرنگ تر از این حرفاست 
  "خودشو رو می کرد اون عينک ته استکانيش دست

آقا شریعت و آقا مصدری , حاج جليل ,پدر, روی تخت زیر درخت سيب قندک جا نبود. عمو عسگر لبه حوض نشسته بود 
 :و عسگر چای توی نعلبکی اش را فوت کردعم. اتاق جمع بودند زن ها توی. چهار گوشه تخت نشسته بودند 

 "حاال حاج احمد آقا ازکجا فهميده که بچه ش اهل بخيه ست و می زنه "
اما افاقه , که پرده یه گوشش پاره شده  همچی زده تو گوشش, چند بارم پسره ی خرس گنده رو بد جور کتک زده , دیده  "

 " نکرده و به قول شما بازم می زنه
را ضعيف و کور کند حی الحاضر هر پنج  اگر قرار بود استمنا چشم,  است که دکتر صالح درست می گوید نظر بنده این "

 وانگهی حاج جليل گرامی من گمان نمی, می کنيد حتی یک نفر ما عينکی هم نيست  که مالحظه, نفر ما می باید کور باشيم
و یا سيد رضا مداح که نابينا شده است , می زند نک ته استکانیپيش نماز مسجد لرزاده که عي, کنم این ثقه اهللا اسالم رضوی 
 ".....و سوی چشمان شان را فدای استمنا کرده باشند و اهل لذت بردن از زندگی باشند

 :آقا مصدری حرف شریعت را قطع کرد

 " کافر همه را به کيش خود پندارد, شریعت از خودت مایه بذار "
 :پ به آقا مصدری گفتعمو عسگر با طعنه و نگاهی چپ چ

 " یعنی چی ؟ یعنی شما تا حاال نزدین ؟ با صفا یه چيزی بگو بگنجه"
 :بقيه خندیدند, غير ازحاج جليل

 " می خواین بگين اهلش نبودین و نيستين و نزدین ؟ شمام حاج آقا با این ژست گرفتنتون "
 "حرف رو عوض کن, دست وردار عسگر آقا  "
 "اشما شروع کردین حاج آق "
, مگر چه عمل خالفی انجام می شود,دارد  حاال حاج جليل گرامی بد نيست توضيح بفرمایيد که چرا اینکار گناه و معصيت "

 چرا این کار را برای دیگران, وروحی ندارد بلکه گاهی مفيد و خوب هم هست  اهل علم می گویند نه فقط ضرر جسمی
مگر , باقی را به حال خودشان بگذارید, نزنيد  امتناع کنيد و به قول عسگر آقااگر بد است شما و اهل دین , زهرمار می کنيد 

 ". خودش می گذارند نه اینکه هر کسی را توی قبر
آن اهل علمی که شما از آن .کار هست  روایات و احادیث فراوانی برای ضررهای این, ضرر داره " اوال, جناب شریعت  "

مجتهدین  ما عالم تر از پيامبر خدا و امام ها و کسانی مثل باقر مجلسی و, چرانی  ها دم می زنين بهتر است بروند غاز
در ثانی جوان ها وقتی از این کار برحذر بشن به  , برین توضيح المسایل و کتاب های اینها را بخوانين, حوزوی نداریم 

  "ازدواج رو ميارن
 :عمو عسگر خندان رو به حاج جليل کرد

همه جورشو , پير و پاتاالم اگه بتونن می زنن  ,زن و بچه داراشم می زنن, نکار که فقط کار جوونا نيس حاجی جون آخه ای "
 "شریعت ؟ می زنن مگه نه جناب استاد

توضيح , منظور شما از همه جورش را می زنند چيست  منتهای مراتب بنده متوجه نشدم, حق با شماست عسگر عزیز "
 " "بفرمایيد لطفا

 ".....با صا, تر , خشک " مثال,  حضور شما جسارته اما جلق زدن جور های مختلف دارهالبته در "
 :حاج جليل عصبانی از جا بلند شد



 ".... آخه , بسه دیگه مزخرف گویی و اهانت به دین مبين "
 :عمو عسگر با خنده حاجی را سر جای اش نشاند

چه صيغه ایه ما داریم از جلق زدن حرف می  انت به دین مبين دیگهاه, خواستيم یه ذره مزاح کنيم , بگذریم بابا " اصال "
  "بریم سر یه موضوع دیگه, به دل نگيرین  , زنيم به دین مبين کاری نداریم

 :و زد زیر غزل
  دوستان گرد من آیيد که من آن دارم "

 " عجب این است که این تحفه فقط من دارم
 :صدای احترام سادات توی حياط پيچيد

 "ه این عسگر باز نجسی خورده ؟مگ "
 :عمو عسگر با صدای بلند خندید

 " داریم از کارایی که شما دوست دارین حرف می زنيم, نجسی نخوردم  "
 :آقا شریعت هم پشت بند عمو عسگر آمد

 عالقه تان مفيد ومورد کارهای, انجام می دادید و درحال حا ضر هم انجام می دهيد منظور کارهایی ست که شما در جوانی "
 "را عرض می کنم

شير فهم شد , کار مفيد و مورد عالقه من در جوونی و پيری اینه که شما زیپ دهنه تونو بکشين و هوارو کثيف نکنين  "
  " جناب چستاد؟

امه بچه ها نمی باید این برن. پخش می کنند برنامه های دکتر مولر را آخر شب ها. و مراد پای تلویزیون خواب اش برده است
 .دکتر مولر و برنامه اش را ندارند اهل کليسا هم چشم دیدن. راببينند

دیده آبجيه هوشنگ با دختر , می زده  آخر شب صادق از رو پشت بوم توخونه ی هوشنگ اینا رو دید, شنيدی ؟ دیشب  "
  "لخت و پتی بودن , خاله ش دارن با هم یه کارایی می کنن

 "البد طبق می زدن "
 "یعنی می زنن ؟, می کنن؟, ن دخترا و زنا از اون کارایی که ما می کنيم ببينم ای "
 " واسه همينم عينکی و کور توشون کمتره, اما کمتر , معلومه که می زنن, مگه اونا آدم نيستن  "

 : عزیز خودش را وسط بحث جالل زاغول و علی دله انداخت
جفنگ و الک , نه کور , نه عينکی هستين  , شاهد ؟ خود شما دو تا , بابا عينکی شدن و کورشدن چه ربطی به اینکار داره "

 بيماری مقاربتی که نمی گيری هيچی با هر کی ام که بخوای می, همه چی بهتره  سلف سرویس بودن از, چرا می گين ؟ 
  : فرموده واسه همينم شاعر, دیگه از این بهتر ؟ , خرج و برجم نداره , تونی حال کنی 

 ن که جلق خوش باشدجلق می ز
  " جلق دستی هميشه خوش باشد

 "غربتی مگه پایی اشم هس ؟ "
 :علی دله جواب جالل زاغول را داد

 "پای ام می زنن تو طاله قون, تو ده بابای عزیز  "
 : شد عزیز عصبانی

 "از کی شنيدی ؟ از آبجيت یا از مامان جونت؟ "
 :می دانست که یکه به دو خواهد شد,  را بدهد امان نداد علی دله جواب عزیز, محمد شروع کرد 

ترس عينکی و کور شدن و گناه های کبيره و  آخه چيکار به این کارا داره ؟ از, این اسالمم اومده فقط برای حال گيری  "
ده  , زهر مارمون کرده, که خدایا این چه غلطی بود کردیم ,دو سه روز فکری شدیم  صغيره هر دفه که ما اینکارو کردیم

به همه , من که از این اسالم سر در نمی آرم  , دیقه لذت خيالی ی با ترس و لرز و بعدشم چند روز افسرد گی و احساس گناه
ما نفهميدیم , داره  خالصه به همه چی و همه جا کار, زواید , سوراخ ها , رختخواب , مستراح  , جا و همه کاره آدم کار داره
  "  آگاهی و ساواک ؟این دین و مذهبه یا اداره

 :عزیز شروع کرد, پيش از آنکه جالل زاغول شروع کند 
 " ده دیقه ؟ بابا تو وضعت خيلی خوبه "
 " واسه اینکه وضع توام خوب بشه بایس بدی چاله پشتتو پر کنن, وضع تو خرابه , اون وضعش خوب نيست  "

 :جال ل زاغول دلخور به نظر می رسيد
یعنی شما از خدا و , اسالم ایراد می گيرین  ندن دو تا کتاب بيس سی صفحه ای و دو تا گوزنامه بهحاال دیگه شمام با خو "

  شيکمه, صادق و مجتهدین و روحانيون بيشتر حاليتونه ؟ خوبه واهللا  پيغمبر خدا و اماما و امام جعفر
 " خالی و گوز فندقی

نا , باید عينکی و کوربشه خود تویی   باشه اولين کسی کهما می گيم اگه این حرفا درست, ببخشين حضرت بحرالعلوم  "



 تازه غير از حال و حولت با دخترا و زنای شوهر دار و پسر بچه ها و, زنی  سالمتی خودت گفتی روزی سه چهار دفه می
 "مگه غير از اینه ؟, مردای زن و بچه دار

  .حمد و مراد و علی دله نگذاشتندم, جالل زاغول برای دست به یقه شدن به طرف عزیز خيز بر داشت 
 .عشق دیدار با دوستان و رفقای قدیمی قند در دل اش آب می کند. نمانده است" استکهلم " وچيزی به 

  ميشه ابرهارو با دست گرفت ؟ چه شکل, چقدر سقف آسمون اینجا کوتاه ست , چه آسمون و ابرهای قشنگی "
 " و شمایل های عجيب و عریب و قشنگی

 چرا ؟, گی تو جاده و ظرف شستن آدم را به گذشته ها پرت می کنند رانند
. انگاری سقف آسمان بلند ترشده بود. کردند آسمان جاده فيروزکوه و ابرهای زیبا اما دور از دسترس اش حيرت زده اش

 :آزاده دست پشت دستش سراند
 ".......اون پرنده و, اون گل های وحشی , کلبه اون , خدای من چقدر زیباست, اون تپه رو نيگا , چقدر آسمون قشنگه "

 .می خواست زیبایی ها را با دیگران تقسيم کند, هر چيز زیبایی که می دید جار می زد
  . و ننه جون به دنبال اش, دوران کودکی می آمد  ,به دماوند که می رسيدند

 :برای پروانه خواستگار آمده بود
 " نخوری پاته, ته بخوری پا, آش کشک خاله س , ننه  "

 :صدای آقا شریعت در آمد
ست که در خانه هر  است گفته شود این شتری بهتر, این خانم هيچوقت ضر المثل ها را به جا و درست استفاده نمی کند  "

 دارد پانزده سال وانگهی خانم جان این دختر هنوز, خواستگار با شتر بامسما ترخواهد بود  الحق هم مقایسه, کسی می خوابد 
 "چی چرا سکوت کرده است و دم نمی زند من نمی فهمم این پدر عدليه, بگذارید درس اش را بخواند , 

 :احترام سادات غر زد
دک و دهنشو حسين  تنها راهش اینه که , معلوم نيس از کدوم سر طویله در رفته, باز این آقا ایرادی خودشو نخود آش کرد  "

  " خياط بدوزه
که داشت از پشت ویترین مغازه اش , بود   سيم نجف آباد برادر حسن خياط سه راه عظيم پور نظام آبادو حسين خياط بی

سال  حسن خياط از سياسيون قدیمی بود و خياطی اش پاتوق سياسيون هم سن و. آورد شکلک در می" زینعل خله " برای 
 :پدر محمد یکی از این سياسيون بود, آقای گرگانی. خودش

یاد آیزنهاور , عليه کمونيسم بسته و سفت شد هم روبراه شد و کمربند سبز" پيمان سنتو" اوضاع , حت شد حسن آقاخيالت را"
مبارک  ارضی و استقالل ملی بدهد و اعليحضرت برای خوش رقصی هم که شده تا خایه های هم به خير که تز های تماميت

 . دوال شود
 :حسن خياط می دوخت و حرف می زد

 "د همه کاره ی منطقه شود و سر آمد کشور های این طرفمی خواه "
 : به قول شاعر. قاچ زین را بگيرد اسب سواری پيشکش اش "

 اگر دانی که نان دادن ثوابه
 " تو خود می خور که بغدادت خرابه

 ." می بينی جناب گرگانی که تازگی ها چقدرم شق و رق شده "
بله . کج می نشست اما راست می گفت به قول قدما ایکاش, ت پيش می برد ایکاش کج و کوله می بود و کارها را درس "

را توی جيب جليقه اش کرده و با هشت انگشت دیگرش به سالمتی ملت  دو انگشت شست و ایهام اش, استاد حسن دیدم
 " روی سينه مبارک ضرب گرفته, در فقرو اختناق زندگی می کند  ثروتمندی که

 :عزیز صدای شان زد
 "ه ها بياین زینعل خله باز زده به سرشبچ "

 : آلت تناسلی اش را در آورده بود و به آن اشاره می کرد و داد می زد. و زینعل خله وسط خيابان راه بندان کرده بود 
 "زنده باد اعليحضرت همایونی, زندگی ؟ زندگی ؟ سرش به این گندگی  "

 : مراد سراغ عزیز رفت
واال االنه آجانا می رسن و می برنش کلونتری آش و الشش می , برو بيارش پياده رو ,  داره عزیز این از تو حرف شنوی "
 "کنن

سر به سرش هم می . آورد چای برای اش. نشاندش  دست اش را گرفت و آوردش پياده رو و کنار قهوه خانه, عزیز رفت 
 :گذاشت

 "ل تو کونت بود ؟دوست داشتی شاه می شدی اما یه چيزی مثل برج ایف, هی زینعل "
 "بی خيال, بود, از برج ایفل بزرگترم بود  , آره واهللا "
 " دوست داشتی ریيس جمهور امریکا می شدی اما یه معامله تو پيشونيت بود, هی زینعل "



از " اقال , اونوقت به جای دیدن تو اونارو می دیدم می دونی چرا آقا عزیز؟ واسه اینکه تخمام می افتاد رو چشام, آره واهللا  "
  " قيافه تو که بهترن

 :مراد سر زیر گوش عزیز برد
 "دیدی چه جوری حقت رو کف دستت گذاشت, اینقدرام که ميگن دیوونه و کم عقل نيست  "

 :هنوز اما چند قدمی نرفته بود که برگشت, زینعل خله خداحافظی کرد . عزیز دمغ و تو لب شده بود
اما اگه , نمی خوام بی تربيتی کنم , بخت با من نبود , اگه یارم بود من االن شاه مملکت بودمبخت , اینقده منو دست نندازین  "

 " درخت بود بخت من بخت بود چيزم قد
و تظاهرات راه انداخته بودی و شعار می  تو چند دیقه قبل جلو چشم زن و بچه مردم معامله تو پرچم کرده بودی, عجب  "

  " نمی خوای بی تربيتی کنی ؟ شدی ودادی حاال واسه ما آقای ادب 
 : به عزیز براق شد. زینعل را خوش نيامد

 "برو بابا نون و پيازتو بخور و بچس "
 "بدم خدمتتون؟, نون و پياز نخورده آماده دارم , گالب به روت "

 .مراد از کوره در رفت
  " ریتو که از اون دیوونه ت, اینقدر باهاش دهن به دهن نشو  , عزیز ولش کن "
 "حقشه, این خوار جنده حقشه ببرنش کلونتری باطوم تو کونش کنن  "

  :مادر خياطی می کرد. مراد دلخور از دست عزیز به خانه بر گشت
 " گفت باهات کار داره, یه دختر خانومی به اسمه هاله تلفن کرد "
 " بهش تلفن می کنم "
 "نشگاهيته؟هم دا, اگه دختر خوبيه نامزدش کن , فضولی می کنم  "
 " وقتش نشده, وانگهی کو دختر خوب ؟ تازه شم هنوز واسه من زوده , نه مادر همکالسيم نيست  "
زن اگه می خوای بگيری بایس وسواس ,زهرا به نجابت فاطمه, حتمی یه دختر می خوای مثه پنجه ی آفتاب, خبه خبه "

مگه دست  تازه شم شما مردا, عد گفتن کار روح القدس بوده ب, مادر با یوسف نجار بود مریم مقدسش, مسواس رو بذاری کنار
 "نخورده و پاک و پاکيزه می مونين ؟

 "فاطمه زهرا چی ننه ؟ "
از شانزه ليزه کسی واسه , یکی رو جورکن  خالصه از همين دخترای دور وبر خودت.استغفراهللا بگو و زبونتو گاز بگير "

 " ای ها که از تو مدرسه یه یوسف نجار دارنليزه  تازه شم شانزه, ت دختر نمی فرسته 
 :مادر ول کن نبود

هميشه رو چيزای نا جور اسمای ,ترسيده  حاال این هاله مثه اسمش خوشگله ؟ آخه می دونی ننه ماها دیگه چشممون "
شعور  عقل ودختره خوشگل باشه بد نيست اما . سوخته ی ميهن خانم اسمش مرواریده  نيگا دختر سياه, خوشگل می ذاریم 

من , حاال ميگن دختر نازش به خوشگلی شه  , یه موقعی می گفتن دختر نازش به جهازشه, درست حسابی داشته باشه بهتره
  " .....باشه و ميگم نازش بایس به عقل و شعورشم

 :بتول خانم توی محله پيچيد که صدای
 " ارین ؟مگه خودتون خوار و مادر ند, خجالت بکشين مادر سگای حرومزاده "

چی . " به طرف ته کوچه اسالمی می دویدند, از خنده روده بر, جالل زاغول و علی دله . مراد خودش را به کوچه رساند
  "شده ؟ چيکار کردین؟

یهو دیدیم یکی جيغ , حواسمون نبود , بودیم  اونم پشت حصير وایساده, ما پشت پنجره خونه ی جواد هرکول , هيچی بابا  "
به ما فحش  نيگا کردیم دیدیم بتول خانم کون برهنه داره تو حوض حياطش آب تنی می کنه و ردیم اتفاقی افتادهفکر ک, زد 

  "نگفته بود خودش داشت حال می کرد البته جواد ریغو دیده بود اما به ما چيزی,مام زدیم به چاک,ميده 
 :جواد هرکول هن هن کنان آمد

 " شوهرش زرنگه رشت بوده,  و چالمون در اومده ست اگه به شوهرش بگه چش, خيلی سه شد  "
 "بره جلو زنشو بگيره که لخت مادر زاد هر روز نره تو حوض, هيچ گهی نميتونه بخوره  "

 :عزیز و محمد و عباس مشکی هم سررسيدند
ناکسا ,  دله م گفتم این جالل زاغول و علی ازدهنم در رفت به, خریت کردم . هر روز سر ساعت دوازده , تابستونا کارمه  "

بتول خانم دوال شد  , ساکت داشتيم حال می کردیم, مام گفتيم باشه , ببينن واال الپورت ميدن  گفتن امروز اینام بایس بيان
بتول , مرد طاقت نياورد و با صدای بلند گفت آخ جوون  صابونشو از لب پاشوره ی حوض ورداره که جالل زاغول نا

 "بيداد راه انداخت خانومم فهميد و داد و
 : که پوست و استخوان بود, جالل زاغول زد پشت جواد هرکول 

طال , مث پنجه ی آفتاب , بيدین عجب بدنی داره  المصب.تنهایی حال نکنی ها , اگه باز آب تنيش به راه بود مارو خبر کن  "



 " بيدین چه کرده, طال, طال, 
 :عزیز سر نزدیک گوش مراد برد

 "اهللا و اعلم اما چرا عينکی و کور نشده, هر روز می زنه,چرا این هرکول اینقده ریغو از آب در اومده حاال فهميدم  "
, آزاد شد , پدر بهار زندان بود . کرده است  تبعيدی کوچولویی که مراد سال ها برایش نقش پدر بازی, بهار می خواهد برود
 :  دور وبر فرودگاه فرانکفورت می گرداندپروازشان مراد بهار را پيش از. و راهی امریکا هستند

 "دلت واسه من تنگ نميشه بهار ؟ "
 "اما اگه دل تو تنگ شد بيا پيش ما, نه  "

 ....." حرفمو باور ندارن بچه ها: " سيمين قدیری می خواند. مست می کند, و ودکا به دادش می رسد 
علی دله با تسبيح . بچه های اش می ناليد وس اصغر از دستا. جالل زاغول و علی دله کنار بساط اوس اصغر کفاش نشستند

 : رفت شاه مقصود تازه و نونوارش ور می
 "هرچی اوستا کریم بخواد همون ميشه اوس اصغر "
 " این لقمه ایه که اوستا کریم توسفره مون گذاشت, آره واهللا  "
 " نگران نباش چاقو دسته خودشو نمی بره, باالخره بچه ته اوس اصغر  "

با مينی ژوپ کوتاه , تاکسی پياده می شد درست موقعی که دختر سرگرد کمالی از, رضی افجه ای هم سرو کله اش پيدا شد
 "جوون: " با صدای بلند گفت  جالل زاغول. صورتی و شورتی قرمزرنگ 

 :اوس اصغر را خوش نيامد
  "و این محله می خوام کاسبی کنممن ت, اگه می خواین از این کارا بکنين دور و بر بساط من نياین  "

 :جالل زاغول رو به رضی افجه ای کرد
  "رو واسه ش بخوون" دل ناتوری خودشو باخته " برو تو کوچه حکيم الهی,عشقت عجب مالی شده "

ینم همين االنه مال ا, ميشه و مثه برق جمع ميشه  انگشت به سمنو کشيدی آقا جالل؟ باز, نه بابا این دیگه بدرد نمی خوره  "
  "سمنو نشان, جوریاست 

به جمعيتی که دور استخر وسط , وخسته  و هنوز گيج,"مينيا پوليس"درميدان زیبای شهر" برد پزشکی"روز بعد از امتحان 
 که حوضچه ای, ماهی های زنده را از بار وانت . بزرگی کنار استخرایستاده است وانت. زل زده است, ميدان جمع شده اند

سرگرمی , شان ماهی ها را صيد می کنند به درون استخر می ریزند و عده ای از همان جمعيت با قالب های , را می ماند
  . شان است

 .بابلسر بود. ماهيگيرها انگاری سوار بر خورشيد به صيد ماهی مشغول اند
 "چه غوغایی کرده غروب خورشيد "
 "و موج های آرومی که قایقارو بازی ميدن, خورشيد و آب  "

 .مراد سر به سرش می گذاشت.و گاه آوازکی هم می خواند, عزیز کباب می پخت و سوت می زد 
 "چمنم دیده زده زیر آواز, داره خر آب ميده  یه نفر "
 "توچی بلدی شير برنجه بد بابلی, من یه آواز خردرچمن بلدم " باز اقال "

 :و می خواند, ال و کباب باد می زدعزیز زغ. محمد و داش علی از سياست می گفتند و از چریک ها
  , خر و سنبل الطيب و گل گاوزبان "

 .نزد ایرانيان است و بس
 " آب نمی خوره خيال می کنه اگه آب بخوره آب دریا کم ميشه, این مرغ ماهيخوارم جونوره عجيبی ی 

 "...خسيس ژنتيک و, جناب بوتيمار مثه خيلی از آدمای پولدار می مونه  "
  .ف مراد را قطع کردو محمد حر

 "دیواری کوتاه تر از دیوار اون پيدا نکردی؟, چيکار به اون حيوون داری, عزیز کباب و عرقتو بيار با صفا "
عباس و فتحعلی شاه و رضا شاه و محمد رضا شاه  بابا شما االنه دو ساعته دارین از حيوونای درنده ای مثه نادر شاه و شاه "

 "کردیم ؟ تا ما از یه حيوون بی زبون و بی آزار گفتيم صداتون در اومد ضما اعترا, حرف می زنين 
 :و بساط کباب و عرق را پهن کرد

البته می خواستم بگم مزه لوطی عرقه چاکه , ببخشين اینجا ماسه ست , مزه ی لوطی ام خاکه, اینم عرق , این کباب  "
 ".....اما
 "راستی نعناع و پيازچه ت چی شد؟, ر ملک الکوس وشع بذار کباب و عرقمونو بخوریم "
 "گوشت نياورده کوفته می خوای با وفا؟, کدوم نعناع و پيازچه  "

 



 ما هم فاشيست هستيم
در اورلندوی ,  امااین سوی جهان -عشرت آباد  چيزی شبيه به کافه خوزستان نظام آباد وهوس ميدان-کافه ای دنج و زیبا 

  . جنوب شرقی امریکا, فلوریدا
 .تورج فنجان قهوه اش را پيش می کشد. چشم های گود افتاده ی تورج چشم دوخته است به 
 "باهاش شيرم می خوری ؟ "
 "فقط شکر, نه  "

  .به بازی قطره های بازیگوش باران روی پنجره خيره می شود
 "به چی فکر می کنی مراد؟"

یهو . افتادم , های قهوه ای و زرد واکس می زنند  روز نعلينبه یاد بی سيم نجف آباد و نظام آباد و تيپا خورده هایی که ام "
 "راجی که یادته ؟, ی چقدر شبيه راجی, اونی که کنج خلوت و تاریک کافه نشسته , اون یارورو,نيگا ,یاد راجی ام افتادم

بر نمی ,  شنوندگل می گویند و گل می و چشم از دخترک جوانی که دست روی دست پسرک جوان نشانده و. نه یادم نيست "
  .و پسر کاشته اند انگار شادی و خنده روی صورت دختر. دارد

 " آدمو دیوونه می کنه, نيگا چه پستونایی داره این دختر "
  .و به شگفتی و حسرت سر تکان می دهد

راجی  .وسایل یدکی بنز می فروخت راجی یادت نيست تورج ؟ راجی که پياده روی خيابون چراغ برق بساط می کرد و "
پيش از اونکه هوا تاریک بشه بساطه شو جمع می کرد و , کاسبيش سکه می شد  که پنجشنبه ها غروب درست وقتی که کارو

  "یادت نيست ؟" واقعا , که می دونست اونا با تاریکی ميان, راجی , ترس و لرز به خونه ش می رفت  با
 "نه "

 .و هنوز مات و ميخکوب سينه های دخترک است
  . قهوه اش را هم می زندمراد

اش را شيخ علی توی آتشگردان می گرداند  پای منقلی که زغا ل های. هييت هنوز شروع نشده بود, تابستان بود و شب جمعه
را  قلی وارد شد و خبر. را توی سينی های کوچک مستطيل شکل و نقره ای می چيدند استکان نعلبکی ها, تا گل بياندازند

 :جار زد
زودتر رفتيم و حسابشو حسابی رسيدیم و گذاشتيم  واسه همينم ایندفعه, دیگه زود می زنه به چاک , اریش افتاده جاکش دوز"

نی  خوار و مادر قهوه های. به همشهری هاش بگه بيان اینجا واسه هواخوری و چریدن دیگه جرات نمی کنه.کف دستش 
بالیی , خوب شد, از گاوم گاو ترن , پرستن نی بگيرن گاوو میقليونی و زردمبو به جای اینکه گوشت گاوو بخورن و یه جو

 "کردیم ایندفه خيلی باحال باهاش حال, آره , شون بمونن و از کون گاواشون بخورن سرش آوردیم که دیگه همون خراب شده
 "قلی که یادته تورج؟ "
 "نه "
قلی که هر هفته برو ,هييت جوانان حجتيه  همون,قلی که برادرش حاج ممد ریيس هييت بود, پسر حاج آقا جوهری , قلی  "

ماشين  دعوایی دور و برشواز خيابونای بی سيم نجف آباد و طوس و تير دوقلو و پا خط بچه های جيغيل ميغيل و تيغ دار و
خب , مهمونشون می کرد و حرف شو می زد دودی و خيابون خراسون جمع می کرد و سيرابی شيردون و نون سنگک گرم

 "می گفت؟ یادته چی,  حاج ممد یادش می دادحرفاشم
 "نه "

 : و صدای قلی ست توی گوش مراد
مثه حاج آقا , حاج آقا ناطق نوری , کنه جاکشه اونکه حرفای حاج آقا ناطق نوری رو گوش نمی کنه و امرشو عمل نمی "

صد  حاج آقا تا حاال.  عمل کردهر چی ميگه بایس گوش کرد و, پيغمبر تنش نکرده  الکی که لباس, بزرگ ماست, شهيدی
این جاکشای خوار کوسده ی . به حسابشون رسيد سيک و هندی ننه جنده رو بایس, دفه تو هييت گفته که این جوکی ها کثيفن 

اومدن  , این خوار جنده ها نجسن, دیگه نورعلی نور, طهارتم که نمی گيرن , نمی زنن  خدا نشناس حتی موهای کونشونم
خالصه فردا شب ما ميخوایم بریم , نداره  زدن و ترشوندنشون گناه, حاج آقا ناطق نوری گفتن .ت مون ریدن به مملک

, گوشش شونه اگه نه تيکه بزرگشون, بایس یه کاری کنيم که مسلمون بشن , ماجانم بی خيال  هستين یا نه ؟ آجان, سراغشون 
  " خالصه اگه هستين بسم اهللا,بایس برن خراب شدشون 

پاهای اصلی غالم لشه و عباس مگسو . بود  جمع شان هم جور. قدر به گوش بچه ها می خواند تا که راضی شان می کردو آن
 و محمود لب شتری هم از خيابان" پا خط" رضا کون کجه از , محله ی تير دوقلو  جواد غشو از, و اکبر خر گردن بودند

مراد . هندی ها و پاکستانی ها می رفتند   مولوی و سرچشمه هم سراغاز محله های درخونگاه و باغ فردوس.غياثی می آمدند
 :را در گوش داشت حرف های آقا شریعت, اما نمی رفت 



دبنگ همان افکار هيتلررا توی کله پر از  این ناطق نوری, این ها مهمان ما هستند , این کار ها ضعيف کشی ست پسر  "
بهترین  ترین و برترین است و این گشاد کونان گشاد جيب می گویند مذهب شاننژادش به هيتلر می گفت, لجن و گه اش دارد

 " از این ها فاصله بگير پسر, بودن دور می افتی  اگررفتی کم کم از آدم, دنبال این ها راه نيافت پسر , و برترین است 
ه حساب بزدلی و ترس هم نمی گذاشت ب. بگوید  قلی از اینکه مراد با آن ها نمی رفت دلخور بود اما جرات نمی کرد چيزی

 : به حساب آقا شریعت می نوشت, سرنترس دارد و اهل خطر کردن است  می دانست و دیده بود که مراد.
  "شریعت توده نفتی نميذاره مراد با ما بياد, این گه تو ریش  "

کم کم بسا ط شان .ردن شروع می کردندشان ک پای بسا ط هندی ها که می رسيدند با دست انداختن و متلک گفتن و کلفت بار
چرخ  تا زیر, و بعد بساط را یا توی جوی پر آب می ریختند یا وسط خيابان.کردند می" دستش ده" را بهم می ریختن و 
" دیگه خوارش گایيدس, بزنيم به چاک : " کردند دست آخرم سراغ خودش می رفتند و لت و پارش می. ماشين ها خرد شوند

 .فرار می گذاشتند گفتند و پا بهو این را می 
 "اونم یادت نيست تورج ؟, قهوه خونه ی صفای رانندگان چی , راستی  "
 "نه "

کمر خيابان بی سيم نجف , تهران شده بود قهوه خانه اسم و رسم دار جنوب شهر, جواد خانبابا "صفای رانندگان"قهوه خانه
جمعه . آورد  قلی توی همين قهوه خانه خبر. ر خيابان طييب حاج رضایی و بعد ت, وليعهد  که شد خيابان پار ک, آباد بود 

و سنگکی آقا " برادران قمی" ی حاج اسداهللا دنبه و کبابی  " تافتونی" اکثر مغازه ها بسته بودند غير از نانوایی . غروب بود
او پول , شيردان بخرد ایشان سيرابجمع می شدند که قلی بر. بساط سيراب شيردان اش را پهن کرد ه بود مش حسن هم. سيد

  : مراد زیر گوش غالم لشه گفت.اش را حساب می کرد
پيه زیادی رو به , بچه پولداره دیگه , صفای سيراب شير دون شو برس, از اون گوش در کن , حرفاشو از این گوش بشنو  "

  "کونش می ماله
پيش از آنکه به قول . قلی اما صدای دیگری بود صدای, ته بودندبدبد ه های توی حياط قهوه خانه الم شنگه ای به راه انداخ

 "با لحنی عشق التی شروع کرد ,بدهد" ارد آب جوجه " خودش 
تا , بچه شم آورده بود سر بساطش سگ مصب, دیروز غروب رفتيم سراغش , باالخره دخل جاکش خان راجی رو آوردیم "

عينهو  شده بود, زرد کرد چه زرد کردنی , هفت نفر بودیم , تو بميری ها نيس اون  مارو دید فهميد که این تو بميری دیگه از
زود , رفتيم سراغش , واسه ما بی خيالی بود ,ببخشين سگ توله شم داشت آالسکا به سق می کشيد, بچه شم ,ریق اسهالی 

آب   انداخت تو دروازه ی جوقهحاجی کاتت با یه شوت آالسکا رو, ش افتاد رو زمين  آالسکای بچه, سگ توله شو بغل کرد
چيه بابایی ؟ ریدی , رفتم سراغ راجی و بهش گفتم  .یه جهود بازی ای در آورد که بيا و ببين, سگ توله ش زد زیر گریه , 

آخه چرا  , داغون اینهمه ما چپ و راستت کردیم باز از رو نرفتی و باز اومدی بساط کردی تو تنبونت ؟ خب جاکش درب و
, مملکت ما واسه چی؟ از ترسش نمی تونست حرف بزنه  اومدین کثافت زدین به, هری , هری دیگه با با , تت نميری مملک

بساطش  باالخره م, با عباس شوت یه ضرب بازی کردیم ,خالصه اول با بشاطش حال کردیم  ,لباش مثه دستاش می لرزید
کرد که شاید آجان ماجانی برسه یا یکی بياد  يگا میدیوث همش این ور و اون ور رو ن. رفت تو جوق آب و وسط خيابون

سگ توله  , خالصه رفتيم سراغ خودش. هر کی می اومد جلو ترتيب دهنشو می دادیم, جلو  اما کی خایه داشت بياد, کمکش 
در , م یه چپ و راست تو صورتش حال کرد, ميدیم  فهميده بود داریم ترتيب دهن باباشو, ش گریه می کرد و جيغ می کشيد 

یه , زمين آقا راجی گيج خورد و نشست رو, ی زد تو تخمش " جان وین" اکبری ام یه لقد  , جا خون از دماغش زد بيرون
آخه تو دیگه شاف کون بروآدم : " توله سگش گفت  عباس خيلی با مزه و با حال به. لقدم عباس حواله ی کون بچه ش کرد

دو , زر می زد  راجی رو زمين ولو شده بود و بچه شم باال سرش, " نشی سنده بابای قرمساقت  مث, برو مسلمون شو , شو
خالصه یه هندی ای ساختيم , فکر کنم االنه تو جهنمه , چاک  تا لقد شوت پنالتی ای زدم تو مالجشو مثه شصت تير زدیم به

  " هندستونی پيدا نميشه که تو هيچ
 :وع کردغالم لشه شر, " آب جوجه" سراغ سفارش  قلی رفت

با , حاج آقا ناطق نوری گفتن اونا کتاب دارن  اما بدیش اینه که, بدم نيس گاهی ام بریم شمال شهر سراغ خارجيای مامانی  "
 " هندی ها فرق می کنن

 :رضا کون کجه طاقت نياورد
  " ....که ميگه اذیتشون نکنيم وشایدم حاج آقاتون واسه همينه , مو بور وسفيد و مامانی , کردنی ان , اونا بابا زدنی نيستن  "

 :غالم لشه حرف رضا کون کجه را قطع کرد
 "به بند در اون خالرو, باز رضا گوزیدی نگن اللی  "

 .خندان از قهوه خانه بيرون زد. و چشم های ریزش توی صورت سفيد و پلویی اش گم شد , مراد زد زیر خنده
هر وقت . دست بر پيشانی نشاند یعت چشم های اش را بست و کفآقا شر. شب ماجرا را برای آقا شریعت تعریف کرد

 .می کرد ناراحت می شد و به فکر فرومی رفت همين کار را
بيا فردا بریم . دبنگ آتش بيار معرکه است البته تقصير این ها نيست آن عمامه به سر, سنگدل اند, خيلی بيرحم اند پسر "



  " چراغ برق سری به راجی بزنيم
وقتی آقاشریعت و مراد را دید .می شد ن اش کبود بود و روی پيشانی اش دو برآمدگی کبود رنگ و بزرگ دیدهپای چشما

" مراد  به قول. خيال اش که راحت شد به حرف آمد. را بهم بریزند و کتک اش بزنند خيال کرد آمده اند باز بساط اش.ترسيد,
  ." طوری فارسی حرف می زد که انگار چن تا سيب زمينی داغ چپوندن تودهنش

 "چرا؟, چرا با من اینطور رفتار می کنند , کار خودم را می کنم , من که با کسی کاری ندارم :" گفت 
الاقل , کایت کنيدشما بهتر است به کالنتری ش, آن ها یک مشت نادان و تحریک شده اند: " آقا شریعت دلداری اش داد

 "مواظب شما باشند
 "می ترسم لج کنند و بيشتر اذیتم کنند, می ترسم آقا  "

 : شود غالم لشه را آنتریک کرد تا با مراد سرشاخ,قلی . به محله که بر گشتند مراد از دهان اش پرید که پيش راجی بودند
  "عوضی ی کون تلق تولوق؟ خودتو می خواستی چس کنی, رفتين سراغ راجی ی جاکش که چی بشه  "
  " ببند گاله رو آفتابه "

 .نزدیک بود به هم بپيچند که سوای شان کردند
 "تورج؟ اونم یادت نيست, غالم تق تق رو ميگم , غالم سياه چی  "
 " نه "

مراکشی , بود را حاج جبار از مکه آورده  غالم سياه.روزگار تلخی داشت" ميدان شاه " غالم سياه هم توی ,فقط راجی نبود
, می گوزید , برای اینکه بچه ها را بخنداند. بود و کار های خانه ی حاج جبار را می کرد فارسی بلد,الغر و قد بلند , بود

  .صدای اش می زدند" غالم تق تق"واسه همين ام 
 :  گفتقلی از شيرین کاری های اش می.دوروبر بساط سيراب شيردان جمع بودند , دلگير و سرد, غروب بود

 " یه مشتمالی بهش دادیم که تا عمر داره یادش نميره, خوار جنده زرت و زرت می گوزه "
 :یکی دو هفته بعد قلی برو بچه ها را جمع کرد

غالم تق تق نماز , ناطق نوری تو هييت گفت  حاج آقا, ما دیگه سراغ غالم تق تق نميریم , جاکشا ميرن سراغ غالم تق تق  "
مسلمون  حاج آقا خواسته که اون بره نماز جماعت تا مردم ببينن که, ميره نماز جماعت  , چه نماز خوونیاونم, خوون شده

بالل , آقا گفت اذان خوونه پيغمبرم سياه بود  حاج, اگه قبول نمی کرد تيکه بزرگش گوشش بود, غالمم قبول کرده, شده 
 تونه بگيره ه که خوار جنده رنگش زغالی ی و جلو کونشم نمیفقط عيبش این, از خودمونه  خالصه غالم تق تق دیگه, حبشی

" 
 :عباس مگسو پرسيد

 "از حاج آقا ناطق نوری می پرسيدی که بالل ام گوزو بود یا نه؟, قلی"
 "آخه مگس چرا واسه خودت معصيت می خری, اگه یه دفه دیگه ار این حرفا بزنی فکت پياده س, ببند گاله ی خرو مگس  "

 :ا انداخت وسطمراد خودش ر
راست ميگين به جای راجی و غالم تق  اگه, تازه شم چرا ضعيف کشی می کنين , آخه بالل فروش دیدی که گوزو نباشه  "

 " تق برین سراغ ساتيا و دکه اش
لوی گردن کلفت های اسم و رسم دار مو, مگسو  نه جيغيل ميغيل هایی مثل قلی و غالم لشه و عباس, و سراغ ساتيا هم رفتند 

 .را سراغ ساتيای هندی فرستادند" پا خط " و انبار گندم و سر قبر آقا و
های درشت و براق اش حواس ها را پرت  که خوشه های انگور, زیر داربست مو. هييت خانه ی حسين ورامينی افتاده بود

 عل های قران را باز نکردههنوز ل. فواره ی حوض کاشی را به صورت شان می زد نسيم ذره های آب.نشسته بودند, می کرد
 : گفت کنار مراد نشست و زیر گوش مراد. سرو کله اش پيدا شد" قاسم سگی" بودند که

و انبار گندم و جاهای دیگه دیشب " پا خط " چن تا از گردن کلفت های اسمی ی,باالخره ترتيب جاکش خان ساتيارم دادن  "
 تو کوچه پسکوچه های سر چشمه. دیر نشده خودشو برسونه جهنمدادن دستش که تا  یه بليط یه سره واسه ش خریدن و

  " پنج شيش تایی صفاشو رسيدن واسه همين ام, کشتی گير بود , قرمساق خيلی گردن کلفت بود , باهاش حال کردن
 : آقا شریعت هم از ماجرا خبر داشت

پاش بيافتد سر در یک آخور می کنند , دارد پسرن اتحاد فکل و کراوات با عبا و عمامه تازگی, می گویند کار دربار است  "
ایهاالناس کراوات  کراوات و فکل توی کون خرمی کنند و بعد با ادکلن خوشبوی اش می کنند که بله آنطرف برای منافع شان.

له می چپانند و بعد با گالب محمدی سراغ اش می روند که ب و طرف دیگر هم ریش و شوارب در ماتحت خر,و فکل ما نبود 
دسته گل تازه هم همين  و خب, این جماعت هيتلر مسلک مثل کبک سر توی برف کرده اند . شوارب ما نبود  خلق اهللا ریش و

البته . خالصه حضرات به جنایت مشغولند. حساب کار دستشان بياید است که مهره ی درشت هندی ها را زدند تا بقيه شان
عمامه ای ها را در ميدان  همين عبا, دم همين جاکش ها ی فکل کراواتی روز وروزگاری مر. نخواهد ماند اینجوری هم

و یا در همين ميدان مشق قورخانه , یکی شان را آویزان خواهند کرد  و به هر چنار باب همایون, توپخانه دار خواهند زد 
انه باب همایون هم اعالن می خ را روشن می کنند و جنازه های شان را توی قورخانه می چرخانند و توی نقاره تکليف شان



 آره پسر دیر و, گنده ها ی شان را بر سر در الماسيه باب همایون تماشا کنند کنند که مردم بروند و سرهای نا مبارک کله
 " .زود دارد اما سوخت و سوز ندارد
 :پدر وسط حرف آقا شریعت رسيد

جوری , بزن و تفرج گاه زیبا پسندان اش   همایون حرفاز کافه لقانطه ی غالمحسين خان باب, شریعت باز شروع کردی  "
 " تو باب همایون و کوچه ی قورخونه بذاره حرف می زنی که آدم دیگه می ترسه پا

 :قلی خبر آورد
  "گلریزون کنن, واسه اونایی که ساتيا رو فرستادن به درک اسفل وسافلين قراره" سرقبر آقا "تو مولوی و  "

چشم بست و کف دست بر پيشانی , که جدول حل می کرد سر از روزنامه بر داشت , و آقا شریعت . مراد به آقا شریعت گفت
 : نشاند و زیر لب گفت

الت چاقو کش و قاتل گلریزان راه  اگر کون در بار توی این ماجرا گهی نبود مگرکسی جرات می کرد برای چند تا "
  " نه گلریزان, می باید گه ریزان می کردند پسر"سرقبر آقا " ولوی وبود توی م انصاف و عدلی اگر در کار می, بياندازند 

**************** 
پنجره ها را . چراغ های کافه را خاموش می کند, زیبای مو بور و سفيد, صاحب کافه . هوا روشن می شود. باران بند می آید

 . دو چمن باران خورده به درون کافه می ریز بوی خاک و درخت. باز می کند
راستشو , بيشتر حرفامو گوش نکردی  می دونم نصف,یه چيزی دیگه بگو " نه " غير از , همش که من حرف زدم تورج  "
 "توی پستونای اون دختر بچه هستی ؟ تو کجایی؟ به چی فکر می کنی ؟ هنوز, بگو

و کون , به اون زن مو بور و سفيد, نجرهبه پ , به بوی خاک و علف خيس شده, دارم به بارون , از اونجا اومدم بيرون , نه  "
 "تو که سرد شد فکر می کنم و به قهوه ی, تاقچه دار قشنگش

 .و به باقيمانده قهوه خيره می شود, مرادجرعه ای قهوه می نوشد. هر دو ساکت می شوند 
و راجی و غالم تق تق و قلی و غالم لشه  داری به حاج آقا ناطق نوری و حاج آقا شهيدی و, چيه ؟ باز که ماتت برد  "

و  و ایرانی هایی که تو آلمان از ترک ها, جالل زاغول و علی دله و رضی افجه ای ساتيای هندی و نجيب و حيدر افغانی و
مکزیکی ها و عرب ها و هندی ها بدشون مياد فکر می  یا ایرانی هایی که توامریکا از سياه ها و, افریقایی ها نفرت دارند 

من , البته الکی  , زندونه شم کشيدیم, ما تو این راه کارخودمونو کردیم , این کوس کلک بازی ها  ر دار ازدست و, کنی ؟ 
, نمی فهمم تو چرا درست نميشی , این چرندیات نمی رفتم  اگه عقل وشعور امروزو داشتم سراغ سياست و, خودمو می گم 

 " تا کی؟, چه تو سياه تر کنی کوس وشعر ها زندگی خودت و زن و ب تا کی ميخوای با این
  .مراد جرعه ای دیگر از قهوه سرد شده اش می نوشد

و به اون زن مو ,و پنجره وچراغ فکر می کنم  دارم به بارون و آسمون, به اونا فکر نمی کنم , داری اشتباه می کنی , نه  "
رو  و اون پروانه ی گوشتی برف گونه, ه قاب دلشو روی اون تاقچه ی زیبا ميگذار و اینکه چه کسی امشب, بورو سفيد
 "پرواز ميده

 .تورج قهقهه می زند
 " داری آدم ميشی, حاال شد  "

می بندد و چراغ های کافه را روشن می  آن ها را, زن غرولند کنان به طرف پنجره ها می رود . آسمان دو باره می غرد
 . ن جرعه ی قهوهوآخری, شيشه ی پنجره  دو باره بازی باد و باران روی. کند

 : تورج لبخند زنان شيطنت می کند
 " هر چی از یادم بره قاب و تاقچه و پروانه ی گوشتی از یادم نميره "

 .و از هم جدا می شوند, پای در کافه چترهای شان را باز می کنند 

 

 

 

 

 

 



 !سکس، نقطه قوت اهالی هنر و دين
 

چيزی . خيره شده است, مشتری های کافه اند  که تنها, ب کافه به آن ها و طوطی صاح, همان کافه . هوا آفتابی و بهاری ست
 .توی کافه پيچيده است مثل بوی عطر بهار نارنج وپرتقال
  . صحبت از انتشار یک نشریه است

در مطب در جا , ای در کار بود به من تلفن کن اگه تاقچه و پروانه, می دونی من دیگه نه اهل سياستم نه اهل نشریه پشریه  "
  "رسونم رو می بندم و برقی خودمو می

 . جوانی بلند قامت و زیبایی کار کافه را می گرداند, نه از تاقچه خبری بود و نه از پروانه 
 : به تورج تلفن می کند

 " بپر بيا, کافه م پر از پروانه ست , به جای یه تاقچه دو سه تا تاقچه اینجاست" اتفاقا, پاشو بپر بيا  "
 " اومدم, دم عمو جان اوم "

 :سر دبير بعد از سخنرانی ای مفصل ادامه می دهد
  " باید با آدم های اسم و رسم دار شروع کنيم واال زمين می خوریم "

سراغ بهروز  و جناب سردبير, هم با احمد شاملو مصاحبه کند و مرتضی, مراد می باید سراغ محمود دولت آبادی برود 
  .وثوقی و داریوش برود

 "نقد هم فقط باید نقد آثار و کارهای آدم های سرشناس باشه "
 " پس باید رفت سراغ کامبيز "

 :مراد زیر لب غر می زند
 " پس تکليف اونایی که اسم و رسمی ندارن چی ميشه, بابا تو هم مثه جناب سردبير عشق بزرگونی  "
 "نيستمی دونم عادت نداری اما چاره ای , هرچی سر دبير گفت بگو چشم "
باالخره , نقد کار آدمای اسم و رسم دار ميره البد کامبيزم زیر دست یه کسی مثه سردبير کار یاد گرفته که سراغ معرفی و "

 " اسم و رسم دار تر ميشه آدم از صدقه سر اونام که شده
 " ولی کامبيز کارهای جوونارم معرفی و نقد کرده "
 " جوون و خوشگل "
هنرمندای مرد و زن علم کنی و بگی  ف در آری و ماجرای پروانه گوشتی و قلم گوشتی رو برایباز می خوای حر, چيه "

 " جنسه نقطه ضعف هنرمند و اهل قلم همين دو قلم
ای سراغ داری ؟ به نظر من باید گفت  قشنگ تر از سکس چيز دیگه, مگه سکس چيزه بدیه , حاال چرا ميگی نقطه ضعف  "

 " .همين جناب سر دبير بپرس ميگی نه از, فنقطه ی قوت نه نقطه ی ضع
  .خنده و نگاه سر دبير ساکت شان می کند

 :کنار مراد می نشيند. با عجله سر می رسد , مثل هميشه , تورج 
 "پس کجان تاقچه ها و پروانه ها "
 " دیر اومدی رفتن "
 "ی؟نکنه باز جنوب شهر بازی در آورد, من که خودمو مثه برق رسوندم عمو جان "
 " همين االنه جلوی پای تو رفتن, این حرفا چيه می زنی , تو بميری نه "

 :جوان قوی هيکل و زیبایی کار سراغ تورج می آید
 "چی ميل دارین ؟ "

 :با اخم و دلخوری سفارش می دهد
 "قهوه "
 "با شير؟ "
 "با شکر, نه  "

 :سر زیر گوش مراد می آورد عصبانی و دمغ, تورج
 "کی در می آد؟, ه ی کوفتی که قراره با آن انقالب زرد و نرم و آبکی بکنين حاال این مجل "
 "زمانی دزدا و راهزنارو اونجا حبس می کردن, نزدیک عراق ماست " فلک االفالک ؟ اتفاقا, چی گفتی"

ه شم کی می تاز,فلک و االفالک نداره ربطی به زندونه, جنگ و مجله ی فلک االفالک , اوس اصغر صحبته یه مجله س  "
 "....سرزمين پاسبان پرور و دوگوله و تسبيج شاه مقصود و , خوای از خيرعراق بگذری و بگی اراک

 :اوس اصغر به عزیز اعتنایی نکرد



 "جواب زیر دیپلمارو نميدم,من دارم با مهندس و دکتر صحبت می کنم  "
یه دستش تسبيح شاه مقصوده و با یه دست  ه پاسبوناگه یه جایی دیدی که ی, ميگن اراک رو از پاسبوناش می شه شناخت  "

 " برو برگرد اونجا اراکه بی, دیگه داره خایه شو می خارونه 
 : اصغر عصبانی تر شد اوس

 "" گفتم اگه دیپلم گرفتی و مدرکشو نشونم دادی جوابتو می دم, جواب ابلهان خاموشی ست "
 :عزیز جوش آورد

اگه از فضا صحبت , بشه زندون شناسی بد واسه همينم هس که اگه از زندون صحبتال, ببخشيد جناب دکتر اوس اصغر  "
 " ....اگه ازچو, اگه از گوز صحبت بشه گوز شناسی , دکتربارناردی  اگه از پزشکی صحبت بشه, بشه فضانوردی 

 : اوس اصغر رو به محمد و مراد داشت. نگاه محمد عزیز را ساکت کرد
اما صحبت سر جنگ و مجله و شعر و , بيشتره  البته شما سوادتون و معلوماتتون از من, ها داره بله فلک االفالک حکایت  "

  "...... االفالکه که در سنه ی صحبت سر جنگ خونين فلک, قصه نيس 
 : عزیز زد زیر خنده

وه ی ملکی و کفش و جراح پالستيک گي , صاحب نظر در همه امور آسمانی و زمينی و دریایی,دکتر اوس اصغر, نگفتم  "
 "ملی و گالش طوالش و غيرو

 : اوس اصغر درفش و سوزن را روی بساط اش پرت کرد
 " برو دیپلم بگير بعد بيا با من حرف بزن, آسمون جله الت , خودتو پاره پوره کنی من جوابتو نميدم  "

  :مراد دست عزیز را کشيد و به طرف قهوه خانه برد
 "کرم داری مگه ؟, و اون نذار با با اینقدر سر به سر این "
 "به کرم کدو ميگه فسقلی, چه جورشم  "

  . روزنامه نگار و شاعر بود. با مهدی تازه آشنا شده بودند. مهدی هم سر رسيد
تلو تلو خوران . ميز ستون کرد و بلند شد به آرامی دست روی, با چشم هایی نيمه باز . محسن سيراب گوشه ای چرت می زد

  .راه افتاد ت به طرف در قهوه خانهاما با سرع
 "این منورالفکرا چرت پاره کنن "
 "حاال کجا با این عجله؟ "
 " اگه رهاش ندم دلم می گنده,این باد رهه در دل بنده  "

 :با صدایی که دیگران نشنوند, شاه غالم سر نزدیک صورت محسن سيراب برد 
اری نکن این سه چهار تا مشتری درست و حسابی ام دیگه پا اینجا یه ک, محسن خان اینجا قهوه خونه ست نه مستراح  "

 " نذارن
 " برگشتم از گل و سنبل و بلبل و نسيم ميگم تا این سه چهار تا مشتریق درست حسابيت حال کنن, باشه شاه غالم  "

 .شاه غالم رادیو را روشن کرد
 "ميگن طرفدار صلح و حقوق بشره, این یکی ميگن بد نيست  "
  "می زنه" تر"ميشه یا به کارا " جيم " واال مرتب یا , دا نکنه به اسمش بره خ "

 :محمد طبق معمول با سبيل های اش ور می رفت
های بزرگ و کارخونه های اسلحه  ریيس جمهورای امریکا عروسکایی هستن که سر نخ شون دست کارتل ها و تراست "

 "هچرخ کاخ سفيد رو نوک انگشت پولدارا می, سازیه
معامله ی شاه های کوس مشنگ قاجاریه می گشت  کاخ گلستان ما با تخت مرمر و تاالر آیينه ش که روی, باز خوبه واهللا  "

و  االنه م همين وضع رو کاخ مرمر, قصر شمس العماره م به تخم هاشون آویزون بود و کاخ ابيض و عمارت باد گير و
 .....نياورون و سعد آباد دارن و

 :نگاهی به عزیز انداخت,  که سرحال و شنگول بر گشته بودمحسن سيراب
 "باز می خوای مارو آسپيرین الزم کنی ؟ "

و قرار شد مراد , برگزار می شدند گفت  که در محل ها و خانه ها ی مختلف,از شب های شعر, مهدی حرف را عوض کرد
  .و عزیز و محمد رابا خود همراه کند

 "  توام برنامه کوه و کتابخوونی ی مارو بيا,ما شب شعر می آیم , باشه  "
سر از پا نمی شناسد و در پوست . دلنشين می کند شادی ای کودکانه چهره اش را, سردبير شما ره ی اول نشریه را می آورد 

 :انگاری بچه اش را تر و خشک می کند, ورق می زند, پایين می کند  نشریه را باال. نمی گنجد
 "ی عالی ترمحتو, کيفيت عالی  "

لحن , پللک ها و چشم ها جمع و جور می شوند . به چشم بر هم زدنی اما پيشانی چروک می کند وعضالت صورت منقبض 
 :صدا هم عوض می شود



تو مصاحبه شاملو یکی دو جا بی ربط  , یکی از داستان ها متوسطه, یکی از شعر ها ضعيفه , خب ضعف هایی ام داره  "
یکی  , یکی از مقاله ها باید بيشتر روش کار می شد, زیادی از خودش تعریف کرده  ی ام مثل هميشهدولت آباد, حرف زده 

بهرحال , بهتر بود ,روش بيشتر کار می شد  نقاشی روی جلد اگر, یکی دوتا از طرح ها ضعيفن , از ترجمه ها خوب نيست 
توخارج , قضيه رو کم کنی ی. رو باید جدی تر گرفتاما از شماره بعد کا, نگرفتم  منم فکر کردم شروع کاره زیاد سخت

  " باید روشونو کم کرد, کشور چيزی که زیاده پر مدعا
 .مرتضایی که عمری دست به قلم و روزنامه نگار بود, وقتی سردبير رفت مراد رو به مرتضی کرد. هر دو گوش بودند

 " قرن پيش عمرشو داد به امام هفتمرفيق ما یادش رفته بحرالعلوم چند , کی ميره این همه راه رو "
زود عرق می , تبش تنده , واسه این دو تا گوش داریم که از یکی بگيریم از اون یکی بفرستيمش بيرون, زیاد جدی نگير  "
  " کنه
 " دیگه این اونوره گنده گوزیه,آخه این با وفا دو خط مطلب تو عمرش ننوشته اونوقت از شاملوایراد می گيره "

 . برای نوشيدن عجله داشتند. صدای شاملو آرام شان می کرد . رق پهن بودبساط ع
  " دوستانه ست, بابا مسابقه نيست  "

 :عزیز مست کرد
  مگر کز طرفی, شهر خالی ست زعشاق  "

 ".مردی از خویش برون آید و کاری بکند
 :داش علی خندید

 "گوش نکردی, يکمه خالی نخور می گيردت مراد که گفت ش, حسابی گلی شدی , عمو عزیز دیگه بسه ته  "
بزن با وفا بی عرق , بزن داش علی , گرفتن  نمی زنی که ببينی چه صفایی داره این,عشقش به همينه که آدم گلی بشه  "

  " زکریای رازی رو غریق رحمت کنه خدا جد و آباد, عمرت فناست 
 "پس خود زکریا چی ؟ "
 "رحمت هستخود به خود غریق  , اون چون زده "

 :شروع کرد, رو به مراد  ,مهدی
 " یه پام, من هستم , سر بازکردن یه کتابفروشی تو نظام آباد  , خب بریم سر اصل قضيه "

و , مهدی بيکار بود . اتاق عمل کار می کرد شب ها به عنوان کمک تکنسين. مراد پولدارترین شان بود . و همه موافق بودند 
  .سبقيه هم دانشجو و آس وپا

 :ی شاملو را از ميان کتاب ها بيرون کشيد و به مهدی داد" هوای تازه " عزیز کتاب مجموعه شعر 
راستی یادم باشه یه جا قرانی ی , بخوون  حاال به خاطر کتاب فروشی ام که شده چند تا شعر از این کتاب آسمونی ما "

 "رو بذاری توش عمو مراد سوزن دوزی شده دارم بيارم این کتاب
 : مهدی کتاب را نگرفت

 "بسه دیگه, نوارشو داریم گوش می کنيم عزیز  "
سبالن ام می خوان یه کتابفروشی ی  رضا عن دماغ می گفت بچه های مذهبی چهار راه, راستی داشت یادم می رفت  "

  ی تجریش که طرفایمی گفت اولش ميره قم بعد مياد حوزه, داره ميره طلبه بشه  گفت, خود رضام یه پاشه , مذهبی بزنن 
همون آقا رضایی که جلوی , عبا و عمامه  مجسم کنين آقا رضا رو با, اما جدی می گفت , فکر کردم شوخی می کنه , چيذره 

 : تيش مامانی راه می افتاد و می گفت سينما ایفل دنبال دخترا و زنای تی
 . کنه من بو کنمدکتر گفته دوات اینه که یه خانومی مثه شما باد در خانم من عليلم

 . یه خانم ناز مثه شما یه پرس ازاون چيزاشو بده من بخورم دکتر گفته دوام اینه که خانم من مریضم
 . خانم من عليلم دکتر گفته دوام اینه که یه خانم مامانی مثه شما تف کنه من بخورم

  " رضارو باال منبرحاال مجسم کنين آقا, خب بعدشم می اومد با آب و تاب واسه ما تعریف می کرد 
, دود و دمم که می زنه , مردم خورم که هست  ماله, عرقخورم که هست, دخترباز و خانوم باز که هست , جامع الشرایطه  "

  ".....می خواد بذاره که کاله بهتر ورداره و عمامه رو. مثه ریگم دروغ ميگه 
 :مراد حرف محمد را قطع کرد

یکی دوتا شونم مبارز , رفته تو این راه  وانگهی فک و فاميالش بيشتر آخوندن خب اونم, عوض ميشه ,خب آدميزاده دیگه  "
 عموشو دادن به یه آخوند شابدولعظيمی که ميگن فاميليش شهر ری ای یا ری شهری می گفت دختر, و ضد شاه و رژیمن 

  " ميگن دختره هشت نه سال بيشتر نداشته که اون شيخ قرمدنگ گرفتتش, ی
 .چشم بست. و سر به دیوار تکيه داد ,ستکانی دیگر زد مراد ا

  :از صدای شاملو رساتر بود صدای آقا شریعت
و دست آخر ,قلب که ندارند , بعد شکم شان , شان بعد معامله, اول تخم های شان کار می کند , این جاکش ها وارونه هستند  "

  "باشند البته اگر مخ داشته, مخ شان 



 :در اتاق را محکم بست. با حالت دو به طرف اتاق رفت و پدر را صدا زد. کتلت می پخت همادر توی آشپزخان
, اگه تو بهش نگی من بهش ميگم , می گيره  این معصيتا گردن مارو, بسه دیگه , به این شریعت بگو جلوی دهنشو بگيره  "

را این حد  مادر" نفدر بد وبيراه به آخوندا نگه لباس پيغمبرم که شده دهنشو ببنده ای به خاطر, تو این خونه م راش نميدم
 :عصبانی ندیده بود

گودرزی آخوند که تو ایستگاه مهربان می شينه  مگه نشنيدی این, اما زن منظور شریعت همه ی آخوندا نيست , بهش ميگم  "
چند شب  , ام صيغه ميغه دارهکلی , که یه زن پونزده شونزده ساله می گيره و طالق ميده  هر شيش هفت ماه, چه گندی زده 

:" زن قوامی ام به گودرزی گفته . به شریعت گفته خب خود قوامی, قبل ام تو روضه خوونی بند کرده به زن آقای قوامی 
 ""واسه جنده خونه ت برو تو شهرنو دنبال جنده , حاج آقا من جنده نيستم

 " نو داشتهر گهی هستن باشن اما باید احترام لباسشو, من نمی دونم  "
 " دعای ختم جلسه ست,استکانتو بزن  کجایی؟ "

دیوار خانه کرشمه نشسته بود تا فرصتی  فقط جالل زاغول پای, کوچه بی عابر بود. تا ته کوچه اسالمی بدرقه شان کرد
 .سکوت شکن بود, مثل هرشب , های ولگرد باغ جهود ها  عوعوی سگ. دست دهد و سراغ کرشمه برود

 :دمادر بيدار بو
 "گذاشتم آخر شب اگه گشنه ت شد بخوری, چون زیاد بودین نياوردم , یه ذره قرمه سبزی تو یخچاله  "
 " آره خوب شد نياوردی واال چپوش می کردن "

چهار پنج کفگير پلو , بشقابی پيش کشيد  .عزیز سر زده سررسيد. و هفته ی قبل بود که مادر قرمه سبزی مفصلی درست کرد
سه چهار دقيقه بيشتر طول . و مشتی ترین پياز را کنار بشقاب اش گذاشت رشت و مشتی سبزی خوردنو مالقه ای خو

 :که ته بشقاب را در آورد نکشيد
بی خود نيست , نيس کاهدون که ماله خودته  کاه از خودت, مگه دنبالت کردن , صد رحمت به بيافرایی ها, بابا چه خبرته "

 " که معده ت سوراخ سوراخه
, المصب عجب برنجی ام از آب در اومده  . باید دفتر بيکاری رو سر وقت امضا کنم,عجله دارم , ز تو شدی اوسا چسکبا "

  "قول حاج بقال باساتی ی یا به, حتمی دم سياه و باسماتی ی 
 :باز سراغ کفگير و مالقه رفت

 " فقط می خوام بازی بازی و دست دست کنم, من شام خورده اومدم  "
 " شام بيا پيش ما, این دفه بازی بازی و دست دستتو خونه تون بکن , نتم قربو "
این , پنير و یه ليوان شراب دو ساعت حال کنم  من که بچه ی شانزه ليزه ی فرانسه نيستم که با نيم سير, چی خيال کردین  "

 "کرد و ولش کرد خندقه بالرو باید مثه برق پرش
که موزه , پاریس نه شهر موزه ها . اش می کند پاریس با جذابيتی غریب شگفت زده. اندازد و فرانسه او را به یاد ایران می 

به  به شهر فرنگی که کودکانه در کوچه پسکوچه هایش, به تما شای تاریخ می بردت  , همه ی شهر دیدنی ست, ای ست 
  . گم می شوی, چشم بر هم زدنی

 : شراب و تکه ای پنيرونان. وت می شوندکه هنرمند شهيری ست به کافه ای دع, با امير 
 " به سبک فرانسوی ها می تونيم ساعت ها پای این بساط بشينيم "
 " حتی از ذره ذره غذا ونوشيدنی شون, المصبا از همه چی لذت می برن , آره واهللا  "
عرق خوردنمونم که  , که سر هفت هشت دیقه ته شو در آریم, شيش ساعت وقت صرف پختن یه قرمه سبزی , برعکس ما  "

 "حکایت قرمه سبزی خوردنمونه
 .امير را برق می گيرد. توی شانزه ليزه بانویی زیبا از فروشگاهی بيرون می آید 

از باال تا پایينو حاضرم , چه بدنی, رفته حتمی از بهشت در,باور کردنی نيست , این دیگه چه موجودیه,وای خدای من "
 " موال همين راه رو بریم تا جایی که من از پا بيفتم نهجا.بيست و چهار ساعته بليسم 

 .امير هم به دنبال اش, زن از پله های یکی از ایستگاه های مترو پایين می رود 
 " ما مترو نمی خوایم سوار شيم, کجا امير خان  "

 . بر می گردد
 " ایکاش تنها اومده بودم و یه کمی ام فرانسه می دونستم. بخشکی شانس "
 "چيکار می کردی؟" ثالم "
 " به شرط اینکه یه شب با من باشه بهش می گفتم حاضرم همه دار وندارمو و نصف عمرمو بدم "
 " این دیگه از اون حرفاست "
نصف اشم که بدی باز تو بردی و یه چيزی ام به , اگه اون یه شب با آدم بياد عمر آدمو دو برابر می کنه , متوجه نيستی  "

 " دهعمرت اضافه ش
اقای . به تایيد سر تکان می داد, کرد که کاله شاپو حصيری اش را جا به جا می, مهدی گوش بود و برای آقای گرگانی



 : مهدی اما بی خبر رفت, سفيدعرق سرش را خشک کند و حرف اش را ادامه بدهد گرگانی کاله برداشت تا با دستمال
 "یمداشتيم اختالط می کرد, کجا رفت این جناب شاعر "

 :سر زیر گوش مراد برد, عزیز بدون اینکه دیگران متوجه شوند 
 " اونم رفت دنبالش, مترسش پيچيد تو حکيم الهی  "
شاه مملکتی حزب درست کند و بگوید  وقتی, رستاخيز است " واقعا, بله این را می گویند حزب و دموکراسی سلطنتی  "

غير ازرستاخيز , از مملکت برود بيرون , لف من و حزبم است هری کس مخا و به ملت هم بگوید هر, حزب فقط جزب من 
 "! است دیگه اسمی می شود برای این کار گذاشت ؟ البته حق هم دارد این مملکت ارث پدرش چه

 :اوس اصغر درفش را به زور توی کف کفش مراد فرو کرد
, هيچ فرقی نداشت , کاسه م همين کاسه  , ين آشآش هم, دو تا حزب داشتيم " قبال, جناب گرگانی شما که یادتون هست  "
 "نميشه آدم گيج, یه حزب باشه بهتره " اقال

 :آنسو ترک چرت می زد محسن سيراب
 "می برن چوب تو آستينش می کنن هر کی بگه من مخالفم و می خوام از این مملکت برم "

 : کرد اوس اصغر همراه با درفش سوزن نخ توی سوراخ
 "می کنن نه توی آستينشتوی ماتحت اش  "
, درست حرف بزنيم و ادب رو رعایت کنيم  حاال اوس اصغر یه دفه م اومدیم ما به احترام آقای گرگانی و مهندس و دکتر "

یعنی , یعنی کون  آستين اینجا, ایهامه , به قول منورالفکرا آستين اینجا استعاره س, اصغر من حاليمه اوس, گذاشتی ؟ نه واهللا 
 "استاده بپرس ميگی نه؟ از جناب شاعر که در این اموراتم, ون سوراخ ک

 : اوس اصغر حرف را عوض کرد
  " تخت کش الزم داره, درست بشو نيس  این کفش آقا مرادم "

. گفتند" بکت"  آذر و نمایشنامه ١۶خيابان  جز مراد و عزیز که ته کوچه ی اسالمی نشستند و از تاتر مولوی و, همه رفتند 
 :هم سرو کله ش پيدا شدمهدی 

 "قافيه ی بانورو جور کردی ؟ چه طوری بود ؟ تنگ بود یا جفنگ ؟, خسته نباشی جناب شاعر "
 :مهدی خندان با کف دست به شانه ی عزیز کوبيد

 " صاف وصوف کردم مصرع و بيت شم, نه فقط قافيه شو جور کردم  "
 :بارها از تجربه های اش برای آن ها گفته بود. و پر تجربه در کار سکس, مهدی از آن ها مسن تر بود

یه روز ی اگه از , درست و طبيعی ی هر جوری دو طرف لذت ببرن, سکس یه راه و روش و مجرای استاندارد نداره "
امروزعادی شده و طوری شده که آب از , و تکفير نيگات می کردن  سکس دهنی حرف می زدی همه با تعجب و تمسخر

چيزایی عادی ميشه که امروز نه به  برای نسل بعد از ما هم یه, یعنی تنوع راه و روش " سکس اصال, دازه مين دهن همه راه
 "عقل ما که به عقل جنم نمی رسه

 :مرادمی خواهد چيزی بگوید عزیز امان نمی دهد
يسيدن و بویيدن را هم می باید افعال خوردن و ل بر افعال کردن و دادن و دید زدن و درمالی کردن والپایی و اطوکشی "

 "اضافه کرد
 "باز تو کون برهنه پریدی وسطه بحث "
 "حق بحث کردن نداری" غير از این باشه اصال,تو بحث سکسی باید کون برهنه وارد ميدون شد, معلومه  "

  .دلکش بلند تر شد حرف می زد که صدای مهدی در باره ی شعر اروتيک
چند تا بلند گوام جلوی رادیوش ميذاشت تا همه  اگه جا داشت, ون پدر مارو در آورده این جناب گرگانی ام با این دلکششش "

 "ی اهالی نظام آباد مستفيض بشن
 :وصدای احترام سادات توی کوچه اسالمی پيچيد

اگه یه خرم پای یه همچی ,قمی ی  خوبيه صداش واسه تریاک سناتوری و زغال سينه کفتری و بافور کرمانی و منقل "
 "چه برسه به عصمت بابلی ی پرواربشه واسه ت ششدونگ چه چه می زنهبساط

 :مجله اش را گوشه ای پرت کرد آقا شریعت
را جانم چه به اظهار نظر در باره صدای  شما. بروید احترام سادات خانم دوغ و توت ميل کنيد تا یبوست تان درمان شود"

 بله جانم, آن هم صدای این بانوست , ی مالیک تشبيه شده است صداست که به صدا زیر این قبه نيلگون یک, بانو دلکش
 ".اميدوارم شکم روش نگيرید, بروید دوغ و توت تان را بخورید,

اگه آب و , خوبه بانو برو رویی ام نداره  حاال, یه جوری حرف می زنی که انگار بقيه از پشت کوه اومدن ,خبه , خبه  "
 بابلی دو سه جين شوهر رسمی و غير رسمی شم اسباب تفاخز حضرت عالی و اون رنگی داشت البد مثه بقيه هنرمندای

البد منظور , هه , هم اون صدا رو ندارن  آره ارواحه شيکمه تون مالیک, الکی دل خوش کردین , عدليه چيه بابلی می شد
 " چستاد ملک الموته



 .آقا شریعت به خواندن مجله مشغول شد
 "بونت بند اومد ؟استاد؟ ز جا زدی, چی شد  "

 :پدر از گوشه ی دیگر اتاق جواب داد
  " شریعت جواب شمارو داد, احترام سادات گرامی  "
 " جناب عدليه چی من که چيزی نشنيدم "
 " منظورهمين است, بله  "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شاملو و عتيقه های ميدان سيد اسماعيل
 .راروی سرش گذاشته بود" تير دوقلو" ی علی شهر فرنگی با صدای نکره ش بيابان زغالی 

 "..... داره این بابا ملک جمشيده که سوار اسب, چشاتو خوب باز کن , خوب نيگا کن , از همه رنگه , شهر شهر فرنگه "
 "ما که چيزی نمی بينيم علی آقا"

 "باز می خوای مجانی این تيکه رو ببينی؟ می خوای با اسبه حال کنی ؟, الکی نگو  "
 "ما چيزی نمی بينيم, ه به حضرته عباس ن "
, که بعضی وقتا می رینه به کار وکاسبيه ما  پدر این نور بسوزه, جلوی نورو باید خوب بگيری , پس نور نميذاره ببينی  "

 " نورو می گيره جلوی, دستاتو بگير دور چشات
  " گرفتم علی آقا اما هنوز سياهی می بينم "
 " االنه درستش می کنم, من می دونم چيه دوای این خوار جنده رو  "

 :و مشتی محکم بر فرق آن کوبيد,تکانی محکم به جعبه اش داد 
  " می بينی؟, حاال چی  "
 " آره علی آقا می بينم "
 ".... اینو که می بينی ملک جمشيده که داره, خب , این خوار جنده تا تو سری نخوره درست نميشه  "
 " ده منماما علی آقا این که خو "
 " دکتر الزمی, حسابی خرابه  توام مثه اینکه بغدادت, حاليته , چی ميگی  "
 " راست ميگم به حضرته عباس خود خودمم "

ميان مگس و , با رقص شتابان نی نی , که روی دو گونه ی سفيد و پر کک و مک, تيز و خيره , با چشم هایی ریز وسياه
دست کپه ی گنبدی مدفوع , مگس اما گریخت,هوا را شکافت , کوچک و سفيد  , دست. دست مرتضی این سو آن سو می شد

 .خود داشت بيابان زغالی را پر کرد صدای قهقهه هایی گوشخراش و فریاد هایی که حرف ها و متلک ها با. نيمه کرد را دو

از اتاقی زیبا .ن زغالی کشاندشبيابا دیداری که به, غروب دیده بودش.مگس بر پرده ی سفيد و توری نيست, می پرد ازخواب
 . هزاران کيلو متر آن سو تر, ميدان و دروازه خراسان, زباله در انتهای تهران  به بيابانی قناس و پر, و تميز در غربت
 :زمزمه می کند

نم خورده به دیوار کاهگلی شمال بيابان بوی کاهگل  . "سالخوردگان با مرده هاشان زندگی می کنند و تبعيدیان با گذشته ها "
 .نو ساز جنوب اش لذت سایه ی بعد از ظهر تابستان را وجودش می ریزد و خانه های

بلند تر و نخراشيده تر از مراد قهقهه می  اکبر. قهقهه ها هنوز ادامه داشت . مرتضی دست اش را با کاهگل دیوار پاک کرد
 :داشت مرتضی در مگس گيری ادعا ها. زد
خداتو شکربا این , ترزدی دیگه , نا لوطی  از این قيافه های شيش در چهار واسه ما نگير نسناسهکنفت شدی؟ بی خودی ام  "

 "ترکمون , ترکمون زدی بابا, مگس گرفتنت 
شيخ علی که گفته حدیثه که , مزه ای ميده  حاال دستتو بذارتو دهنت ببين چه, خالی بنده عشق الت , مکيف , مکيف شدیم  "

 " امتحانش مجانيه, بذار تو دهنت ببين حدیث درسته یا غلطه , روش می شينه  ينم هس که مگسواسه هم,عن شيرینه 
اگه شترم رو گه بود نمی تونستی , نيا ی تا تو باشی دیگه چوسی, مگسی شدن نداره , حاال چرا تو لب شدی آق مرتضا "

 ."دو نيا اینقدم, دیگه روتو کم کن , بگيریش
 :د ترشدو صدای علی شهر فرنگی بلن

 " توام با این یه قرون دو زارت ما رو نمودی یا نه ؟ باالخره چيزی می بينی "
 "آره علی آقا می بينم "

, سياه آستين بلند و پيژامه ی توسی گل و گشاد باهمان پيراهن, حلق آویز به طنابی آویخته از طارمی کوچک شان,و اکبر بود
 .و با پاهایی برهنه

 :صدای اکبر توی بيابان زغالی پيچيد. کرد های اش را پاکدست های زبر مادر اشک 
  "یه عکس دسته جمعی از ما بگير, آقا عکاس , آقاعکاس "

صفای . بوی خاک را در آورده بود, ازآفتاب نم باران پيش. آفتاب بهاری خودش را روی بيابان زغالی پهن کرده بود.عيد بود
عکاس  .ی هم گذاشتند تا عکاس دوره گرد عکسی به یادگار از آن ها بگيردها را رو عيدی.بيابان زغالی بيشتر شده بود

مراد تف بر . که زلفکی داشتن زلفک ها شان را  و آن ها, و بچه ها لباس ها, جعبه اش را روی سه پایه راست و ریس کرد
 :ابروان اش را کمانی کند, انگشتان  انگشت ماليد تا با خيسی

  "بعدش ازمون عکس بگير, بزنيم و بيایم بابایی بذار بریم اودکلن "
 "یهو دیدی رنگی و زرد از آب در اومدا, کسی بادکی دو سه نکنه و اال عکسامون سه ميشه "



 "مرتضی بدو برو کره واته تو بيار واال عين ابوله بی کره وات می افتی ها "
 "یه چيز پشمالو, همه با هم بگيم آلو, وقتی گفت حاضر  "

 :و به طرف مسلم دوید, ش را از بچه ها کنداکبر اما خود
 "د بدو د مش مسلم, هی آقا عکاس صبر کن, بدو بيا, مش مسلم بدو "

و مرتضی و قلی و غالم لشه و عباس مگسو و ماشاءاهللا وهمایون و عباس ترکمن پشت , مسلم را ميان خودش و مراد نشاند
 .آن ها ایستادند

. بقيه دست به سينه ایستادند, غير از مرتضی  ایستاده ها. نشست" اونبه" از مسلم کهغير , نشسته ها ژست فوتبالی گرفتند
 .و ماند, شد عکس پيش اکبر بماند قرار.اکبراز همه شنگول تر بود
 :و بعد سنگ قبری ساده بر گوراش نهادند, یکی دوماه بی سنگ قبر بود .ابن بابویه دفن اش کردند

  "١٢/۵/١٣۴۵وفات  , ١/٧/١٣٢٩والدت ,  حاج محمدی اکبر, جوان نا کام , هوالباقی "
هر دو ساز دهنی می زدند و . مراد داده بود به یادگار به, که سل کشت اش, ساز دهنی اش را پس از چله ی خواهرش فهيمه 

 .خوب هم می زدند. را " ميشه زمينا تر, بارون بارونه " بيشتر
 .اندوه به سينه همایون می ریخت, ست می داشتو آهنگی که اکبر دو, صدای سازدهنی , هر غروب

 ".........اینی که می بينی علی بابا و چهل دزده بغداده و این یکی "
 "ما چيزی نمی بينيم علی آقا "
 "خوار جنده بازی درآورده باز این جعبه ی "

 . وبر فرق جعبه کوبيد
بزک کرده و نو . هفتادو پنج ساله است . ریشی االصل اشهمسایه ی آلمانی ی ات.است" بریگيته" خانم . کسی بردر می کوبد

 : پوشيده
 ."اومدم به یک فنجان قهوه دعوت ات کنم, چه کيفی داشت. امروز دو ساعتی دوچرخه سواری کردم  "

 .ليوانی پر از شامپاین می نوشند, ساعتی بعد از قهوه 
خسته و کالفه که . دکترش می انداخت   و شکسته بند وزمين گير شدن اش را به گردن قاطر چی.ننه جون اما ول کن نبود

 :می شد به پر و پای پدر می پيچيد
بلده مثه آب خوردن و ریگ بيابون پول  ,واسه یه شی صنارخرجی دادن این همه تياتر در می آره, چی چی رو بس کن ...."

 نه این زبون بسته ها با باد هوا بزرگفکر می ک, خرجی دادن زور بهش می شينه خرج عطينا بکنه اما واسه شندر غاز
توی کافه های شاه آباد و الله زار و خراب شده  درسته تا حاال به من بی احترامی نکرده اما چه فایده سرو ته سو بزنی. ميشن

تو می ریزه  هر چی در می آره, شاه آباد و نمی دونم چی چی لوکس و جهنم دره های دیگه س  هایی مثه افق طالیی و بهشت
 " شده کوچه روشن کن و خونه تاریک کن, رو بس کن  چی چی, شيکم رفيقاشو یه مشت جنده دگوری این کافه و اون کافه 

 "چيزی می بينی ؟, حاال چی  "
 "نه علی آقا چيزی نمی بينم "
قط تو یکی چيزی آخه چطور ميشه که ف, بينن صب تا حاال ده تا مشتری داشتم هيچکدوم نگفتن چيزی نمی, آخه مگه ميشه "

 "نيگا کنم ببينم عيبه کار کجاس ؟ بيا برو کنار خودم, نمی بينی 
با همان لحن و , ادای علی شهر فرنگی را در آورد , مراد شوخی اش گرفت . مراد را کنار زد و چشم به شهر فرنگ داد

 :ژست
 بغدادشم از همه ی بغدادا خراب تره, کنه اینو که می بينی علی شهر فرنگی ی که با ابول کردن ما جيب شو پر پول می  "
 ".....و

 :علی شهر فرنگی با غيض و عصبانيت سراغ مراد آمد
, بيا بابا پولتو بگير و برو , مارو فيلم کرده  بعد از یه عمرفيلم کردن مردم حاال یه بچه ی چسقلی, واهللا آخر زمون شده "

 " افتادم  از دست کدوم حرومزاده ای دشت کردم که گير توامروز معلوم نيس, نخواستيم  مشتری از جنس تو, هری 
 "علی آقا به حضرته عباس ما چيزی ندیدیم "
 "گفتم دکتر الزمی, البود کوری و چشات باباغوری شده پسر  "
  " ميرم رده کارم, بی خياله پول , اگه چيزی ندیدم پولمم پس نده , قول با شرفی ميدم که این دفه ی آخر باشه  "
 "می بينی یا نه؟.... اینو که می بينی "
قمر درعقرب و ,شکلی شده ؟ فوزیه این ریختی نبود  اما چرا این, خيلی ام با حال می بينم , آره علی آقا این دفه می بينم  "

 کافه خوزستان ميامی و سينما مراد وخشکبار کامياب و چلوکبابی شاهرضا ی نورمحمدی ها و سينما. شلوغ و کوچيک شده 
. ایستگاه عظيم پور اینقدر به ایستگاه اسالمی نزدیک نبود آقا مجيد چی شدن ؟ نظام آباد چرا باریک تر و کوچيک تر شده ؟

 ......پس پس باغ کالغ ها و قبرستونه جهودها و باغ جهود ها چی شدن؟. چرا تخته شده  کله پزی حسن سگ پز
 :صدا صدای شاه غالم بود



 " چایی ام مثه هميشه تازه دمه,  بروبچه ها همه تو قهوه خونه جمعن,خوش آمدی , خوش آمدی  "
 .قهوه خانه جای سوزن انداختن نبود

  "رنگ و رو قهوه خونه عوض شده, خيلی بهش رسيدی شاه غالم  "
 " پرنده م یعنی عشق, پرنده هارم زیاد کردم , رنگ عشق, آره آبيش کردم  "
  "کجان؟ , و قهوه خونه جمعنشاه غالم گفتی برو بچه ها ی محل ت "
, بغلی شم علی دله ست , جالل زاغوله دیگه  همونی که ریش توپی داره, مارو گرفتی آقا مراد؟ اونی که اون گوشه نشسته  "

وقتی می آن که  اونا, اگه بشينی بر و بچه های کتابفروشی ام می آن , , رضی افجه ایه دیگه اون یکی ام که لباس سپاه تنشه
حالل زاده ی حالل , پسره خليل چپوله , داره خالی می بنده  اونم که مثه هميشه. آبشون تو یه جوق نميره , ماعت برن این ج

 " باباش مو نمی زنه با, زاده س 
دو تا , آرومم سوت می زدم , می کردم  با خودم حال, طرفای آب منگل , نشسته بودم تو بستنی فروشی تو خيابونه ری "

 مشتی مگه داری خر آب " یکی شون برگشت بهم گفت, برزو گوزو , گوزو عشق الته, لی نشسته بودن سنده ميز بغ
شروع کردن سر به سر شاگرد بستنی فروشه  , تو دلم گفتم ولش کن بابا داره با کونم حرف می زنه, جوابشو ندادم "ميدی؟

 دیگه یواش یواش داشت آمپرم می" مارو نمی آری؟هی بچه چرا آبه " صداش کردن  , آخه خيلی ریزه پيزه بود, گذاشتن 
با کونم صحبت کن من وقت " زیر لب گفتم  " بچه کجایی؟: " یکی شون ازم پرسيد , دو باره اومدن سراغ من , رفت باال

 به خان نه بابا بچه تکيه رضا قلی: " اولی جواب داد, "البود بچه گود حسن پشکلی ای " :اون یکی براق شدو گفت" ندارم 
" سوسکش کرد و چسبوندش به دیوار مستراح یعنی بایس,نه عشقی بچه ی چارراه سوسکی ی" , " قيافه ش بيشترمی خوره

دونين  خالصه نمی, یه زانو تو تخمه اون یکی , یه کله تو صورت یکی شون, علی مددی  ,که دیگه جوش آوردم و بلند شدم, 
تا اومدن خودشونو جمع و جور کنن مثه , نشاشيده بودن  يا تا حاال جای سفتطفلک, ریده بودن به خودشون , چه حالی کردم 

  " بستم برق زدم بيرونو فلنگو
انتهای . کوچه هنوز شبيه چنگال بود,بود کوچه اما فرقی نکرده, کوچه اسالمی خلوت بود. از اوس اصغر هم خبری نبود

 . و مهدی و داش علی نشسته بودندشاخه شود محمد و عزیز پيش از آن که چهار, دسته ی چنگال 
نمی دونی چه ریختی و , ها و داستان نویسه ها شده پاتوق شاعره, اونم چه کتابفروشی ای , باالخره کتابفروشی راه افتاد  "

نمی دونن یه  , همه خيال می کنن این مرادم دکتریش تموم شده, مهدی رو می خوان یا دکترو  یا, با چه بزک دوزکی می آن 
 " ل دیگه دارهسا
مثه , بچه های نظام آباد دکتر صداش کردن  , این از روزی که اسمش تو روزنامه در اومد که کنکور قبول شده, ای بابا  "

  ”زنن همين محمد که همه مهندس صداش می
 :ساکت شان کرد, حرف اش شده بود, آقای سماقی , صدای جيغ صغری خانم که با شوهرش 

جنده دگوری هارو با ده تومنی روشن   خرجی بدی از هفتاد سوراخت خون می زنه بيرون اما سيگاریه تومن که می خوای"
  "سگ برینه به غيرتت, می چپونی  می کنی و تو جاهای نا بدتره شون اسکناس
 :چشم اش به آن ها افتاد, آقای سماقی با عصبانيت از خانه بيرون زد 

 "ی بال شودالهی همه ی خانه ها ب, بله زن بالست  "
  .عزیز یک مرتبه از جا کنده شد و به طرف سر کوچه اسالمی دوید

 " قدیر خان باز چپ کرده, بریم کمک  "
بوی مدفوع و لگن ولو شده کنار  .چپ شده بود, موتورگازی ی چهارچرخه ی قدیرخان که حکم صندلی چرخ دار داشت 

, پنج نفری کمک اش کردند تا روی موتورش بنشيند . ن ولو بودروی زمي قدیر خان گوشه ای دیگر. موتور حال بهمزن بود
 .کلفت بود و برو بازو دار گردن

 "عينهو لبوی صبحانه, چه بخاری ازش بلند ميشه  "
 "مرده شورتو ببرن با این تشبيه کردنت, حالمونو بهم زدی , اه  "

 :محسن سيراب چرت زنان به کمک آمد
 ""ثوابش بيشتره, خيالی نيس , م اون کاسه ی عن شم من جمع می کن "

 : قدیر خان رو به محسن سيراب کرد
 " نمی خوام تو کمکم کنی, خفه شو شيره ای"

 " بایس می ذاشتيم همين جا کنار عنت ولو می موندی تا آدم بشی, حاال بيا کون بچه یتيم بذار "
 " گفتم خفه شو شيره ای "

 . عزیز نگذاشت,  دست داشت به طرف محسن سيراب پرت کندو دست برد تا ميله ی آهنی ای که هميشه کنار
. اتاقی خانه ی اوس اصغر اجاره کرده بود  . بساط سيگار فروشی داشت, سر خيابان گيتی رخ, قدیر خان توی ميدان فوزیه 

 وس اصغرها قطع کردند اما ا" پيشه وری" گفته بود پاهای اش را . حسابی ندارد اهل محل می دانستند اعصاب درست و
 :می گفت



  " چون اونجاش سالم مونده و هنوز کار می کنه, حواسشم جمع بوده , خودش پاها شو گذاشته زیر قطار, دروغ ميگه "
 " چشو چاله این جعبه رو در آوردی با یه قرون دو زارت, دو سه نفر تو نوبتن , دیگه وقتت تمومه  "
  "چيزی ندیدیمما ميریم اما به حضرته عباس , باشه علی آقا  "

  .خندان و شلنگ و تخته اندازان به طرف خانه رفت
 "البته هميشه همينطور هستيد اما امروز بيشتر, به چی می خندید؟ امروز هم خيلی تو فکر هستيد هم خيلی سر حال  "
 "یاد یه چيزای خنده دار افتادم خنده م گرفت "

 :پرسيد, و شيرینی مراد را بياورددر حاليکه ميز را تميز می کرد تا طبق معمول قهوه 
 " ؟ اتفاق بدی که نيافتاده, شما تنها می آیيد کافه , چند وقتی هست که از دکتر تورج خبری نيست "
 "نه"
 "شاید یه کافه ی بهتری پيدا کرده ؟"

  "صد در صد "
, ریف کنن و ستایشش کنن جاشه جا ازش تع هر, این مرد هرجا علفش سبز تر باشه همونجا سبز ميشه , شک نکنين , بله  "

شتر  در کودکی شير, کونش بر می خوره و قهر ميکنه و ميره و دیگه م بر نمی گرده  اگه بهش بگی باال چشمت ابروته به
 " ميل کرده

 : برای اینکه مادر نفهمد آرام زیر گوش پدر گفت
 " از کون قاطر رفتگوز , همچی بره که نادر رفت , اما بهتر که بره , بی ادبيست البته  "
توی این خونه هم هيچکس قبولش نداره  این شریعت فلک زده اینجا خونه زاده و, بی انصافی می فرمایين جناب مصدری  "

 " بی انصافی نفرمایين, کنين اما بازم با سعه صدر می آد اینجا و چپ و راست هم کلفت و متلک بارش می
, عقده ای هستن , روزنامه وکتاب همينطورن  اصلن همه ی اهل سياست و,  بلده درسشو, سادگی نکن , نه نقره کار عزیز  "

که حاضرن  از خود راضی و گنده گوز, یک مشت وارونه , ميگذارن که عقده هاشونو باز کنن به همين خاطر پا تو این راه
  " برای زن و شهرت و قدرت و گنده گوزی هاشون جونه شونم بدن

 : کردمادر داشت سبزی پاک می
 "شاهنشاه و شهبانو و درباری ها و مجلسی ها هم بعله ؟ یعنی می فرمایين "
 " نخير منظورم سياسيون و روزنامه چی های مخالف شاه هستن "

 :داد و خندید پدر سر تکان
  "این عقل و هوشت چرا پاسبان نشدی نمی دانم مصدری تو با "

البالی جرعه های . می خواند و می نوشد ,یا کتابی با خودش می آوردکافه که می آید روزنامه ای , عادت اش شده است 
 . سير نمی شود از شعرهای این غول زیبا .قهوه اش کار های شاملو را می خواند

بخصوص کارهاش که , کارهاش نمی بينم  من که زیبایی تو خودشو و, چی ؟ غول زیبا ؟ قيافه ش که عينهو بافور شده  "
متوسط  البته یکی دو تا کار. نثری ابتدایی وضعيف و بی معنا به جای شعر قالب کرده ,  الکی گنده شده,شعر نيستنن" اصال

 " .......سروده یا که برای ارانی" قصيده برای انسان ماه بهمن" مثل, به پایين داره 
تاب فروشی زد و چرخی جلوی ک, عزیز وسط حرف سيروس خان روزنامه نگار با حالت دو از کتابفروشی بيرون زد 

 :برگشت
  ." گاهی باید سری به بيرون بزنم, وضع مزاجی من خوب نيس , ببخشين جناب ویروس خان "

نگاهی به , حساب و کتاب دخل می رسيد مهدی که. مراد به تورق کتابی مشغول شد. سيروس خان روزنامه نگار سرخ شد
  :سبيل اش ور می رفت محمد با. عزیز انداخت اما چيزی نگفت

قول شما شاعر نباشه اما خوش برورویی  حاال شاید به, خود به خدایی سيروس خان شاملو مرد خوش قيافه و خوش تيپی ی "
 "خندن شو دیگه منکر نشو که بيشتر بهتون می
 :عزیز طاقت نياورد. سيروس خودش را با کتاب مشغول کرد

شما یه همچی نمره ای بهش دادین حتمی از   اگه شاملو بفهمه,فرمودین شعر انسان ماه بهمن متوسط است ؟ لطف فرمودین  "
 هم تاریخی وهم, حرف شما متين ومنطقی وعلمی و دیالکتيکی, بسيار خوب , خان حاال سيروس. خوشحالی غش می کنه

 "که ما م بفهميم شاعر کيه؟ می شه لطف کنی یکی دو تا شاعر اسم ببرین, شاملو شاعر نيس , ماتریاليستی 
 "...احسان طبری و, هوشنگ ابتهاج , وش کسرایی سيا "

 : عزیز حرف سيروس را قطع کرد
 "این طبری با اون طبری ی توده ای نسبتی داره؟ "
 "حتی در شعر, یگانه در همه چيز , جامع االطراف , خودشه "
 " من تا حاالفکر می کردم فقط توده ایه, شاعرم هس مگه؟ , عجب  "

 :سيخونکی به او زد و زیر گوش اش گفت, ساند مراد خودش را به عزیز ر



 "بيرون کارت دارم بيا "
 . عزیز پشت سرش آمد. واز کتابفروشی بيرون رفت

فقط , چرت و پرتی دلش می خواد بگه  ولش کن بذار هر, همه رو از این کتابفروشی فراری ميدی ,بابا بس کن دیگه  "
 " به جایی که بر نمی خوره, گوش کن 

بزنش در جا افعی ی مسموم ميشه و می ميره  افعی, قيافه شو نيگا به وافور ميگه رستم , زیادی می خوره مستراح آخه گه  "
یه مشت  همين که دشمناش, بایس بهش فهموند که این شاملورو از دشمنا ش ميشه شناخت  . اونوقت به شاملو ميگه تریاکی, 

توده ای ها یی مثه همين ویروس خان گوزنامه نگار و  ه رضا عن دماغ وطلبه هایی مث: عتيقه ی ميدون سيد اسماعيلن بسه 
 "......یه گله شاعر و نویسنده و روزنامه نگار مزدور و موميایی شده و یه مشت درباری وساواکی و

  " آمپرتو می آره پایين, سراغ آقا مجيد یکی دوتا آبجو تگری بزنيم بيا بریم, ول کن دیگه عزیز  "
 .ردد تا فنجان قهوه اش را دو باره پر کندزن بر می گ

 " دیگه نمی خوام, نه خيلی ممنون  "
می , و به طرف بيابان زغالی می دود  سومين ليوان را که خالی می کند با شتاب بلند می شود. و سفارش آبجو می دهد

  .را ببيندیکبار دیگر شهر فرنگ اش , اش را جمع کند  خواهد پيش از اینکه علی شهر فرنگی بساط
 " اینم پولش, یه دور دیگه می خوام شهرفرنگو ببينم , وایسا , علی آقا , علی آقا  "
 "اگه می خوای اذیتم کنی برو فردا بيا, من خسته م , سر به سر من نذاریا  "
 " نه به حضرته عباس "
 "االنه چيزی می بينی ؟ بگو ببينم "
 " آره علی آقا می بينم "
مادر و ننه جون و حاج جليل و اکبر فری و غالم  آقا شریعت و آقا مصدری و احترام سادات و پدر و......یاینو که می بين "

مهدی و  غالم و اوس اصغر و جالل زاغول و علی دله و رضی افجه ای و عزیز و محمد و لشه و قلی و عباس مگسو و شاه
 "وای خدای من چه عکس رنگی ی باحالی......و ارهداش علی و تابلوی رنگارنک انتشارات چکيده و داس و چکش و ست

 "خبرم کن ندیدی اگه چيزی "
 " االنه که خيلی ام خوب می بينم, باشه علی آقا  "

  :کوبيد روی جعبه علی آقا با غيض
چی چی رو داری , من چيزی هنوز نشون ندادم آخه , تو یه وجبی مارو گرفتی؟ , آخه چرا دروغ ميگی, ای ولد چموش  "
 "وب می بينی ؟خ
 " دروغگو سگه, دروغ نميگم , به حضرته عباس دارم می بينم علی آقا "

هيکل و زیبایی کار ليوان ها را تميز می  جوان قوی. و می نوازد, زن پشت پيانو می نشيند . و تنها مشتری کافه می شود 
 . زیر لب زمزمه می کندانگاری می رقصد و آواز زن را, می دهد  طوطی با صدای پيانو سر تکان. کند

 

 

 



 منوچهر هليل رودی در انتشارات چکيده
 .قطار رفته است

 .روی يکی از نيمکت های ايستگاه مرکزی راه آهن می نشيند
 "!چقدر ريل "

 .مش اسمال است و بساط سيراب شير دان اش, اما نه , به طرف دکه ی سوسيس فروشی راه می افتد 
 .وپشت بساط اش می نشيندمش اسمال پوستين سفيد گوسفندی اش را روی شانه می اندازد 

 "شو نيگا، عينهو گوسفند شده قيافه. اسمال چه بخاری راه انداختن، آدمو به هوس ميندازن نيگا سيراب شيردونای مش"
 "ام هس همين شکلی"
 "خوری؟ سيراب شيردون می"
 "آد، اگه فقط شيردون باشه ديگه بهتر ای بدم نمی"

 :د تا صدای اش به آن سوی خيابان برسداش لوله کر های اش را دور دهان عزيز دست
 "اسمال، دو دست شيردون با تافتوِن تازه واسه ما بيار، سرکه يادت نره مش"

ی روئی پر از شيردان و آِب سيرابی روی  کاسه ای بيشتر طول نکشيد که دو ای گفت، و چند دقيقه اسمال با تکاِن سر باشه مش
 :گذاشت "انتشارات چکيده"پيشخواِن 

 "مثال ی بی و ميگن آِب جوجهاين"
 :زد خورد و حرف می می. علی و مهدی هم تعارف کرد عزيز به داش

 "ی اين گوسفند قابِل مصرفه، حتی تخم و پشکلش همه چی"
 :ای کشيد دستمالی روی پيشخواِن شيشه. های خالی را جمع کرد  محمد کاسه

 "شنو و مفيد آروم، حرف"
 : رو راه افتاد اش بيرون کشيد، و به طرف پياده  عزيز پاکت سيگارش را از جيِب کت

 "ترين قربونِی انسان آروم"
 .محمد خودش را به او رساند

اش به انگشتانش نزديک  را، که شعله کبريت. اش بود کاِر هميشگی. سيگاِر محمد را روشن کرد، و بعد سيگار خودش را اول
 :خاموش کند شده بود، جلوی دهان محمد گرفت تا آن را

 "فوتش کن"
 :دانست اگر فوت کند عزيز خواهد گفت اينکار را نکرد، می

 "کبريِت خوبی نيس، با ُچس خر خاموش شد"
 . طرف ديگـر برگرداند، عزيز کبـريت را توی جـوی آب پرت کرد محمد سرش را به

 "تو کی ميخوای آدم بشی عزيز؟"
 "کی؟ وقته گله نی"

تر به سيگار زد، تا  ُپکی محکم. به هوا داد هائی از دود درست کرد و پشت سِر هم با دود سيگاری که در دهان داشت، حلقه
 :صدای ترمز ماشين و فرياد محمد امان ندادند .های دود را بيشتر کند حلقه

 "آخ له شد"
ش را ادامه راننده مکثی کرد و راه. پشت ويترين انتشارات چکيده ولو شد.  رو کشاند پياده و گربه لنگ لنگان خودش را به

  .داد
  .حيرت زده چشم به گربه دوخته بودند ی اسالمی دنبال گربه کرده بودند، از آنسوی خيابان که از توی کوچه هائی بچه

 "خوره نيگا حيوون داره گيج می"
 "تازه شده عينه ما"

ای  ش از آنکه آب گربه را با کپهپي. ُپرآب افتاد گربه، که انگاری دچار تشنج شده بود، آنقدر دور خودش چرخيد تا داخل جوی
پرت کردند، و  آب ته سيگارهای شان را توی جوی. دير شده بود. آب دويدند طرف جوی  دو به آشغال به زير پل ببرد، هر

 .داخل انتشارات برگشتند به
 .خواند مهدی کتاب می. کرد جا می ها جابه ها را توی قفسه داش علی کتاب

 :جوشيدند، رفت چای، که روی بخاری عالءالدين میعزيز سراغ کتری آب و قوری 
 "چای جوشيده بزنين توی رگ تا روشن شين"

 :کرد ها را مرتب می آن. رفت دادند ور می شان بوی ماندگی می های دسِت دوم و قديمی، که برخی محمد با کتاب



 "ريمهارم بيا ای  های توده ها و کتاب ی مردم و بقيه روزنامه نم بايد روزنامه نم"
 :عزيز حّبه قندی تو دهانش گذاشت

  "عمر با آبرو زندگی کرديم، باالغيرتًا توش دست به آب نکنين فقط همينو کم داريم، ما يه"
 :کرد علی، کتابی را گردگيری می داش

رآرن، هنوز ها فقط بلدن روزنامه و کتاب د ای توده مونه، چون اين ها نمی ها و کتاب اونوقت ديگه جا واسه بقيه روزنامه"
 "و جزوه و کتاب درآوردن، زرت و زرت هيچی نشده چند تا روزنامه

 : دم کرد عزيز ليوان هميشگی او را ُپر از چای تازه. مراد آمد
 "امروز دير دفترو امضا کردی"

 "کم بايد بار و بنديل رو جمع کنم و برگردم بندرعباس کم "
 "گردی، اينم از صدقه سر انقالب  کم ميشه، حتمی زود برمیها ميگن چندماهی از خدمت سربازا و افسر وظيفه"

 .روزنامه و کتاب خريدند، و رفتند. چندتائی مشتری پا به انتشارات گذاشـتند
 "م ُمشتريغ نيومده بود چه برسه مشتری قدِم مراد خوبه، ببين پشِت پاش چندتا مشتری اومد، صبح تا حاال يه دونه"

  . واردی وارد انتشارات شد فتن بگويد که مهندس تورج همراه با تازه ر خواست از کوه علی می داش
 "رودی دوستم دکتر هليل"

 :عزيز چای برايش ريخت
 "...خورين يا قند پهلو می"

کاری که به آن عادت . همه نگران بودند مبادا متلکی به تازه وارد بگويد. ساکت شد. به پهلوی عزيز زد" ای ُسقلمه"مراد 
 .داشت
 : تورج پشت ميِز حساب و کتاب نشستمهندس

کشور بودن، کتابی نوشتن درباره مبارزه طبقاتی در نيکاراگوئه، َاَزش خواستم که برای چاپ،  رودی خارج دکتر هليل"
 "رو به ما بده کتاب

تونه  ، اين کتاب میگذره داره در نيکاراگوئه می هائی با اونچه که گذره تشابه منو منوچهر صدا کنين، اونچه که در ايران می "
 "مسائلی که باهاشون درگيريم بده به ما شناخت بهتری از

اش  ی بينی کنار زد، و عينکش را از ميانه اش حرفش که تمام شد موهايش را از روی پيشانی. زد آرام و با اطمينان حرف می
 .ای وارد انتشارات شد چيزی بگويد، مشتری خواست مهدی می. به باال ُهل داد

 :مهندس تورج تعارف کرد ی که رفتمشتر
 "گذره لبی تر کنيم، اگه کاری نداری با ما باش، بد نمی" کافه خوزستان"ريم  ما انتشارات رو که ببنديم می"
 "وقت ديگه باشه يه "

 .چاپ بسپارند از خواندن به ی کتاب را بياورد، تا بعد قرار شد دستنوشته
 "اش که سوموزا بوده رفته " گوئه"در نيکارا، واسه اينکه اسم کتابو بايس بذارين مبارزه طبقاتی "
 "تو بخور برو بيرون بذار باد بياد، اينقدر ِشر و ور نگو عزيز چائی"
 "کنم باشه رئيس، اگه بادی در کار نبود خبرم کن، صادر می"

  .رفت بيرون، و سيگارش را گيراند
 .مهندس تورج دفتر حساب و کتاب را باز کرد

کردند،  از اينکه رئيس خطابش می. گرفت های رؤسا را می ژست. زدند، بخاطر شغلش، و لباس پوشيدنش  میرئيس صدايش
 .نمود خوشحال می

 "کنی قند تو کونش آب می وقتی بهش ميگی رئيس انگاری کله"
از . دانست ینظر و منتقد م هنری صاحب های سياسی و فرهنگی و خودش را در زمينه. قلم بود خواند و دست به کتاب می

 .هنگام دانشجوئی هوادار چريکها شده بود
 "بابا اين ماشينو عوضش کن، آخه کمونيست و تويوتا؟"

 .گرفت های عزيز را جدی نمی و حرف
 :که تمام شد سر توی انتشارات ُبرد عزيز سيگارش

 "گردم رم يه سری خونه زود برمی من می"
 "ام نگشتی برنگشتی"

 :علی خنديد داش
 "ره راشو جا کنه، هرچی يادش بره اين يکی يادش نمیميره کفت"

" رحيم سماعی"محِل اينکه بچه نازيد به می. بود هوادار چريکها. داد کار نمی دل به. شد که بيکار بود دو ماهی می عزيز يکی
های  شان را قفس چکبام خانٌه کو پشت. اش کفتربازی بود دلمشغولی. اش رفت و آمد دارد خانواده ست و با او دوست بود و با



زدند، حتی رفقای  صدای اش می" عزيز بنگی"کشيد اما  نمی "بنگ. "کشيد سيگار پشت سيگار می. ريزودرشت پوشانده بود
 :گفتند شد، می که پيدا می اش سروکله. نزديک اش

 "عظيم دودی شابدول اومد، دودکِش ماشين"
 .زد ای يوميه را هم ورق نمیه روزنامه. ای نداشت، اهل مطالعه نبود با کتاب ميانه

 .ٌ انتشارات را پائين کشيد برگشت، مهدی کرکره وقتی
 .طرف کافه خوزستان به. راه افتادند

قوز کرده، . رفت محمد هم تند راه می. بودند مهندس تورج عادت داشت تند راه برود، شق و رق، با محمد جلوتر از بقيه
 علی مهدی و عزيز و مراد و داش. گذاشتند اش می حرفی  و کمروئی حساب کم به. زمين داشت هميشه چشم به

 .پشِت سر آن دو بودند
 :کبريِت روشن را جلوی دهان مراد ُبرد. عزيز سيگاری گيراند

 "فوتش کن"
 "اين کبريت فقط با فوته خودت خاموش ميشه عزيز"

 .رفتن نبود نوشيد و اهل کافه عرق نمی. علی خداحافظی کرد علی در آن بود، داش ای که خانه داش سِر کوچه
 "شم داره مثه عطِف کتاب ميشه ره کتاب بخوونه، کرِم کتابه، قيافه می"
 "ياد بگير، نصِف توئه"

 .عزيز چيزی به مراد نگفت
 .حرف، مهربان و با مطالعه کم. تکنيک  داش علی جوان تراز بقيه بود، و دانشجوی دانشکده پلی

 :ی کتش را برگردانده بود تا گردن اش يخ نکند، رو به عزيز و مهدی کرد همهندس تورج لب.وزيد بادی سرد می
 "تندتر بياين بابا يخ کردم"

 :عزيز ُپک محکمی به سيگارش زد
 "ايه اين خوبـی يخ کردم ديگه چه صيغه رئيس بازوی محمد رو بگير که باد َنَبرت، آخه هوا به"

 .مهندس تورج ريزنقش و الغر بود
پيش از انقالب هوادار چريکها . زدند صدايش می مهندس هم. تر و باسوادتر از بقيه سياسی. نشکده فنی بودمحمد دانشجوی دا

 .خواندن را ول کرد درس. از حدود يکسال از زندان آزاد شد پس.  دستگير شد١٣۵٠سال . بود
عزيز با . طلبيد نشين کافه، عرق میاما دل صداِی داود مقامی و هوای ُپر دود و دم. تر از شِب پيش بود کافه گرم و شلوغ

 :زمزمه کرد" داود مقامی"
 ناز و کرشمه بس کن ای مه آسمانی "

 می گذری خرامان از غم دل چه دانی
  من به خيال وصلت ناله کنم شبانگاه

 کی ز غمم رهانی, تا که اميد جانم 
  روزی ای زيبا آه شرر بار من, آه 

 گيرد دامانت، سـوزد جانت
  بشکستیچون پيمانت

 گری ها با همه افسون ترسم چون گل
 چون پائيز آيد، عمرت پايد
 "که چو عهد خود بگسستی

عزيز با خنده جوابش را داده . دهند را رواج می" لمپنيسم هنری"های کوچه بازاری  ومحمد گفته بود داود مقامی و خواننده
 :بود

 "بهتره بگی ُلمپنيسِم خلقی"
 .ی را دوست داشتندمراد و عزيز صدای داود مقام

نان و . روغنی که سروستان بود تابلوی رنگ زير. نفره نشستند دور ميزی پنج. گرفت آقامجيد، صاحب کافه، تحويل شـان می
 .مراد ساقی شد. ٌ گرم سرد و ماهيچه پنير و سبزی و پياز، و بعد عرِق

 :مهندس تورج شروع کرد ها را ُپر کند پيش از آنکه استکان
 "ی ديگه بديم چاپ خوبه رودی کتابشو بياره، اگه هفته ه دکتر هليلفردا قرار"

 :سرش گذاشت عزيز سر به . جويد می را  هايش  محمد سبيل
 "چيه باز غريِق فکر و خيال شدی؟"
 "کرديم  و جمال می  عبدی ام به  تعارفی شد اگه يه کردم بد نمی داشتم فکر می"

يکی دفتر کاِر , ی باالی انتشارات چکيده  طبقه دو اتاق. ,زندانيان سياسی رژيم شاه, عبدی و جمال نويسنده و مترجم بودند 



خوری و  عرق نشينی و و پاتوقی برای شب, انبار انتشارات و گهگاه محل صحافی کتاب  عبدی و جمال، و اتاق بزرگتر
 .های سياسی و ادبی بود ی بحث برپائی

 :دضرب توی دهانش خالی کر عزيز استکانش را يک
 "ها کاری نيس چه برسه عرقخوری باهاشون ای بهترکه يادت رفت، ما رو با توده"

 :کن نخواهد بود شود، و اين يکی ديگر ول مهندس تورج می دانست بعد از عزيز نوبت مهدی حرف را عوض کرد، می
 "خوام براتون بخوونم يه غزل تازه گفتم می"

 .و خواند
 :ای گفت و شروع کرد"به به"عزيز 

 رو ُتو جهنم ديدن که سروصورتش  نصيری درک واصل کردن، ميگن ارتشبد هارو به ها و ساواکی امروزم چندتا از ارتشی"
 "يه نيمسوز کرده بودن تو کونش ی، اگه گفتين چرا؟ واسه اينکه نورانی

 :مراد استکان عزيز را ُپر کرد
 "وشعر الکوس عرقِِ تو بخور، شروع نکن ملک"

 : نبودعزيز گوشش بدهکار
 " پياز؟  ته  سرپياز بود نه  نه که مرده حسين فرزين رو چرا گرفتن؟ اون اين ننه"

  .ديگر بخواند زد تا شعری مهدی دفترش را ورق می
 "و پابندازهای شهِر نو، چندتا زنم توشون بوده رو دار زدن، گفتن قاچاقچی بودن  ها ميگن تو خيـابون جمشيد خيلی"
 "بلنده بوده، اونم شهيد شد آره يکشيون ميگن پری"

کنار مراد . صندلی پيش کشيد, تعارفی زدند .آقا مجيد خودش آورد. داد" وپنج پنجاه"مهندس تورج ُارد بطرِی دوم عرق 
 .نشست

 "شايد از ماه ديگه کافه خوزستانی تو کار نباشه. نوِش جون کنين، بعدًا هم ياد من بکنين"
 .شب دلمرده نديده بودن اش که تا آن خت، آقامجيدیعزيز استکانی عرق برای آقامجيد ري

 "تری؟ بسـالمتی ايشاءاهللا جـای گنـده ميخوای بفروشيش آقامجيد؟ ُتو نخ يه"
 "هام بودن گفتن، گفتن بهتره خودم ببندمش تا آتيشش نزدن هايی که يه موقعی مشتری نه، گفتن بايد ببندمش، بروبچه"

 : کرد و توی دهاِن آقامجيد گذاشتی عرق موسير، مزه عزيز قاشقی ماست
 "کونا خنـدن، شافه آخرشـون مـی تا  اول  بخشيدا، کوِس  سِگ کی باشن آقامجيد، به"

 :وآقا مجيد ياعلی گويان بلند شد
مهندس تورج و . کرد هايش بازی می سبيل رفت و با محمد تو خودش می. شنونده بود. شد مراد به وقت عرقخوری ساکت می

 .تا شعری بخواند جست مهدی وقت می. شدند  میعزيز ُپرگو
 "يه شعرم واسه کفترای قره ماش پرست من بگو, اينو که واسه کالغای قيل و قال پرست گفتی  "

 :و با کف دست به گرده محمد کوبيد
 "بيا بيرون بابا، اينقده اون سيبالرو نخور، يه چيزی بگو"

با عادل اومدن تو انتشاراتی، آخه عادلم  پور های مسجد عظيم  يکی از بچهکردم، امروز صب های آقامجيد فکر می به حرف "
ُجل پالسشونو  کم تو کميته حرِف ما بوده، گفتن اين کتابفروشی ماِل کمونيستاس، بايد کم تو کميته مشغول شده، سربسته گفتن

 "...آن سراغ مام می جمع کنن و از اين محلِه برن، اومده بودن يه جورائی ندا بدن
 :مهندس تورج حرف محمد را قطع کرد

خواد بده گوگوش و رامش و  کرد که ترانه گفته و می موس می اومد در مغازه و دنبال مهدی موس عادل کيه؟ همونی که می"
 "مهستی بخوونن؟

 "آره"
نوشت و  مثلثاتی می" ث"تا ديروز سياستو با  گيره، ُگه خورده، اون کون، آخه اون انچوچک کيه که واسه ما تصميم می شاف"

 "حاال واسه ما آدم شده, دونست  قالب نمی فرق انقالب و با سنگ
 :محمد استکانش را ُپر از عرق کرد

 "حرفاشونو بايد جدی گرفت"
 :مراد اما قبول نداشت. مهدی به تأييد سرش را تکان داد

 "کنم، مگه شهِر هرته تونن بکنن، من ميرم باهاشون صحبت می هيچ کاری نمی"
 :زيز به اصرار پوِل ميز را حساب کرد، و پای دخل خواندع
  "جمع مال را اقبال دان و خرج ناکردنش را ادبار"

 :سرش گذاشت مراد سربه
 "فقط تيکه ی دوم شامِل تو ميشه"



 :پا که از کافه بيرون گذاشتند، مهدی ژستی شاعرانه گرفت
 "...وسرمای اولين بهار انقالب و گرمای عرق و کافه خوزستان "

 :بندش آمد عزيز پشت
 "بخشين کوِس شعر عجب شعری شد، به... های انقالب و تهديد کميته"

 .شده از گرمای عرِق مراد نشست های سرخ نسيمی خنک بر گونه
 .شـان بود خوری برنامـٌه بعد از عرق. به طرف ميدان فوزيه راه افتـادند

. ها بسته بودند مغازه. محمد زد زيِر آواز" آباد نظام توی. می گذاشتندای گرم خريدندو رو به سوِی کوچه اسال تخمه و پسته
همگی با او همصدا شدند، َدم  "...امريکائی جاَکشه غيرت نداره و"را، و وقتی خواند؛ " دايه وقِت جنگه دايه"ُلری خواند؛ 

ی ترانه را حفظ نبود،  مه کرد، همهرا هم زمز" مرا ببوس"عزيز . رسيد "از خون جوانان وطن"و " الهه ناز"نوبت . دادند
را با سوت زد، و " ديلمان"مراد . کرد می آمد، زمزمه دانست و هر آنچه بر زبانش می زد، تم آهنگ و ترانه را می نمی اما جا

  .را خواند" نازلی"و "مرغ سحر"
 .خانه شاغالم تا ديروقت باز بود قهوه

  .زن و دو بچه داشت. تورج خداحافظی کرد و رفت
سرائی  از راه ترانه. کارگر چاپخانه بود تر صحاف و سرائی که پيش شاعر و ترانه. مثل تورج عيالوار بود. مهدی هم رفت

های زنش  خويش قوم و. کرد آباد زندگی می در اتاقی کوچک در انتهای نظام. درآمدی نداشت انتشارات چکيده. خورد نان می
 .صاحبخانه بودند

باز کرده  کرد، سِر شوخی جمع می اش را فروشی  که بسـاط سيرابی اسمال سيراب عزيز با مش. ندندعزيز و محمد و مراد ما
 .بود

چوپان شما زن بود،  گوسفند انداخت، البته  های گله  را ياد ِده و عکس تظاهرات سـازمانتـان را ديدم، باورکن عـزيـزآقا مـن"
 "زن نداريم در ِده چوپان 

  "زنامه نيگا کنی؟اسمال مگه بلدی رو مش"
 .بساط تکراری. شان، چای و تخمه و گپ  دنبال خانه رفتند، و عزيز هم به محمد و مراد به قهوه

 "فهمه واسه ما نظر ميده شدِن پارچه و گوزو نمی ام واسه ما سياسی شده، َفرقه صدای پاره اسمال اين مش"
 .محمد حرف را عوض کرد

 "و سازمان سياسی و حزب؟گيجه گرفتم، چقدر روزنامه  من ُگه"
  شکست، مراد تخمه می

کم آب ميرن،  شون کم درسته، همه بيشترشون جدی نيستن، فقط يه سازمان، اونم سازمان چريکهای فدائی خلق، کارش"
 "ان بيشترشون حزب و سازمانه فصلی

 :هايش ُشل شود ماليد تا توتون عزيز سيگارش را می
پنجاه هزارتا از ستـاد  ميگن روزی چهل ترسن، هام مثه سگ از اونا می چی ميتهآره، هرجا ميری صحبت چريکهاست، ک"

 "َدمشون گرم کنن، فدائی ُتو دانشکده فنی ديدن می
ی  گفت فردا اون دوستش، منوچهر، دستنوشته رفت، تورج راستی داشت يادم می. البته ستاد فدائی رفته ُتو خيابون ميکده"

 "يادآوری کنم حتمی باشی هتآره انتشارات، گفت ب کتابو می
اش  عزيز هنوز چائی. وقت بستن قهوه خانه است ها حالی کردکه آن خانه به ی سـردِر قهوه کردن مهتابـی  خاموش شاغالم با
بزرگ رستم   تابلوی ای کشيد و چشم به خميازه. که دو منقل روی آن جاسازی شده بود، نشست شاغالم پای سکوئی. مانده بود

 :اش انداخت و زمزمه کردو سهراب  
 از آن سرو سيمين بر ماهروی "

 يکی شير باشد ترا نامجوی
 که خاک پی او ببوسد هژبر
 نيارد به سر بر گذشتش ابر

 وز آواز او چرم جنگی پلنگ
 شود چاک چاک و بخايد دو چنگ
 به باالی سرو و به نيروی پيل

 (٣"(به انگشت خشت افکند بر دو ميل 
ديوارهای آبی ی کم رنگ قهوه خانه را  ,تابلو ها دور تا دور. انگاری آن را بيشتر دوست می داشتاز ميان تابلوهايش 

 درها و کاشی های سکوی منقل چای و ديزی اش آبی, ديوار ها. آبی را دوست دارد شاعالم گفته بود رنگ.پوشانده بودند
 .بيشترين وقت ها هم پيراهن و بلوز آبی می پوشيد. بودند

 "شاغالم مام کم کم داره از رنگ آبی خوشمون مياد, رفع زحمت می کنيم شاغالم االنه  "



  "رنگه عشقه, واسه اينکه رنگه حاله  "
 :قناری شتر ی اش شروع به خواندن کرد

 " اول دفه س که شب می خوونه, اينم اهل عشقه , اين حيوونم حرف منو قبول داره , ديدی آقا عزيز  "

*** 

 :زير نويس
  . تيرباران شد١٣۴٩م سماعی، چريک فدائی خلق که در اسفندماه سال رحي -١
  خواجه عبداهللا انصاری -٢
 از شاهنامه -٣

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "حرف نداره لنين"
 .فقط مادر بيدار بود

 :پيرزن کنار رختخواب مراد نشست. خورد مراد چشم به سقف، ميان فکر و خيال غوطه می
 " عسل خوردت من روز نشه با يه ترسم بدت بياد و چند  خوام يه چيزی بگم، می می"

 :های زبرش را روی سر مراد کشيد و دست
م به  داری، برادر و خواهری داری، يه ذره م به فکر خونه وادت باش، اصلن انگار نه انگار که مادری داری، پدری يه ذره"

 "باالخره ماهام جزء خلقيم, دی دارهپرستی ام ح واسه ما بذار، غريب ام فکر خونه وادت باش، يه وقتی
 .پيشانی مراد را بوسيد، و رفت

اتاق مراد . کرد و مهربانانه پذيرايشان بود می های دوستان و رفقايش را تحمل ريز و بپاش وآمدها و به مادرصبورانه رفت
حسن، که چپ  در کوچک اشمخصوصًا برا. شنوی داشتند خواهرها و برادرها از او حرف. ماند می مهمان و جلسه کمتر بی

 :دادند و راست به او فرمان می
 "آدم سِگ خونه بشه اما برادِر کوچيکه نشه"

از فنجان چای را از دست حسن بگيرد، و  ی پر و عزيز که انبانی از جوک بود، درجا جوک اش را گفت، پيش از آنکه سينی
 :است، تمام شود رنگ ُغرزدِن مراد، که چرا چائی کم

ميوه تعارف کنه، گوزيد، ديد خيلی بد شد،  دونين؟ حاجی دوال شد که به مهموناش ن يارو حاجی اصفهانی رو میقضيه او "
 .پسره سرخ شد و چيزی نگفت. يه گوشه ساکت نشسته بود، که پدرسگ خجالت بکش گردنی محکم زد به پسرش که يه پس

گردنی  زد، و يه پس ای چرت می گوشه ی که هنوز ساکتچند د يقه بعد يکی از مهمونا بلند شد رفت طرف همون پسِر حاج
 .محکم بهش زد

آقا من خيال کردم اينجا هر  گفت، واهللا حاج طرف. گردنی زده ش پس واسه چی به بچه: حاجی دلخور شد و از مهمونه پرسيد
 " پسر شما بزنه گردنی به کی بگوزه بايد يه پس

 :همه خنديدند، غير از مراد
 "ی برادر بزرگ با برادر کوچيک نداشت ، هيچ ربطی به رابطهربطی بود جوک بی"

 :اش خالی کرد عزيز استکان چای را توی نعلبکی
 چی مربوطه، حتی   چی به همه ديالکتيک ميگه همه اتفاقًا خيلی هم ربط داشت، شما که ناسالمتی همه ديالکتيسين هستين،"

 "شنيده بودين؟ ز آب دراومـده، جوک به اين ديالکتيکی تا حاالربط ا چطور اين جوک ما بی گوز به شـقيقه ربط داره،
 .زنان با سينی خالی چای از اتاق بيرون رفت حسن قهقهه

  :علی کرد عزيز ُقلپی چای نوشيد و رو به مراد و محمد و داش

 "ی لشگرک تنی تو آب سرِد رودخونه بگذريم، امشب مهمون من، عرق و کباب، بعدشم آب"
 "چی شده مگه؟"
 "کنه ميگن يکی دو روز ديگه سازمان چندتا کتاِب مهم و خوب منتشر می"

ها رو جمع کنين، فقط مال  ها و کتاب روزنامه ی کنه، بقيه ای پيدا می ها و پيشخوونه کتابفروشی حال و هوای ديگه ويترين
 "سازمان رو بذارين، والسالم

 "کشيمتنی تو رودخونه لشگرک رو خط ب هوا خيلی سرده، دور آب"
 "تنی، حاال که آخره بهاره رفتيم آب خوای مثل صدر مائو بشی؟ ما تو برف و يخ می چی سرده، مگه نمی چی"

 "من که نيستم "
 .کردند بحث می. را آورده بود" مبارزه طبقاتی در نيکاراگوئه"منوچهر دستنوشتـه . مراد کمی دير رسـيد

برای ما روشن نيست، قانون اساسی  ستی بود، محتوای اين جمهوریشرکت نکردن در رفراندوم جمهوری اسالمی کار در"
 "...و و قوانين ديگه هم که طرح شدن اشکال دارن

 :محمد حرف منوچهر را قطع کرد
خوان، مردم به سلطنت نه گفتن، ما نبايد جدا از توده حرکت کنيم، اينو لنين بارها تأکيد کرده  اما مردم اين جمهوری رو می"
 "...و
روی اونا شد، مخصوصًا وقتی شور و  کرد و دنباله ها حمايت م تأکيد کرده که هميشه نبايد از خواست توده ن جاهائی ديگهلني"

 "حاکم هست هيجان انقالبی بر جامعه
 "...ام در آثارشون گفتن که مارکس و انگلس"

 .، و رفت. منوچهر چندتائی کتاب خريد. بحث محمد و منوچهر قطع شد. مشتری آمد
 :رفت، کرد هايش ور می عزيز رو به محمد که با سبيل



مگه چقدر ميشه . پيدا ميشه، اين که نميشه آخه ما باالخره نفهميديم اين لنين حرف حسابش چيه، همه چی تو کشکول اين بابا"
 "مـونه هـم محتواش، حاال خواهيد ديد اين جمهـوری هـم شـکلش ريده  نظر من به. ضد و نقيض حرف زد

 :علی خوش اش نيامد داش
 " لنين حرف نداره , های لنين ُدرسته، به نظر من خوب فهميده نشده حرف"

 :عزيز دهان اش را کج و کوله کرد و با تمسخر گفت
ی، البد؛ لنين به ذات خود ندارد عيبی، هر عيب که هست از  های اسفناجی علی، حرف ديگه از اون حرفاست داش عجب، اين"

 ".کمونيست بودن ماست
 :اش را پوشيد مهندس تورج کت

ام در رابطه باآرژانتين می تونه  منوچهر گفت يه کاری بايد آثارشو دوباره خووند، شايد چندباره، راستی تا يادم نرفته بگم؛"
 "مون بياره اونم واسه مربوط ميشه، اونم بايد کار خوبی باشه، قرار شد وقتی تموم شد" پرون"دوره  برامون بياره ، به

 .را برداشت، و رفت" مبـارزه طبقاتـی در نيکاراگوئه"ی کتاب  ستنوشهد
 "ی خود  نخود هر کی رود خانه از اون شباست، شب نخود امشب انگار"
 "رم خونه، هوا َپسه، بيشتر از اين رومو زياد کنم، زنم ميندازم بيرون منم می"

 :کندها صحبت  چی ها و کميته مراد به طرف مسجد رفت، تا با مسجدی
 "خوای مام باهات بيايم می"
 "نه تنهائی برم بهتره"

 .مهدی ِکز کرده به انتظار اتوبوس شرکت واحد ايستاد. خانه رفتند علی به سوی قهوه عزيز و محمد و داش
****** 

مازو نفری گوشه و کنارن دو سه. خلوت بود مسجد. بوی عود و گالب فضا را ُپر کرده بود. هوای مسجد گرم و دلچسب بود
 .مسجدی توی دفتر مسجد بودند، اتاقکی کوچک کناراتاق متولی مسجد جالل زاغول و عباس.خواندند قرآن می

کنار مستراح . کردند آن اتاق زندگی می با همسر و دوتای ديگر از پسران و دخترش در. پدر عباس مسجدی متولی مسجد بود
پدر . بود های اش هميشه نو و ُپر آب کردند، مستراحی که آفتابه یرهگذران استفاده م ها و بزرگی که نمازگزاران و کاسب

 .کردند مضطرب می ی خالی و کهنه او را عصبی و عباس مسجدی وسواس داشت، وآفتابه

ُپر ارتباط . کردن باز بود بالش برای کمک های مختلف تهران دست و  خاطر کارش در بيمارستان به. مراد پزشک شده بود
شاه، با اهل  های جنوب شهر، با جماعتی ارتشی، با فعالين سياسِی مخالف رژيم الت و لوت ها، با أت و مذهبیبود، با اهل هي

 .سياست بود خوری و هيأت و پای عرق. قلم و هنر و با ورزشکارها جوشيده بود
 . کنارشان٣هم توی دفتر بود، و سه ژـ " ناصر دماغ"غير از جالل زاغول و عباس مسجدی، 

کنی دکتر؟ روزی چندتا از اين  می ردی دکتر، ديدی باالخره، خوارومادر شاه رو گائيديم، صفا کردی؟ حالصفا آو"
 "شون بود که تو اين دنيام تقاص پس بدن باالخره حقه فرستيم جهنم، ها رو می ها و ساواکی ارتشی

 :ی بزرگش را خاراند ناصر دماغ بينی
 "خرده بهشون داد د يه پرس آشغال گوشت با سيانور و سوزن و شيشهی، حيِف گوله و دار، باي کشی برنامه سگ"

 .زد اش را شانه می زده جالل زاغول موهای روغن
 "خيِر ايشاءاهللا"
 "قضيه چيه؟ خواستم ببينم درسته؟ رو آتيـش بزنن می شنيدم تو کميتـه گفتن که ميـخوان کتابفروشـی"

 :بلندتر کردعباس مسجدی سر و سينه پيش کشيد و صدای اش را 
هائی که ما دنبال الواتی بوديم و ّهر و از  موقع ای اين حرفو زده، اصلن اين حرفا نبوده، ما هميشه گفتيم اون کدوم خوارجنده"

رم داريم،  کتابفروشی اهِل کتاب بودی و با محمد دماغ درگير، نه دکترجون ما تازه هوای داديم، شما ّبر تشخيص نمی
 "...نيس از اين حرفا زد از طرفه ماخيال، هر کی اومد  بی

 :تر کرد اش را به مراد نزديک ناصر دماغ صندلی
های  ها خوش ندارن، يکی از بچه خيلی ها، ُخب آخه دکـترجون حسابه خودت جداست، کتابفروشـی شـده پاتوق کمونيست"

 "يأت عرق خوردين، ُخب اين حرفام هسهای ه کتابفروشی تاسوعا و عاشورا با قيمه ام اومد و گفت که شما تو دفتر کميته
 :عباس مسجدی خنديد

 " خالفای بدتر از اينم تو تاسوعا عاشورا کرديم,ناصرخان يادت رفته، مام خودمون اينکارو کرديم "
 .و ناصر دماغ نگاهی به جالل زاغول انداخت، و ساکت شد

 : بودگفته". باز َدکل"زار بود و هم  های الله ناصر دماغ هم ّبپای کافه
ست، اونموقع که   ساله١٧ و ١۶منظورم باالی  های مخالف، بروبچه که ميگم کنيم و هم با جنس ها حال می ما هم با بروبچه"

 "ريش و سبيل مثه ُکرِک به درميآد



 .را" کافِه هوس"و مراد از ياد نبرده بود، آنشِب 
 " و بهترتر ميشه اين دکترم خيلـی باحاله، هرچـی سنش ميـره باالتر جوون"

 :عباس مسجدی خنديده بود، و روی ران مراد کوبيده بود
فقط يه , دوست و رفيقم حاليش نيس زنده و مرده و. دکتر بايس مواظب خودت باشی، اين دماغ نون و نمک سرش نميشه"

 ""سوراخ سی و هفت درجه می خواد و بس
از دست کسائی سالم در رفتيم که ناصر دماغ  شم شده، تازهباشه عموعباس، اما ماِل ما ديگه از ُکرِک ِبه گذشته، پشم بز "

 "مواظب کونش باشه شم پيِش اونا بايس همين االنه
 " نيگا کنه کتابفروشی چپ به کسی  ذارم  تخت باشه دکتر، خودم نمی خيالت"

نشسته بودند تا . زدند  اصغر کفاش گپ می خانه بودند، و با خسرو مکانيک و اوس علی توی قهوه هنوز عزيز و محمد و داش
 .او بيايد

 "های مسجد يه اعالميه به من دادن امروزم بچه"
 .و اوس اصغر اعالميه را روی ميز گذاشت

 "ريزيم دان تاريخ می زر و زور و تزوير را به زباله"
 رو تو "زر"خوان  جوری می کشن چه رو از نيشيِن خر بيرون می  حاال زور و تزوير هيچی، آخه اينائی که صناری"

 "دونی بريزن زباله
 .قرار شد بعدتر روی قضيه صحبت کنند. علی تعريف کرد مراد ماجرا را برای عزيز و محمد و داش

 :سر خسرومکانيک گذاشت وقت رفتن سربه مراد به
 "تا پيچ اضافه آوردی؟ خسرو ميگن امروز دوتا کالچ پياده کردی، بعد تعمير شيش"

 :کرد میتلفظ " ل"را " ر"خسرو مکانيک 
 "س، کالخونه پيچ اضافه گذاشته بود تو کالج جون، شيش تا نبود هشتا بود، تقصيله کالخونه آله دُکتل"

 :عزيز قهقهه زد
 "پای قزوين ميگه صابون زيتونی، پرولتاريای آخره زمونه المصب رو نيس که، به سنگ"

***** 
 .شکن بود ءالديِن دفتر کاِر عبدی و جمال، سکوتغروبِی دلگير و سرد، و صدای ُغلُغِل آِب کترِی روی چراغ عال

 .ی پنجره چشم به آسمان داشت ی شکسته مراد از پشِت شيشه
تمام  ساختمانی نيمه. رسيدند صدايشان بلندتر شد که" ها باغ کالغ"ها به  کالغ. ابری به سفيدِی برف آسمان را فرش کرده بود

 .بود شان را به تاراج برده باغ
 .زدند، برداشت که برآن نقش می های سياهی و پرنده گونه   برف از بوِم چشم

 "...کنن رو گرفت و ها حمله می بايد جلوی اينائی که به ميتينگ"
 :داد قطع کرد عزيز حرف عبدی را، که داشت خبر می

 "ماِل حزب توده رو بهم بزنن عيب نداره"
 "يه مشت الت و لوتن، بايد جلوشون وايساد"

  های سيگار جابجا شوند،  را پشت ناخن شستش زد تا توتونعزيز ته سيگارش
وقتی فدائيا کف . دادن م دم می بودن، جلوی همه آباد های مفت دوتاشونو من شناختم، بچه آره، ديروز ُتو ميتينگ فدائيا يکی"

" لنين کچل هبرتونتون حزب َاچل، ر حزب"يا " شکنه ُسوُسوال کف نزنين، النگوهاتون می" گرفتن؛ زدن اونا دم می می
 "جنگيدن رژيم شاه می خريدن با يادشون رفته همين سوسوال انوقتا که اينا سوراخ موش می

 :کرد، دنبال حرِف عزيز را گرفت علی، که گهگاه جلوی دانشگاه بساط کتاب پهن می داش
يافته باشن، کارشون حساب  زمانرسه سا نظر می ها هر روز ميان جلو دانشگاه، بحث راه ميندازن، آخرشم دعوا، به تازگی"

 "کتاب داره
 "يافته نيست اين حرکات خود جوشن، سازمان "

 خصوص روی محمد تأثير نبود، به های اش بی حرف. جمال ُپخته و باسواد و آرام بود
 "کنم اما هرچی باشن بايد قبول کرد که زنِگ خطرن منم اينجوری فکر می"

 :علی زير گوش مراد گفت داش
خير، الزم نکرده  نه"خواستن برن به ديدارش گفت  می های سـازمان ی، همون اسفنـدمـاه که بچـه ر سـِر خـوِد خمينـیهمـه زي"

 MADE IN بينی نوشته می شو اگه بزنی باال افتاد، همه زيِر سر اونه، زيِر ريش ی ما می دوزاری بايد" به ديدن من بيان
ENGLAND AND U.S.A" 

 :عزيز حرف را عوض کرد
 "ام بود ی اون دختِر رو بگو، عجب مالی علی قضيه داش"



 :علی خجالت توی صورتش ريخت، سرخ شد داش
 "خودت بگو"
 ان، رفتيم ببينيم چه خبره، ديديم يه دختره، مثه ماه، وسط جمعيت داره راجع به مشت آدم جمع آره، ديديم جلوی دانشـگاه يه"

اش کرده بودن، هيچکی به  ام حلقه جماعت فروخت، ها رو می کمونيستی اتحاديه  زنه، روزنامه سوسياليسم حرف می
خواستن  می ام رفته بودن پشتش، الهی دوتا حزب کردن، يکی قيافه و هيکلش حال می داد، همه داشتن با هاش گوش نمی حرف

رو نيگا، ممه رو آخ جون، بخورمت، لبا"گفت،  می خواستن اطوکشی کنن، هرکی يه چيزی خودشونو بمالن به دختره، می
التی از وسط  عشق گفتن، دخترم عيِن خيالش نبود، شير دختری بود، باالخره يه بابای که می  جون، آخ جون بود ، آخ"نيگا

گفت بفرمائين، و يارو نه گذاشت و نه ورداشت، گفت؛  دختره. همه ساکت شدن". من يه سؤالی دارم رفيق" جمعيت گفت؛
دختره يواش يواش  جمعيت که بيشتر شد. ش گرفت م خنده همه زدن زير خنده، دختره, " طالبرم  قربون اون سوسياليسمت"

ده رو بزنم،  يه انگشت به دختره رسوند، رفتم که خوارکوس ها رفت و الهی خودشو از جمعيت کنار کشيد، يکی از اون حزب
عصبانی شده بود گفتم؛ بيا  ش گرفته بود و هم هعلی که هم خند از حق نگذريم دختره مالی بود، به داش اما. علی نذاشت داش

 ." ی کمونيستها بشيم بريم بابا طرفدار اتحاديه
 :ای چای نوشيد و باز شروع کرد عزيز جرعه

ها ميشن، و اونا  الهی ميذارن و قاطی حزب هاشون ريش و پشم ام ياد گرفتن، بعضی های فدائی راستی اينم آخرين خبر، بچه"
" حاج اصغر" وپار کنن، ها رو لت ها رو، مخصوصًا دخترا و زن ذارن فدائی بيرون، يا نمی برن ها می رو از توصف فدائی
برادرا، برادرا، امام "شونو گفته؛  کردن، اون رفته وسطه می ها به دخترها حمله الهی کرد، که وقتی حزب خودش تعريف می
، و ريش و پشم و "دستوره امامه ن، با اينا کاری نداشته باشين،ها نبايد حمله کرد، حتی اگر کافر باش و زن گفته به دخترها

 "دارا رو قانع کرده بود چماق خوره، الهی خّلص می ی حاجی که به حزب قيافه
 .وقت بستن انتشارات شد

 ."هوس"بريم "
های  سرائی که مثنوی غزل.  صادق پيدا شد سروکله وگشاِد حکيم الهی نپيچيده بودند که ی َگل هنوز توی کوچه. راه افتادند

 .همراه شد. معروفی داشت
اش را بيرون کشيد، چند ُقلپی  عرق اش برد و بطری ِ کت متری گرگان که گذاشتند صادق دست توی جيب بغل پا توی ده
 :شروع به مثنوی خواندن کرد .کسی نخواست. به ديگران تعارف کرد. نوشيد

 "...کنم، منصوره من سورٌه چشم تو را تفسير می""
  :آمد نم خودش را به مراد رساند، که پشت سر بقيه می تورج نم

خودت و خودم بمونه، مث اينکه اون با  راستش پيش. خواست قراری باهات بذاره و ببينتت امروز منوچهر رو ديدم، می"
 "خواست با توام صحبت کنه که با سازمان همکاری کنيم می با من صحبت کرد،. چريکها کار می کنه

 "کنيم، همه جورش هاست داريم همکاری می  که سالما"
 "ی منظور اون کار تشکيالتی"

الملک و ميدان  نظام سرباز و بعد خواجه متری گرگان به خيابان گرگان، از آنجا به خيابان از ده. هر دو ساکت شدند
 :وارد کافه شوند مراد به تورج گفت پيش از آنکه. ی هوس آبادو کافه عشرت

 "شب با هم صحبت کنيمبذار آخر "
اش را روی ميز گذاشت و رو به  پيش از آنکه بنشينند صادق عرق. تر بود طبقه دوم دنج و آرام. گرم و شلوغ بود" هوس"

 :گارسون کرد
 "ها، قبًال حساب شده اينو حساب نکنی"

محمد پای افسران . دهای شان ش رشادت های آخر صحبت از چريکها و مجاهدين و با شعرخوانی شروع کردند، و چتول
 صادق مست. گفتن به جمهوری اسالمی گفتند" آری و نه"از انتخابات و . کشيد ميان حزب توده و خسرو روزبه را هم به

 .نمود می
 "کنم، آره و نه حاليم نيس، فقط به جمهوری عشق و عرق رأی ميدم من تو هر انتخاباتی شرکت نمی"
 "پس بايد به جمهوری اسالمی بگی نه"
 :بدی رو به عزيز کردع
 "ی قضاوت نهائی خيلی زوده معلوم نيست، نبايس پيشداوری کرد، واسه"

 :گشت اش به دنبال شعری می صادق ُتوی دفترچه
ترين تظاهرات دنيارو راه انداخت،  عظيم خوری ميشه  و جـورترين ميـز عرق ترين منقـل ترياک و جمـع آره پای کوچيـک"

 "...جمهور شد و د، رئيسانقالب کرد، رژيم عوض کر
 :عزيز صدای اش را بلندتر کرد

 "رفت، امروز نوزدهم بود، يه استکان بايد بسالمتی روز نوزدهم بزنيم اوه داشت يادم می"



 "به هوای نوزده بهمن؟"
 "نه واسه نوزده اسفند"

 :صادق استکان عرق اش را ُپر کرد
 "زده اسفند نيستنوزده اسفند ديگه چه خبر شده، وانگهی االنم که نو"

 :عزيز هم استکان اش را ُپر کرد
 "ی کار منتشر شد، بزن کاِرت نباشه روزی که روزنامه"
 "حيفه عرق"

 :مراد حرف را عوض کرد
 "کشه، مث کافه خوزستان های آخرشو می ام ببنده، نفس" هوس"قراره "

 .ای بندش صادق مثنوی مهدی غزلی خواند و پشت
 .خواند را می" دايه دايه"صدای محمداز همه بلندتر بود، . تر از بقيه بودند مراد و تورج عقب. برگشتند

 "کردن با منوچهرکه ضرری نداره کنی مراد؟ ُخب صحبت فکر می چی"
 "ی ديگه که منم يه کمی فکر کنم باشه ، قرار رو بذار هفته "
پيش . ای که جای خلوت و زيبائی بود رفتند قنادی فبه طر. آمد، با کتی چرمـی به رنگ سياه. خالـی از ُگل بود" ميـدان گلها"

 .مراد پرسيد از رسيدن به قنادی از کاِر
دختر و پسری جوان آنسوترک خلوت کرده بودند، پسر نگاه بود و . سفارش چای و شيرينی دادند. ای از قنادی نشستند گوشه

 .دختر لبخند و خجالت
کيفيت و کاری، چرا کار تشکيالتی  های خوبی ديدم، يک جمع با های انتشارات ظرفيت راستش من توی شما و بچه"

 توونه کارساز باشه؟ ما احتياج به يک سازمان و حزب قدرتمند داريم با می تشکيالت کنی کمونيسِت بی کنين؟ فکر می نمی
 "ی هزاران کادر و عضو االن شرايِط حساسی

بگم، البته اکثرًا هواداران سازمان چريکهای  توونم چيزی هام نمی من درباره اونائی که تو انتشارات ديدين، يا دور و بری"
دارم کار  در مورد خودم راستش من. فعاليت تشکيالتی بکنن بايد با خودشون صحبت بشه فدائی هستن، اما اينکه بخوان

ون ارتباط تشکيالتی، کنم اّما بد سازمان چريکها کار می  سال هست که من به نوعی برای٩کنم، نه حاال، حدود  خودمو می
 "باشم يا نباشم؟ کنه تشکيالتی کنم، همه چيزمو گذاشتم واسه اين سازمان، چه فرقی می کارو می حاالم دارم همون

 :های مراد انداخت نگاه تيزش را به چشم
 "کنه، من برات چندتا نوشته ميارم حتمی اونارو بخوون خيلـی فرق می"

های اش  از هر چيز در حـرف مخالفت منوچهر با حزب توده بيش.  گفته شداز هر دری سخن. موضوع صحبت عوض شد
 .و از هم جدا شدند,واسطه بی قرار شد با مراد تماس بگيرد،. نمود برجسـته می

 :ها هم حرف او را زدند آن. علی مسأله را در ميان گذاشت با عزيز و مهدی و محمد و داش. مراد يکی دو روز فکری بود
کنه تشکيالتی يا غيرتشکيالتی؟  چه فرقی می کنيم، کنيم و ازش هواداری می جوره به اين سازمان کمک می  همهما که داريم"

. خبريم بی ی درست و حسابی ندارن، شايدم دارن ما نيست، هنوز برنامه و اساسنامه وانگهی خيلی چيزهام برامون روشن
  "کنن شم معلوم نيس چه کسانی سازمانو رهبری می تازه
 :راد پس از دو هفته منوچهر را ديدم
 ".کنم، خيلی چيزها برام ناروشن هستن فکرهامو کردم، نه، کار تشکيالتی نمی"

 .بگويد" خيلی چيزها"بنا شد مراد در قرار بعدی درباره آن 
اس گرفت، و نه مراد با او تم. گرفت، و رفت منوچهر آمد چند جلدی کتاب. چاپ شد" مبارزه طبقاتی در نيکاراگوئه"کتاب 
 . صحبت نکرد درباره منوچهر و کار تشکيالتی تورج هم ديگر. با مراد نه او

 :علی، مثل هميشه خونسرد و ُشمرده و لبخند برلب گفت شب، وقتی جمع بودند، داش
 اومدن .رو نشناختم پور بود، اما اون يکی عظيم های امروز نزديکای ظهر دو نفر اومدن اينجا، يکيشونو شناختم، از بچه"

بهشون گفتم اون  بندن به گلوله، ی مارو می زنن هم همه رو آتيش می جمع نکنيم، هم کتابفروشی رو گفتن اگه بساط کتابفروشی
پور بود گفت؛ تا حاال به احترام  ی عظيم اون يکی که بچه. درآوردين که شاه و ساواک بود نتوونست شما که تازه سر از تخم

 "رفتن ان، و خيالی بعد اون يکی دوتام بی ديم اّما از اين بهدونفرتون اينکارو نکر يکی
 :ای که رويش نشسته بود، کنده شد  عزيز از چهارپايه

 "...رم سراغش خوارشو پور بود کی بود؟ می ی عظيم اون که بچه"
 "پزی عالفه ی ريشو که بيشتر وقتا دم کله گنده دونم، يه پسِر شيکم نمی"

 :اش ُبرد ُپشت ممهدی چنگ البالی موهای ک
بايد يه فکری واسه کتابفروشی بکنيم، با قلدری  دوتام نيستن، اينجور وقتام رفاقت سرشون نميشه، اينجوری نميشه، اينا يکی"

 "مرافعه قضيه حل نميشه کلفتی و دعوا و و گردن



  ..تر کرد وای کتابفروشی را خفهنگرانی ه. زد شان دو دو می  در چشمهای  وناباوری خشم.  آواِرکتابفروشی شد سکوتی سنگين
راه  سه"دم به فکر افتاد به  يک. نبود هيچکس در دفتر مسجد. آنکه چيزی به کسی بگويد به طرف مسجد رفت مراد بی
 .ی ريشو صحبت کند، اما پشيمان شد گنده علی، شکم داش قوِل برود و با آن، به" پور عظيم

 .کردند کتابفروشی بحث میعلی دِم  عبدی و جمال و محمد و داش. برگشت
های بدی باشن، خيلی هم مبارز بودن اّما  آدم آخه به اين جماعتی که شدن رهبر سازمان چريکها نميشه اعتماد کرد، نه اينکه"

 "ان، باندن های قديمی مشت دوست بعدشم يه .ی سياسی صفر سواد و تجربه
 :علی برآشفته شده بود داش

عمر خورد و خواب با  حاالم بعد از يه. در رفتن ای که قابل اعتمادترن، تا تقی به توقی خورد های توده از اون پير و پاتال"
 "کارگرو رهبری کنن ی اتوبوس برگشتن که طبقه

 :نمود جمال، مثل هميشه آرام و خونسرد می
 "ان بودنسال زند ها به قول شما، بيشتر از سی ام که شما ميگين نيست، بعضی از همين پيروپاتال اينطوری"

 : زير لب گفت عبدی
خيلی از رهبرای همين فدائيا که اينجا زندان بودن، ديگه کارشون شده بود حموم آفتاب گرفتن و به پائين تنه فکر کردن "
 "...و

 :مراد طاقت نياورد
 "...ای بودن البد و توده"
 "رو ميگم نه اونائی که تو ستاد ميکده نشستن"

 "په نفوذی توده ای هستن "
همـان اواخر سال ) ١" (گروه اشرف دهقانی" انشعاب. آمد نظرش قروقاطی می همه چيز به. کالفه بود. خانه رفت  قهوهبه

پيوندند،  می ها به حزب توده رسيد که چپ ها، و اينکه چپ و راست خبر می ای توده ، پاگرفتن١٣۵٨ و اوائل سال ١٣۵٧
 :چشم اش به انتشارات چکيده افتد... و حزب سياسی و سازمان و گروههمه  های محله، و آن ها و مذهبی چی تهديد کميته

 .ولو شده بود" انتشارات چکيده"گربه پشت ويترين 
 "خوره نيگا حيوون داره گيج می"
 "تازه شده عيِن ما"

 :انداخت کبريت می. خانه نشسته بود محسن سيراب کنج قهوه
 "قدم خوبی داری دکتر، نيگا کله آوردم"

 .رسيد نظر می حال بهنشئه و سر
 "کنم تو ُکونش رو می لب باشی دکتر، بدخوات اگه مورچه باشه برج ايفل نبينم تو"

 .طرف خانه رفت، بی که نگاهی به انتشارات بياندازد چائی نوشيدند و به. با هم خنديدند
 :رسيدند نظر می مادر و پدر سرحال به. همه دور سفره بودند

ُشمام مثه سگ . کنه تر از اينی که هست می خراب ين، قربون جدش برم اّما اين سّيد اين مملکتوسواد داشته باش از منه بی"
 "شناسيم ننه، درسته سواد نداريم اّما عقل که داريم ما بهتر از ُشما می پشيمون ميشين، اين آخوندارو

 "رو گوش کن نيا ديدهی د چی آره پسر برو دنبال کار و تخصص، اينکارا وقت تلف کردنه، حرف اين عدليه"
 :های پدر را ُسرخ کرده بود عرق گونه

ی بدبخت ميشه حل کرد، واهللا آدم بايد ُمِخ خر خورده  مشت فاحشه ی فحشارو با ُکشتن يه کنن مسأله که فکر می اينا اينقدرخرن"
 "باشه

 کار ايجاد کنن و وضع اقتصادی بهتر بشه برای اينا ی، اگه ی اقتصادی فحشا يه واژه ام گفته   باشماست، مارکس  پدر، حق آره"
 "ره نمی کسی دنباله اينکارا

 :کرد ی روی سفره را جمع  های خالی مادر ظرف
مونـه، شرموخورده حيارو  مثه افيون می اونو ديگه ننه به ُرخ ما نکش، مرتيکه با اون ريش و سبيلش ميگن گفتـه دين"

هائی که من  بريده ُدم اين. کنن، حاال ببين رو با صيغه ماستمالی می  ُاونه، قضيهبيشتر از شون شم آخوندا عقل قورت داده، تازه
 "مالن شناسم دِر همه می می

 ادامه دارد

های  چريک" تحت عنوان ١٣۵٨انشعاب کردند، و در خردادماه سال  پور از سازمان اشرف دهقانی و محمد حرمتی ـ ١
 .اعالم موجوديت کردند" ايران فدايی خلق



 "اد ايمانی، معلم شيرگاه را کشتندوند"
يه دويست خالی باالتر , ی شا غالم می مونه کافه شم عينه قهوه خونه,عينهو کتاب فروشی چکيده ست اما صد خال باال تر  "
 م ؟چی می گي بابا اينا کجان ما کجا؟ اينا چی ميگن ما, يه سيصد خال باالتر, شهرمی مونه  عينه کتابخونه ی پارک, نه, نه , 
" 

بزک کرده و شوخ وشنگ و خندان عصايش را به زمين می , که بيش ازهشتادساله می نمايد , پيرزن سپيد موی امريکايی 
 :کوبد

 "اگه می خوردين با خودتون حرف نمی زدين, شما مثه اينکه امروز دواتونو نخوردين  "
 :آقا شريعت هم روزنامه به بغل می آيد

, را بهتر است حلقوی حفر کرد تا مربعی   مقنی کشف کرده که انباری های چاه های مستراحخبر ها را شنيدی پسر؟ حسن "
امريکايی ها  , خبر دوم اما دست اول. بيشتری در خود جا می دهد و به صرفه تر است نظر ايشان اين است که حلقوی گه

دادند اگر قرار شود روی ماه چاه مستراحی حفر البته قول  ,قرار است سفری به ماه داشته باشند و قدری روی ماه قدم بزنند
  " مقنی هم استفاده خواهند کرد کنند از نبوغ حسن

  .بوی گالب می دهد اين پيرمرد. روزنامه اش را باز می کند . سفارش قهوه می دهد , و کنارش می نشيند 
 "خوره که ُمِخ کونه آدمو میزنه  چاک، اين بابا اينقده حرف می زنم به آد، من که می اوه، اوه، داره می"
 " ای که گذشت بهانه بيارو بزن بچاک فهمه، بذار بياد ُتو چند دقيقه حاال نرو، خوب نيس، می"

 :را باز کرد و درودگويان وارد شد آقای صوراسرافيل دِر انتشارات چکيده 

 " چه خبر؟و احوال ايران و جهان،  خبر از اوضاع  ايد؟ چه درود بر عزيزانم، درود، چگونه"
آباد و ايران و  خوب ميشه، البته خبرهای نظام کنه يه کمی که بخوابم بخشين، من بايد برم، ديشب نخوابيدم، سرم درد می به "

 "شما خواهند داد خواهر و برادر را رفقا به الخصوص کشورهای جهان، علی
 :مراد لبخند برلب داشت

 "خواب و سردرد از سرت بپرهکنه که  بمون عزيز، آقای صوراسرافيل کاری می"
 "شما که هنوز بيداريد کنم چه رسد به رفتگان را بيدار می خواب ی به بله، بله، من جناب عزيزخان شيپوری هستم که همه"
 "ی مردگان را و همه"

 :گذاشت سر عزيز  آقای صوراسرافيل سربه
 "ميری خونه يا کافه خوزستان که ُدمی به خمره بزنی"
 "ی مودار بخورم پاچه کله" ی سبيل کافه"رم  نه استاد، می"

اش نازيده بود، و طوری حرف زده بود که  رفتن آقای صوراسرافيل بارها به کافه. زد و عزيزبه آقای صوراسرافيل طعنه می
 :اش بود تهران پاتوق های خوب ی کافه انگار همه

ی خيابونه قوام و بعدش قنادی "ريويرا"نادری، بعدشم   فيروِزی تو خيابونه استانبول راه افتاديم، رفتيم کافه از کافه فردوسی"
 "...و باغ فردوس شمرون تا تجريش و از اونجام رستوران چهارفصل نرسيده به سِر بند الدن و بعدشم پياده از

آباد  نبول و شاهزار و استا های الله بيشتر تو کافه دونيم پاتوق شما کجاس، اما درستش اينه که شما صلوات بفرست استاد، می"
 "ای هستين؟ مولوی باشين تا شمال شهر، آخه کی ميخواين نشون بدين توده و جمشيد و باغ فردوس

 "ها هستم ای ای نيستم، هواداِر توده جناب عزيزخان بنده توده"
 .آقای صوراسرافيل شروع کرد. عزيز رفت

های درست و  بايد جدی تلقی کرد، تحليل ين حزب رای حرفهای رهبران ا حزب گفته بود که باالخره انقالب ميشه، همه"
وزير آموزش و  رو کردم وزير فرهنگ و هنر، باقر مؤمنی رو انتخاب کنم، شاملورو می کابينه من اگر قرار بود. علمی دارن
 "بگذريم، اّما ُخب نشد که نشد... پرورش و

از فرنگ اومدن، و اونائی که اينجا تو زندان  ه با اتوبوساز اونائی ک" اقال, اينا که هر دوتاشون مخالف حزب توده هستن  "
 "بودن انتخاب بفرمايين

 .ای چای نوشيد آقای صوراسرافيل جرعه
 "ها با هواپيما آمدن نه با اتوبوس های کاردانی هستن و وارد، البته دکترجان بعضی از آن آدم"

 :علی خنديد داش
 "های واردی هستن مخصوصًا برای فرار کردن آدم"

 :ی ُپرپشت اش کشيد گونه های برف ها ُپر بود، دستی بر سبيل صور اسرافيل که گوشش از اين حرف
 "...ی کافی، نگاهی به تاريخ حزب توده ايران و کردن هم دانش کافی بايد داشت و هم تجربه ببينين برای سياست"

دانست که صوراسرافيل چه خواهد  می. کشيد ونمراد آهسته خودش را از انتشارات بير. علی داشت صوراسرافيل رو به داش



رفت  آسه می.خواند  می خريد و قبل از انقالب کتاب و نشريه و مجله می.البته بعد از انقالب گفت، دهها بار تکرار کرده بود،
 .نماياند حرف نزده بود، خود را دوستدار چريکها می حتی يکبارپيش از انقالب از حزب توده. آمد و آسه می

 .علی مانده بود و آقای صوراسرافيل داش.  از مراد، مهدی پاورچين پاورچين از انتشارات بيرون رفت، و بعدتر محمدبعد
 "صد رحمت به آخوندا. کن نيست رو نجات بديم، اين بابا ول علی مون بريم داش بابا يکی"

 :راد گفتم. سردرد گرفته بود. دست بر پيشانی داشت. از کتابفروشی بيرون آمد علی داش
 "زنه تا تموم شه، مهم نيست اصلن کسی باشه يا نباشه کنه، اون حرفشو می فرقی نمی "

 : انتشارات برگشتند ها به آمد، و آن  از انتشارات بيرون  باالخره صوراسرافيل
 "تره تر و عاقل ی ما زرنگ اين عزيز از همه"

 :گفت محمد با خنده 
گفت ما هواداران  کنه، خيلی بامزه می ول نمی  کالم داره پيرمرد، تا آِب دهنش نيادمونه، شهوِت المصب عينهو آخوندا می"

 "سياست بحث و ملِک بی تجارت، علم بی که سه چيز پايدار نماند، ماِل بی حزب توده از سعدی بزرگ آموختيم
 :کرد مراد چای دم می

 "کارن و حّراف ها مقاطعه ای م هست که اکثر توده واسه همينه"
 .ريخت ز که تازه برگشته بود، برای بقيه چائی میعزي

 "ای بوده و در ارتباط با شيخ رهنما همين روزاست که بگن شيخ سعدی هم توده"
مرغ را  داريوش، و عرق و سوسيس وتخم اتاق مراد، شور اميراف، صدای بنان و. شب دور هم بودند. مهندس تورج آمد

 :کار نبود کافه خوزستان و هوس ای در. تکرار کردند
عجب بروبازوئی براش  زنه؟ امروز يه پوستر ديدم از سازمان، عجب پوستری بود، عکِس يه کارگره که داره پتک می"

 "کشيده بودن
شناسيم هيچکدومشون  کارگرائی که ما می مخ و پهلوون اکبر بيشتر شبيه بود تا پرولتاريا، اونکه بابا به شعبون بی"
 "کشه بيشترشون بلغور می ز کوِننيستن، موش ا" کار زيبائی"

***** 
 " کنه، عظمتی بود رفته بودم ستاد فدائی، آدم احساس غرور می"

 .عبدی نيشخند برلب داشت
 "رو نديدی؟ رفيق کبير فرخ"

 :ی شاه، گفت ای بيشتر، برادرش کاظم، که مترجم بود و زندانی سياسِی دوره به طنز و طعنه
 "يرهالُبد رفته بوده حموم آفتاب بگ"

 :علی رو به محمد کرد وقتی آن دو رفتند، داش. کسی چيزی نگفت
 "شد جلو زبونشونو گرفت چهل ساِل مشغول ريدنن، واّال حاال مگه می ايها سی خوبه اين توده"

 :بدون مقدمه شروع کرد. ای ناباورانه ساکت بود، قيافه و لحنی جدی گرفت عزيز که چنددقيقه
شون خبر دارم و سر درميارم، نه از  سياسی ی بينم نه از برنامه کنم می ، اما هرچی فکر میمن راستش هواداِر چريکهام"

آد،  خوشم می فقط به اين خاطر که عليه رژيم شاه بودن و خيلی هم با شهامت بودن ازشون گذره، اينکه تو سازمانشون چی می
ها و چريکها و  ای ها َبسه؟ تا انقالبم فرق توده اری همينهواد تأثير نبوده، اّما آخه واسه ام بی ُخب رحيم سماعی. والسالم

آد واسه اينکه  اومد و می بدم می هام ای کردم، از توده دونستم، اّما از چريکها هواداری می درست و حسابی نمی مجاهدهارو
 "آد اومد و می بدش می ها ای هر کی دور و برم بود و هست از توده

 :مراد برای همه چائی ريخت. همه ساکت بودند. و ساکت شد
 "قول خودت لذت دنيا اون چشيد که چائی خورد و سيگار کشيد بزن عموعزيز، به"

 .جان او هم افتاده بودند آن چند جمله به. های عزيز فکر کرد ی شب، مراد به حرف و شب، همه
رو  های سياسی و حزبها  سازمان عزيزی که همه دستش ميندازيم درست ميگه، هيچکدوممون درست حسابی فرق"

گوارا  چه ها و چريکهاست با يه مشت َنقِل قول از مارکس و انگلس و لنين و ای توده دونيم، اونائی که خونديم چندتا جزوه نمی
دوئيديم، حاالم که فرصت فکر و مطالعه هست باز فقط  می های پيش از انقالبم که گيج بوديم، فقط ، ماه... و رژی دبره و

 .ام هست ی؟ ُخب خمينی طرفدار کارگرا و زحمتکشان هستن کافی خه همينکهدوئيم، آ می
ملی نه، چرا طوفان نه؟کی ُدرست ميگه  ها نه؟ چرا طرفدار مجاهدها نشدم، چرا جبهه ای چرا چريکها؟ برای چی توده

 جياپ، کيم ايل استالين، خروشچف، مائو، انور خوجه، هوشی مين، ژنرال مارکس، انگلس، پلخانف، لنين، تروتسکی،
وخووند، االن که همه دارن  بايد نشست نه، نه،! چه شهِر فرنگی! خدای من... گوارا، دبره، ماريگال و کاسترو، چه سونگ،

 "فرصت بخوونم، آره بايد خووند نويسن بايد سر زنن و می حرفاشونو می
ش را ُغبار زندگی روزمره و مسائلروزانه پوشانده همه چيز. داد ها و مسائل ريز و درشت اّما امان نمی کاری حجم زياد خرده

 .بود



 "کاری متولد شديم انگار ما واسه حمالی و ُخرده"
 "باالخره هم سردار الزمه هم سرباز"

 .اش کوبيده بود عزيز با کف دست بر شانه
  .شان بود مشتری کتابفروشی. با پروين قرار داشت، دختری زيبا که هوادار سازمان چريکها بود و سخت فعال

 :برآشفته و عصبانی, آمد
بخش نشر و توزيع کار کنم، يکی از رفقای  ها معرفی شده بودم که برم ستاد فدائی، قرار بود تو از طريق يکی از بچه"

خواست تو ستاد، تو  ای از خودش تعريف کرد، می بعد از اينکه چند دقيقه مسئول خواست با من خصوصی صحبت کنه،
 "دونم باورت نميشه، خودمم باورم نشد سکس داشته باشه، میاتاق با من  همون

 "نيست ی مهمی خودتو اينقدم اذيت نکن، مسأله. به مسئولش گزارش کنی ُخب بايد ببينی کی بوده"
 .های ُپراشک به مراد خيره شد، و بدون خداحافظی رفت با چشم
 .اش را مشغول کرده بود های پروين ذهن از حرف های عزيز بيش حرف

های  های سياسی و کتاب نشريات جريان کرد آثار مارکسيستی و وقت که پيدا می. کرد بيش از هر چيز به سازمان فکر می
 علی و محمد بيشتر خوانده داش. مهدی و مهندس تورج را هـم اينگونه ديد. نکرد ها عمری اما خواندن. خواند شان را می
 .دانستند بودند، و می

 :علی خبر داد داش. شدند  از هرچيز دلگيرتر از يکديگر می تر، وبيش  عصبیتر و  روز گيج روز به
 "ای شده محمد توده"
آنچه در مراد . نمودند حوصله و ناشکيب می بی .های دوستانه کمتر شد، و ديدارها و بحث تر می ها ُپررنگ کشی َکمک خط کم

نسبت  گفت نبايد تعصب داشت، اّما می.ای فدائی خلقبود در دفاع از سازمان چريکه گی و لجبازی گرفت يکدنده پا می
 .کرد فرصت نمی. اينگونه نبود  گفت بايد خواند و فکر کرد، اّما در عمل می. سازمان متعصب بود به

ديد، عاشقانه  کرد آنسوی خزر راهم می مست می وقتی. دوست داشت دريا را تماشا کند. شد ها راهِی شمال می عبدی آخر هفته
 :شد می  گاه مراد هم سفرش.ديد می

 "فقط يک درياچه با سوسياليسم فاصله داريم، با زيبائی و عشق، با آزادی و عدالت"
خواند و  را می" اميراوف و حاجی بيکف، و کورواغلو"های  ها و آهنگ زد و ُترکی ترانه های ساحل زانو می روی ماسه
 :کرد زمزمه می

 "کند، به خورشيدت بگو بر سرزمين من هم نورافشانی کند آی سرزمينی که خورشيد در تو غروب نمی"
 و باز نوشيد و از نيما خواند؛. و آنشب زير نور زيبای ماه باال آورد

 "چه خطر بخش است روی دلکش دريا "
 .و اعالميه پخش می کرد" کار" مراد نشريه . شهربه شهر, می رفتند 

 "  اهلشن دستشون می رسهاونايی که, کسی نمی خوونه , اينارو هدر ميدی  "
 .حرف های عبدی را به خاطر توده ای بودن اش باور نداشت

از . کردند اش می زاده اّما هيجان" زيرآب شيرگاه و. "شهر خاطره های اش بود, زادگاه پدراش . داشت بابل را دوست می
 .شد سير نمی ديدار کوههای مخملين و سبز شيرگاه

مدتی از کتابفروشی و آن همه جاروجنجال و  خواست می. شهر اجاره کرد آپارتمانی در قائم. شـد" زيرآب" پزشک درمانگاه 
 .بقيه آمدند، عبدی اما بيش از سراغ اش می ها اما بچه های نظام آباد به آخر هفته .آباد دور شود حال و هوای نظام

دو بهيار درمانگاه با او . زيباتر کرده بود اآفتاب زيبای شمال با گرمايی مطبوع جاده و فضای اطراف اش ر. تابستان بود
شيرگاه را پشت سر  های سبز جاده زيبا و کوه. کرد را گوش می" های آفتاب شراره. "گفتند می از انتخابات مجلس. بودند
 تکان ی يکی از بهيارها گونه صدای جيغ. داشت رسيدند دوست می اش را درخِت بلند حاشيه جاده به روستائی، که تک. داشتند
 :اش داد

 "جوِن هم اون جارو نيگا دکتر، مثه اينکه دهاتيا افتادن به"
داشت، جمعيتی آشفته و  را از چشم دور نگه می آهن مانند، که خط راه های کوتاِه مغازه و اتاقک و در برابر رجی از ساختمان

بودند کسانی که  کوبيدند، و چوب بر او میکسی را در ميان گرفته بودند و با مشت و لگد و  انگاری. مواج جمع شده بودند
راه خود  اعتنا به برخی از شاليکاران، بقچه بر سر و بی. رفتند می شدند و به سويی هراسان و بر سرکوبان از جمعيت کنده می

 .بودند
الغر .وچه دادندباره دور شدند وک يک کوبيدند به می ای که چوب و مشت برآن چند ثانيه بيشترطول نکشيد که جمعيت از نقطه

هايی  زده و دهان وق های از ميان دوديوار از چشم. و شلواری به رنگ روشن از دل جمعيت بيرون زد باال، با پيراهن و بلند
خواست زانو  خورد، قد راست کرد، نمی گيج می. آسمان داشت دو دست بر کمر و چهره به. جنبان به سوی جاده کشيده شد

 در دست  شبيه به قمه ها جوانی با ريش انبوه و چيزی پيشاپيش آن. و جمعيت پشت او روان بود. آمد ها سوی آن به. بزند
رمق اما ُپرخشم به جوان  مراد به درون ماشين بکشاندش، نگاهی بی تر که پيش. کنار ماشين زانو بر زمين نشاند. آمد می



صدای .  بود٣سرنيزه تفنگ ژ چه در دست داشت ننمود، با بادی در غبغب و سينه سپر کرده و آ چون سنگ می .ريشو کرد
 :شکن شد زنی سکوت

 "...به درک اسفل سافلين واصل شد"
کمـرگاه، نزديک قفسه سينه و کنار ستون فقرات اش  سـرنيـزه در. داشت ناله در سينه نگه می. خورد وتاب می پيچ. زنده بود

 ....رساندش و به بيمارستان. تر دش اّما آرامشد، خو اش هر لحظه بيشتر می گی پريده رنگ .فرو رفته بود
های  کفش. نوارها و ضبط خونی شده بودند .ی خون صندلی کنارش را پوشانده بود های خشکيده شتک. ها شد سرگرداِن جاده

 .آلوداش جا مانده بودند خون
سويی دو مرد و سويی . ان شدقبراق و شيط کنار دريا، ميان هياهوی مسافران زير نور و گرمای آفتاب، ماِت پنج کودک

 ...و فقط در طول دوساعت. شد باورش نمی.راه بود ای به شنگه الم. گذاشته بودند ها به دنبال توپی پالستيکی ديگر بچه
 اما نه، سرنيزه کار خودشو کرده بود. موند داشت زنده می هوشی می اگه همون بيمارستان اولی جراح و متخصص بی"

 "...گها... اگه... اما اگه
 .راند انگاری بر زمين نمی. افتاد سيگاری گيرايد و راه 

تابوتی غرق در ُگل و . بردند زادگاه اش می پيکرش را به سوی گورستان زيبای. نمودند مردم شهر شتابزده و مضطرب می
تابوت آرام و  شاپيشجوان و سفيدروی که سياه پوشيده بود، با کودکی شيرخوار در بغل، پي زنی. ای سرخ پوشيده در پارچه
 زيبارو اما خشمناک نگاه, جنگی اش و مردان جنگی مانست، که پيشاپيش مرد را می"* آتنه. "داشت متين گام برمی

 .چه متانت و صالبتی داشت اين زن. روها دوخته بود فروزان اـش را به مردم گردآمده در پياده
  .اما چاره ای نبود, حوصله ی کار کردن نداشت 

سوی  ای علف بر شانه به زنی با کپه زد، و دورتر درخت چرت می گاوی سياه و بزرگ پای تک.  قتلگاه آرام بودروستای
 .های کنار جاده خبری نبود و خروس ها و مرغ از مرغابی.  رفت ديگر جاده می
دو جوان به احترام بر . را پوشانده بودند های پرپرشده گورش گل. نمود حصار، و غبار مه گرفته، هميشگی نمی گورستان بی

 .گورش زانو نشانده بودند
ها تقلب  چی کميته. سر تقلب کردن بوده ها حرفشون ميشه، چی ميگن پريروز توی حوزه انتخاباتی شيرگاه ونداد و کميته"

 "ريزن سرش برندش تو ده و می می. گيرن رفته شهر که جلوشو می می کردن فردای انتخابات داشته می
ها تقسيم  را با آن" ونداد ايمانی "  مرگ  اندوه .علی و مهدی و خسرو مکانيک سراغ اش آمدند د و عزيز و داشآخر هفته محم

 .ريخت اتراق کردند، تا شب را به صبح برسانند بابلسر، که به دريا می ای در کناررودخانه. کرد
 :عزيز ساقی شد

 "رحـم ندارهبزن دکتـر، خودُخوری نکن، خودت گفتـی مبـارزه طبقاتـی "
اش  ترس به سينه. اش کشيده شد دنبال زنان به بوق های سبز و مخملين، ميان شيرگاه و زيرآب ماشينی چراغ و درهمان دامنه

. راننده نشسته بود اما نه، زنی بچه در بغل کنار.  نيست کنند و سبز برآنند تا شاهدی را سر به ريخت، که در آن خلوت زيبا
 .دآرام گرفت و توقف کر

. بودند، و بر تن کودک هم سياه پوشانده بودند پوش هر دو سياه. مانست را می" آتنه"مرد، برادر ونداد بود و ز ن همان که
زن . خوابانده بود نماياندش، سر بر سينه مادر ای که سياهی لباس سفيدتر می پدر و چهره کودک با چشمانی شبيه به چشمان
 :زد می ش تابوت ديده بوداش، حرفبا همان متانت و آرامش که پيشاپي

 "ميگن وقتی ُمرد شما باال سرش بودين، چی گفت، چه جوری ُمرد؟"
آتنه بود که فرياد . ريخت، و چه معصوميت و دردی در نگاه فروزانش بود جان می نگاه اش از پشت بلور اشگ آتش به

 :زد می
کشيدم و در ميان ابرها  روی او می بايد سپر به می ن جنگی، کهمن، آتنه پشتيبان مردا. بود بايد پشتيبان او می چه کسی می"

 "بودم؟ کجا؟ کردم، کجا پنهانش می
 .چرخاند کودک بازی اش گرفته بود و به هر سو سر می. و مرد، تکيه داده به ماشين به دهان مراد خيره بود

 ".انگار ترسی از مرگ نداشت، با متانت و خنده ای برلب ُمرد. آروم بود"
نمود و آهنگ  جا که سبزتر و زيباتر می آن ها، بر فراز يکی از پيچ.های اش را به همسرش بدهد، اما نداد خواست کفش می

مطبوع بر گونه  دار و هوای نم. رقصاند های درختان را می ای سرشاخه گونه نسيم. ايستاد رسيد، رقِص آب رساتر به گوش می
های خشکيده خون بر زمينه سياه اش ديده  و هنوز لکه بر هم سوار بودند. دها را نگاه کر کفش. اش نشست و درون سينه

انتهای آن خود را  ای سبز که آهنگ رقص آب از دست فشرد و پِس آخرين نگاه به سوی قعر دره هر دو را در يک. شد می
 .کشيد، پرتاب کرد باال می

درخت، هيئتی غريب و زيبا به  های تک شاخه رخی البالیغبار اين س. شفق، سرخی زيبايی بر سر روستای قتلگاه کشيده بود
  های اش موج فشردند و درد درون چشم های اش کمرش را می که دست جا کنار جاده، آن. درخت داده بود

 .کرد شکنی می اش موج زد ديداش، هنوز صالبت و استواری در ميان درد و چهره می



 .ترش کرد رهبری سازمان کالفه" پلنوم"رگزاری خبِر اختالف درون سازمان و ب.به تهران برگشت
 "رو کم داشتيم اين يکی"
چادرم  های بی شروع کردن زن. منتشر بشن تونن  می الهی های حزب بندن، فقط روزنامه هارو می ی روزنامه ميگن همه"

رها  يا کن، هرزگی روحجاب ح حجاب، بی بی"، "يا روسری، يا ُتوسری"دن؛  شعار می ام مشت الت و الدنگ زنن و يه می
 "و از اين جفنگيات" غيرته حجاب بی شوهر زِن بی"، "کن

 :ساخت ی دود می گفت و با دود سيگا حلقه عزيز می
 "حجابی و فحشا مبارزه کنه، ديوثا انداختن جلو که مثًال با بی" زهراخانوم"َوَرم به اسم  آره يه جونه"

 .شدند تر می رنگ ها کم شادی
گير و  آمد، نفس کشی می جابجائی و اسباب بوی. همه چيز در هم ريخته و نامنظم بود. ارات عوض شده بودحال و هوای انتش

پهن  بساط قهر و قهرکشی و کينه. تر شده بودند های سياسی و عقيدتی ُپررنگ کشی خط خط و. محله هم همينگونه بود. غمساز
 .شده بود

تراش، مجيد و  برادر کوچک. آشکارتر کرد اش به حزب توده را د گرايشمحم.زدند ها سر می ندرت به آن عبدی و جمال به
به  مهندس تورج طرح انتقال کتابفروشی. دنبال کار ديگری بود مهدی به. همراه کرد های محله را با خود چندتائی از جوان

از کتابفروشی جلوی دانشگاه، غير . گذراند می علی بيشترين وقتش را با خسرو مکانيک داش. ُبرد جلوی دانشگاه را پيش می
 .يافت عزيز کاری. کرد مکانيکی هم می

 .ها حاکم بود اعتمادی و جدائی اما بر آن فضای سنگين دلخوری، بی. ها برپا بود ها وبحث و جدل نشينی ها و شب رفتن کوه
 "رو خوندی؟٣۵شماره " کاِر"
 "نه"
 "حتمی بخوون"
 "باشه اّما مگه چی شده؟"

 :رسيدند، ومهندس تورج هم عصبی نظر می کمی گرفته بهعلی و عزيز  داش
 "رفقا ريدن"
 "ن های حزب توده ن، نفوذی های حزب توده نفوذی"

 .تر شد گيج.  را دقيق خواند٣۵مراد کار شماره 
 . بود٣۵شان بحث پلنوم سازمان و کار شماره  بحث هر روز و هر شب

 .شد بر کتابفروشی بيشتر می فشار کميته چی ها
ها بيش  آن. ی محل شدند نداشتند، مسئولين کميته های محله که پيش از انقالب، به سياست، و حتی مذهب کاری ی از بچهبرخ

 .کشيدند خط و نشان می از ديگران برای کتابفروشی
ار تمام، که هنوز ديو ای نيمه به خانه تازه ازدواج کرده بود، عروس را. عباس مسجدی شبی مراد را به شام دعوت کرد

آباد  نـظام ساز ی بيمارستاِن نيمه ی سرهنگی در حاشيه شده خانه را بر زمين ضبط .های اش کاهگلی بود، آورده بود اتاق
 .اش چی کميته ساختـه بود، سه شـبه اينکار را کـرده بود، با همقطاراِن

دو چشم و دو ابروی اش ديده . فتکرد و ر عيال اش فقط آمد و سالمی. بساط کباب و عرق، با همه ُمخلفات اش برپا بود
 .ی اتاق اّما بدوِن خشاب فشنگ  ای گوشه٣ژـ عکس بزرگ خمينی بر ديوار و. شد می

 زير عکس خمينی به خِط خوش نوشته شده بود؛
 " ما هم به علی نازيم, هر کس به کسی نازد  "

. بنِد استکان اّول دّومی آمد و بعد سّومی شتپ .کباب و نعناع و پياز، و پيش قاشقی ماست موسير که مزه عرق اش کرده بود
 :توی ضبط گذاشت را" سوسن"گرم که شدند، نوار 

بازی، منم که  حتی تو عالم لوطيگری و الت جوره از ما پيشی، خوامت، تو خيلی به ما رسيدی، همه دونی دکتر خيلی می می"
عاشق  دونم صه خيلی نوکرتم، اونم به خاطر اينکه میسرت بگه باال چشمت ابروس، خال نذاشتم کسی ُپشت. تا حاال شناختی

 "فقرا و زحمتکشائی
 :ای کنار استکان او گذاشت مزه. ها را ُپر کرد استکان

 "کنه کبابو بزن، يخ می"
 :کرد مراد گرم شده بود، نگاه اش می

های مردمو کمونيست  بچهکمونيستی و  های مسجد پشت سرت حرفه، ميگن کنه، ُتو بچه اّما االنه انگار قضيه فرق می"
 ها بودم، رسه، من نوکر فدائی دفه من باالت دراومدم اّما زورم بهشون نمی کردی، واسه کتابفروشی نقشه دارن، يکی دو

مه که چند دفه ازت  ام تو سينه سئواالئی هارو دوست داشتم اّما يه چيزا و يه دونی چقدر گلسرخی و چريک خودت می
 "خيال بابا، بی ولش کن... دخواستم بپرسم روم نش می

 "خوای بگی عباس، بگو چی می"



رو وقتی که اومد ايران شنيدی؟ ُخب  سخنرانی امام کنين، تو فهمم چرا شما با امام مخالفت می بين دکتر من راستش نمی به"
رو، و  هم آخرت کنه کنه، هم دنيارو آبادمی سازه، آب و برق رو مجانی می ميگه، گفته مسکن می گين اونـم هرچی شما می
 "های ديگه، اين حرفا بده؟ خيلی حرف

 "نه"
 "مونو بخوريم خيال، عرقه ولش کن بابا، بی... په چرا"

 :ای برای خودش گرفت مراد لقمه. استکان خودش را ُپر کرد. خواست بازهم استکان مراد را ُپر کند، نگذاشت می
 "ميگی چيکار بايد کرد؟"
 "ام زياد نيا، يا اقلش کتابفروشی رو ببرين يه محل ديگه اين محلهبند، تو  کتابفروشی رو به"
 "...آخه"
تق، تموم، آره، مث آب خوردن، تو که بايد  ُکشنت، زنن، مث آب خوردن می رو آتيش می َزَننت، کتابفروشی آخه نداره، می"

 "زننت نيس، می بهتر از من بدونی آجر رو آجر بند
 .ای روی زيلوی خاکستری اتاق ريخت و چند قطره, ريز بيکی را ل ها را پر کرد، استکان

رو فعًال  خاطر من قيد کتابفروشی و اين محله بگذريم، به. اوه، اوه، سه شد، اگه عيالم ببينه ميگه اين اتاق ديگه نماز نداره"
 "بزن

 .را گرفته بود" سوسن"داد که جای گوش می" داود مقامی"به . مراد چيزی نگفت
 :صدا شد وع کرد، با داود مقامی همعباس مسجدی شر

 ای زيبا روزی بر مزارم بنشينی دانم "
 گوشه ی غم بگزينی, سرکنی و بگذاری 

 من به اميد وصالت عمر خود دادم بر باد
  تا تو اکنون اين چنين بر خاک ماتم بنشينی

 عمر بی بنياد , رفته ام از ياد
 "داده ام بر باد, در غم رويت 

 .سرش گيج رفت و پای ديوارکاهگلی اتاق نشست, نست سر پا بايستدبه وقت رفتن نتوا
  "همين جا بخواب با اين وضع صالح نيس رانندگی کنی "

 . رختخوابی برای اش انداخت٣-و پای عکس خمينی و کنار ژ
 .خانه را پر کرده بود بوی دارچين کله پاچه, صدای غلغل آب سماور بيدارش کرد 

 :به وقت خدا خافظی عباس مسجدی بازوی اش را گرفت, ی عرق بودکالفه ی سردرد و پر نوش
اينا پستونه ننه , قضيه جديه , که اينارو ميگم  خيلی دوستت دارم, اينورام کمتر آفتابی شو, به خاطر من کتابفروشی رو ببند "

 "مثه آب خوردن, می زننت , مروت حالی شون نيس  رحم و, شونو گاز گرفتن 

 ادامه دارد

**** 
 زير نويس

آن  ، که الهه جنگجويی نيز بود، و پشتيبان مردان جنگی که سپر خود به روی)رعد) الهه ی آذرخش) مينرو روميان(آتنه  *
  .آتنه با گردونه ای از آتش به ميدان جنگ می رفت. ها می کشيد

 

  

  

  

  

  



 انقالب فرهنگی با قمه و چماق و پنجه بکس
 :برق شاغالم را پراند, يش از آنکه کالغ های باغ کالغ ها را بپراند صدای رگبار گلوله پ, ماشه را کشيد 

 " خدارو شکر تخمه متولی مسجده اگه تخمه نا بسم اهللا و ميخونه دار بود چه جونه وری می شد "
جالل ,م شن در کونه سربازا زديم و گفتيم برن گ يه لقد, آره با وفا اين جيپ و اسلحه هارو مصادره کرديم , بسالمتی دکتر  "

  " قبل از اينکه خالصش کنه بهش گفت ما طرفدارا چريکا هستيم ,زاغول اما ترتيب افسررو داد
 :و غرور به سينه مراد ريخته بود

  " جالل زاغول حتی, حتی عباس مسجدی , همه طرفدار چريکا شدن  نيگا شاغالم"
 " به همين خيال باش, صنار بده آش "

 .ان نعلبکی ها را خشک می کرد روی شانه اش انداخت و به طرف قهوه خانه رفتدستمالی را که با آن استک
، انتشارات "پورجوادی"ی ای درکوچه خانه. کرد مکان تهران نقل روبروی دانشگاه آباد به  ، از خيابان نظام"انتشارات چکيده"
فقط  بود که  کوک شده غريبی ساز. وغا بود روبروی دانشگاه سرشار از بوسه و دشنام و هياهو و وغ که روزهايی . چکيده شد 
الهه " سرس"ساز رقص دمتر .  هيئت اسکلتی درآمده بود انقالب که به  ساز و رقص يک. توانستی شاهدش باشی جا می آن 

 .ور، غرقه در آتش خرمنی شعله خرمن بر
رفته بودند، به " طاووس تخت"آباد به  نظامو  ی اسالمی تر از کوچه پيش. آباد ُبريد انتقال کتابفروشی، پای اش را از نظام

 .رفت آباد می کتابفروشی به نظام به هوای. آپارتمانی کوچک
های درون سازمان  های ديرين و اختالف رفاقت های کردستان و ترکمن صحرا، و اشغاِل سفارِت آمريکا، از هم گسستِن جنگ

 .ويدادها و سازمان داشته باشدتر از ر تر و مغشوش درهم هائی سبب شده بودند تا ارزيابی
خواری بيشتر  ديد، به سوی مشروب می" سوختگی بيمارستان سوانح"اين همه، همراه با اندوه سوختگانی که در محل کارش 

بـرده بود،  ا وپـی ی کفترهای اش، گاه با پدر که به حال و روِز کردند، کنار گـنجه اش می آرام تنهائی و مشروب. کشانداش
 :نوشيد می

 رو دستت بريزم،  مردم هستی بذار آب پاکی رو قلم بگير پسر، اگه به فکر حرِف اين پيرمرد رو گوش کن، دوروبر سياست"
پزشک خوبی  توونی کنن نه مردم، تو می کنن، اينا فقط به قدرت فکر می مردم رو دوا نمی ها دردهای ها و سازمان اين حزب

گفتن مرگ بر  هارو ما ديديم که صبح می از سياسی خيلی.ين پيرمردرو گوش کنباشی و بيشتر به مردم خدمت کنی، حرف ا
 "ُتو چاه ام نبايد رفت، چه برسه متری ی يه شـاه، آره پسر، با طناب اينا ُتو يه چاله باد گفتن زنده شاه، عصر می

تظاهرات در اعتراض .  بودندخسرو مکانيک علی و با محمد و داش. توانست باور کند ترکمن صحرا در بهار آزادی را نمی
 "خريد و فروش اتوموبيل"دخترکی خواست شعاری بر روی ديوار يک بنگاه .بود به کشتار فدائيان در ترکمن صحرا

 :وار از مغازه بيرون آمد بنويسد، مردی تنومند جاهل
 "تون رو خر گائيد رو اون ديوار چيزی ننويس زنيکه، بس کنين ديگه، خوار هر دو طرفه"

  .خترک با شتاب دور شدو د
توياتا "علی را خبر کرد، و با  داش. داشته باشند زد، خواست سفری به کردستان پويا آمد، مترجمی که گاه به انتشارات سر می

. تيره کرده بود های راه را محو و گذشت زيبائی فکر کردن به آنچه که در کردستان می. شدند دو درش راهی" ای نقره
 :رسيدند

 "ش داره، عيِن بيل نيگا هر کی يه اسلحه رو شونه. مون خوبه ماشينت نکشنه  اومديم، به هوای ا يه ماشيِن قراضه میبايد ب"
 "ُخب صلح مسلح همينه ديگه"

ی قديمی و فرسوده  ای در آن خانه واژه نام مارکس و لنين بيش از هر. هائی که هرشب جلسه داشتند، بودند ای له کومه مهمان
خورده  گلوله به مغزش. اند له را با تير زده ها يکی از رهبران کومه"جاش"آوردند   توی يکی از جلسات خبر.شد پخش می

 :شناخت  پويا مراد را می ای له کومه رفيِق. شد بايد شبانه به بيمارستانی در تبريز برده می می. بود 
 "گردين ح برمیرين فـردا صب تونين اينکارو بکنين؟ امشب می شما دکـتر هستين، می"

ی مسلح هوای  چند پيشمرگه. کرد پرستاری می مراد از او. اوکه تير خورده بود، در اغما بود. و با آمبوالنس راه افتادند
 .کردند محافظت می ها از آن. دوروبر را داشتند

های تبريز  يکینزد. به مجروح بود نمودند، بيشتر حواس اش ی کردستان و شب ترسناک می های کوهستانی راه کوره 
 .ها به سنندج برگشتند مراد و پيشمرگه.تحويل گرفتند  هائی ديگر آمبوالنس و زخمی را پيشمرگه

 .تر نکرده بود کاری که پيش. مراد را بوسيد. اش را پنهان کند علی نتوانست خوشحالی داش
هر غروب . گذراندند" و حزب دموکراتسياسی  های ستاد فدائيان خلق، و دفاتر سازمان"علی در  روزهای ديگر را با داش

 .نشستند به جاِن مراد می .جلسه بود، ُمشتی رهنمود و شعار
بساط هر کس اّما .  های تهران مثِل ميداِن بارفروش. شد تر از هرجا جلب ميدانی شدند که اسلحه خريد و فروش می بيش



 :اسلحه بود
 "کنن زمينی خريد و فروش می انگار هندونه و سيب"

 .اش را رها کرده بود علی قهقهه شو دا
 "های وسترِن آمريکائی ميندازه اين شهر آدمو ياد فيلم"

 .برگشتند
 .شد در طول چند روز اين همه ماجرا بر او گذشته باشد، و حتی مرگ را ديده باشد مراد باورش نمی

 "و جدل دوروبر سفارت آمريکای شبگردی و بحث  م باز برنامه مون، از يکی دو شب ديگه ُخب اين از سفر تفريحی"
 :شان گرفته بود شوخی

ام بساط دل و جگرشو آورده اونجا،  جيگرکی خونه آمريکا زده، ناصر فروشی جلوی جاسوس ميگن اکبر مشتی يه دکه بستنی"
 یی سر باز جلو خواد يه زورخونه ام می مخ شو اونجا پهن کرده، شعبون بی بساط هم" ناصری سپهر" شيردون  و سيراب

 "ضدامپرياليستی جوره ی عالفی و وقت تلف کردن و مبارزه چی واسه سفارت بزنه، خالصه همه
 "زد، آخه سيراب شيردون بدون عرق پنجاه و پنج فايده نداره دکه اونجا می شد آقا مجيد م يه  خوب می "

 :علی ساکت و ُتو فکر بود داش
 "ی باز رفتی ُتوفکر؟ چی"
 "کنم، حتمی يه چيزی پشت اين ماجرا خوابيده، حتمی  آمريکا فکر میی سفارت دارم به اين قضيه"

 :عزيز خنديد
 "جان ناپلئونو بيامرزه خدا پدره دائی"

 .گنـجيـدند شان نمی ها از خوشحالی ُتوی پوست ای توده
چماق و چاقو و . آتش و دود پوشانده بود های اطراف اش را جمهوری اسالمی، دانشگاه و خيابان" انقالب فرهنگی"روزهای 

 .تا شايد بدنی له ودريده شود شکافتند قمه و پنجه بکس هوا را می
 .دکتر هليل رودی سری به انتشارات چکيده زد

زدن نبود، به طرف خيابان شاه راه  قدم های اطراف اش، که جای خواست با مراد قدم بزند، نه به طرف دانشگاه و خيابان
انداخت، خيال  پريده خود را توی کوچه خيابان دانشگاه نگذاشته بودند که جوانکی رنگ هی پورجوادی پا ب از کوچه. افتادند

 .برود و راه ديگری برای فرار پيدا کند که رسيدند خواست از کوچه بيرون. بست بود بن. کرده بود کوچه دررو دارد
کشيدند و  ها نعره می  به جانش افتادند، آنو اش کردند بکس، دوره ی آهنی و زنجير و پنجه پنج نفر بودند، با چماق و ميله

دکتر  مراد و. ها به صورت اش نخورند ميان دو کف دست خوابانده بود که الاقل ضربه صورت. جوانک چيزی مثل زوزه
ا ی سياهی داشت، بقيه ر پی ها که ريش تو ريزترين آن .جوانک َدَمر روی زمين افتاده بود. هليل رودی هاج و واج مانده بودند

 :به مقعد جوانک فرو کرد کنار زد و انگشت خود را
 "اينم يادگاری داشته باش بچه کون"

 .و فاتحانه و خندان صحنه را ترک کردند
 .ها پيچيد، و رفت لنگان، دستی بر ديوار ستون کرده توی يکی از خيابان جوانک لنگ

 :ليل رودی شروع کرده. ها بودند گيج ضربه. بگويند که چيزی ای راه رفتند، بی ده دقيقه
 "گذره يکسالی از اون روزی که پيشنهاد رو طرح کردم می" باالخره راجع به پيشنهاد من فکراتو کردی؟ حدودا"
 "هنوز نه"
 "ها رو ُخوندی؟ ها و جزوه اون مقاله"
 "هائی پيشنهاد کردن، اونارم ُخوندم ها و کتاب م جزوه رفقای ديگه. آره"

اوضاع سياسی و اقتصادی جامعه و جهان  هليل رودی از. د، و بيشتر از اوضاع چاپ و نشرکمی از وضع انتشارات گفتن
 :نگران نقش حزب توده بود بيش از هر چيز.,ووضع اپوزيسيون گفت 

 "زنن، ترديد ندارم اينا بازم به چپ ضربه می"
ل رودی دوست داشت بيشتر توی هلي. هوای شاغالم به سرش زد. های خيابان شاه چای نوشيدند خانه توی يکی از قهوه

 خانه بنشيند؛ قهوه
 "ها بود ُتو همچی جائی چائی نخورده بودم سال"

در آن هياهای . دانشگاه را ُپر کرده بود های روبروی صدای تيراندازی، هياهو، شعار، زدوخورد و جنگ و گريز خيابان
 .يالتی به او بگويدگرفت نظرش را درباره کار تشک ازمراد قول. رنگ هليل رودی رفت خون

 .مراد به انتشارات برگشت
اله، و  علی، محمد، عزيز، سيف مهندس تورج، داش اتاقک کوچکی که دفتر انتشارات بود نشسته بودند، تاگوش توی  گوش

 .حسن طوطی
و هردو از  , طوطی کارکنان جديد انتشارات اله و حسن سيف. کرد دار بود، کار می مهدی رفته بود، با برادرش، که چاپخانه



چائی نوشيد و شروع  وبشی کرد، خوش.  دوآتشه ای نگاِر توده کمال هم آمد، شاعر و روزنامه. بودند آباد های بيکاِر نظام ديپلمه
 :کرد

 "تازه چه خبر؟"
 :حسن طوطی جواب داد

 "ی ديگه تر؟ َان ُقالبه فرهنگی از اينجا که بغِل گوشمونه مهم"
 :ال اّما خوش اش نيامدکم. علی و مراد خنديدند داش

 "...کنه، خط امام رو نبايد تضعيف کرد و برداری می روی کرد، امپرياليسم جهانی بهره نبايد چپ"
مهندس تورج خودش را به تلفن . ُغرزنان علی ساکت اّما حسن طوطی علی از دفتر بيرون رفتند، داش حسن طوطی و داش
اله از  عزيز گوِش مفت گير آورده بود و برای سيف. داد گوش می های کمال محمد به حرف. زدن مشغول کرد

 . داشت می تر دوست کمال را پيش. دانست چه کند مراد نمی. گفت اش در کفتر بازی می های شيرينکاری
 ها بر سر الهی حزب. دِر انتشارات را باز کرد علی داش. آمدند صداها از کوچه می. ها صدای کمال را ُبريدند ها و ضجه نعره

ها رفتند،  آن. گذاشتند وعزيز و حسن طوطی پا به کوچه علی داش. تاب نياوردند. زدند شان می کتک دو دختر ريخته بودند و
 :دخترها ماندند، با سر و صورت خونی

 "بياين تو حياطه انتشارات سروصورتاتونو بشورين"
 .مانست خورده را می حسن طوطی مار زخم. ای گفتند، تشکری کردند، و رفتند نه
 "اقًال دِر حياط رو باز بذاريم که اگه دنبال کسی کردن بتوونن در برن و بيان ُتو"

 :علی موافق نبود مهندس تورج با داش
 "اونوقت اونام باهاشون ميان ُتو و انتشاراتی ميره رو هوا"

 .کمال بدون خداحافظی رفت
ها  چی کميته. رفتند و ماندند. زد آن موج می  که جمعيت در آذر،١۶قرار شد کتابفروشی را زودتر ببندند، و بروند خيابان 

 .را" حزب توده"هر آنچه بود بهم ريختند حتی دفتر  .همه را تارومار کردند.ريختند 
 "ای محض رضای خدا اونجا نبود شون کجا رفته بودن، يه توده ها و حزِب طراز نوين ای معلوم نيس اين توده"
 "...برادرکيا را گوش کنن و دانشمندتر بشن و" اسخپرسش و پ"الُبد رفته بودن "

 :طوطی را ساکت کرد، اّما فقط برای چندثانيه نگاِه محمد حسن
 چون عمل در تو نيست نادانی, علم چندان که بيشتر خوانی  "

 چار پايی برو کتابی چند, نه دانشمند, نه محقق بود 
 "دفترکه برو هيزم است يا , آن تهی مغز را چه علم و خبر 
 .کارگران را به دانشگاه آوردند

 "مرگ بر منافق, مرگ بر فدايی  "
  "فرمان توئيم خمينی ما همه سرباز توئيم خمينی، گوش به "
 .لرزاند، و قلب مراد را نيز شان زمين را می کوبيدن پای

های قديمی را پهن  روزنامهبياورد، و  شد برود نان بربری و چلوکباب ظهر را آماده می. بساط چای حسن طوطی پهن بود
 :کند، تا جای سفره را بگيرند

اون رئيس . نميشه آباد کرد چه برسه يه مملکتو رم قربان برم اين طبقه کارگرو، قربان برم، با اينا مستراِح مسجد شاه"
يکی ديگه   اينمزد قطع شد، گفت؛ بلندگوئی که داشت پشتش ِتر می. کرد ای می خوش رقصی دونی چه جمهوِر َدَبنگ هم نمی

 "ها، بلندگوها رو اونا قطع کردن از کارای فدائی
 .دانستند ها فحش و توهين به طبقه کارگر را بد می آن. دانست مراد و محمد را خوش نخواهد آمد و به سرعت رفت، می

 :مهندس تورج به وقِت چای پشت بنِد چلوکباب رسيد
خواد برای چاپ بده به ما، گفته توام اگه وقت داری امشب با هم يه  میای ترجمه کرده،  منوچهر هليل رودی کارای تازه"

 "سری بهش بزنيم
زدند و منوچهر و همسرش از کارهائی  يکی دو ساعتی درباره مسائل سياسی گپ. همسرش در را باز کرد، زيبا و خونگرم

 :منوچهر مراد را کنار کشيد به وقت رفتن. که ترجمه کرده بودند گفتند
توونی به اونا کمک کنی، اگه اين هفته وقت داری بگم يه قرار  ی پزشک سازمان ميخوان تشکلی سازمان بدن، تو میها بچه"

 "با تو بذارن
 .خبری از منوچهر نشد، مراد هم پاپِی قضيه نبود

 .تعجبی نکرد. ای شده است مجتبی را جلوی دانشگاه ديد، گفت توده
 "معرفت زنی بی ت سر نمیآی اّما به ما و انتشارا تا اينجا می"
 "آخه اونجا انتشارات نيست لونه زنبوره"



 :گشت دنبال کتابی می ها بود، به ی قفسه کتاب پروين را ميانه
کنم، خيلی احساسی به سازمان نزديک شده  نمی گاهی ميام جلو دانشگاه برای خريد کتاب و نشريه، ديگه واسه سازمان کار"

 "ام تو يه خياطی کار گرفتم، خيلی راضی. خوونم دونم، فعًال می ردم، نمیبرگ بودم، شايد يه روز دوباره
 .با هم چائی نوشيدند، و رفت

نظرهای شان  رهبران سازمان اختالف هائی در سازمان چريکهای فدائی مطرح است، و از عبدی و جمال شنيده بودند بحث
 :باورشان نشده بود .تر شده است روی مسائل سياسی و نظری جدی

 "کنن زنی هستن، گوزو گنبذ می ها خدای شايعه و دو بهم ای اين توده"
 :محمد به عزيز اعتراض کرده بود

 "زنن عزيز اين برخـوردارو نکن، رو هـوا حرف نزن، عبدی و جمال الکی حرف نمی"
 :علی آورد خبر را داش

رها رو نشون ميده منتشر شده، من هنوز نظ ميگن يه جزوه درون سازمانی، که اختالف. تو سازمان داره انشعاب ميشه"
 "نديدم

 "هاس، شايدم اينگليسا ای حتمی تقصيره توده"
 :نبود" گوش کن کلفت"عزيز 

 "هاست ای آقا کاظم يه دفعه حرف درست و حسابی و مستند زدی، به موال کار کار توده"
 .ستند باور کنندتوان خواستند، ونمی علی و عزيز نمی هنوز اّما مراد و تورج و مهدی و داش

 .علی جزوه را آورد، و عبدی خبر انشعاب را پخش کرد داش
به . جا آفتابی نشد دو سه روزی هيچ.داشت انشعاب برای او معنای شکستن.شد ای مراد را شوکه بود، باورش نمی چند هفته

سراغ اش  .قش، فکر بود وخيالکنج اتا. بايد درس بخواند، و کسی نبايد مزاحم اش شود مادر گفته بود برای دوره تخصصی
 .آمده بودند، مادر گفته بود خانه نيست

 "کنن ها کيف می ای اون از انشعاب اشرف دهقانی، اينم از اين، حتمی توده"
 .جزوه را بارها خواند. گشت دست می دست و آن بود، تايپ و چاپ شده، اين" درون سازمانی" اصطالح جزوه، که به

کرد امکانات بيشتری را  هر طرف سعی می .ها و زدوخوردهای سازمانی برای حفظ امکانات بود ی رتر از انشعاب، درگي تلخ
 .بود هـا تصاحب کند، چاپخانه از مهمتـرين

خبر از  بی. نمودند هواداران و فعالين بودند، گيج می ای، که بيشترين دو دسته در رهبری و دو دسته در بدنه شده بودند و عده
 .شده بودند ب مواجههرچيز با انشعا

رفقائی که برای يکديگر . پاچيد نمودند، می می هر انشعاب بذر کينه و نفرت مياِن کسانی که تا پيش از انشعاب عاشق يکديگر
عبدی . بودند عبدی و جمال و کاظم خوشحال. چنين داشتند، تيغ و قلم به روی هم کشيده بودند دادند، و يا ادعائی جان می

 :های اش را داشت زنی کاظم طنزگوئی و طعنهها، و  زنی نيش
ها حرف حساب  ای فهمن که توده بعدًا می خوونن، اونوقت سوادشون زياد ميشه، کنن، می آدمن ديگه، باالخره فکر می"

 "تون اينجاست، حزب طراز نويٍن طبقه کارگر آن، خونه آخر همه خوش می آن اّما زنن، عيب نداره، دير می می
 :، و دو روزنامٌه کار"اقليت و اکثريت"ئی، دو سازمان فدا

ما بايد از يک . ها باشه ی جريان اختيار همه باالخره ما بايد وضع خودمونو روشن ُکنيم، من موافق نيستم امکانمون در"
 "کنيم جريان حمايت کنيم و اونو تقويت

 .با محمد موافق بودند
 .رهبران سازمان را قبول داشت" يتاکثر"هليل رودی هم مواضع . را ديد رودی مراد، هليل

 "کنی ؟ تو چی فکر می"
از اينه که به حزب توده نزديک بشيم، مسائل  راستش خيلی از نظر سياسی وارد نيستم، گيجم، اّما بيشتر از هر چيز ترسم "

 ".نيست ديگه زياد فعًال برام مطرح
 : انشعاب ملکه فکرشان بود..قصد داشت به عرق پناه ببرد. غروب بود، افسرده کننده و دلگير

هاست ميگم  توونن با هم راه بيان، من که مدت نمی آخه چه طوريه که اينا. هنوز هيچی نشده سه تا سازمان چريکهای فدائی"
 "گرفت اّما شما تحويل نگرفتين شونو بايس قلم دور همه

 :داش علی نظر مراد را پرسيد .علی چيزی نگفتند مراد و داش
 "هاست ای ی توده  همه بدتر عروسیگيجم، گيج، از"
 معلوم بود، ُخب ماجرای سفارت امريکا ۵٨هاس، از همون پلنوم سال  ای نظر منم يه خط تو سازمان، خط توده به"

 "ترش کرد روشن
 ."تر بشه آد، اما بايد صبر کرد تا قضايا روشن اينجوری ُبوش می"

********** 



 :زد کز کرده بود، چرت می قناری شاغالم
 "غالم ُشتريت سرحال نيست شا"

 :خسرو مکانيک خنديد
 "البود تو سازمانشون دعواس"

 .کرد، مهدی سکوت کرده بود رهبری حمايت می" اکثريت"تورج از مواضع 
 :زد های تورج را می محمد حرف

 "س نظرها خيلی جدی هستن، گاهی انشعاب سازنده نبايد از انشعـاب ترسيد، اختالف "
 :نمود شفته میو عزيز هنوز برآ

 "س  تا سازمان چريکهای فدائی، اين کجاش سازنده٣چی ميگی بابائی، هنوز هيچی نشده "
 :زد، نشسته بود خسرو مکانيک کنار محسن سيراب، که چرت می

 "خيال، بيال عوضش کنم، خب باوفا دعوا اشکنک داله، سرشکستنک داله چی شده عموعزيز، الدياتت جوش مياله، بی"
محسن سيراب خراباتی . خيابان خلوت و ساکت بود. زد خانه چرت می شاغالم پای سکوی قهوه.  َلخت بودشبی تلخ و

 :خواند می
 روده سگ راعمر عمامه کرد "

 "احمد و محمود را آواره کرد
 " من ديگه نيستم, همه شون يه گه ان, کون لق همه شون  "

 :سِر عزيز گذاشت سربه طوطی حسن
 "خواد هاست نه هوادار ُلمپن می ره نيستی، سازمان نه جای ُلمپنآره بابا، تو اينکا"
تا ديروز که منو جای پرولتاريای سازمان . نره مقصودت تو چشمت پا تسبيحه شاه گواراِی اتوکشيده، به بخشين جناِب چه به"

 " س  تودهخونه ی آخرتون حزب,اومدين،چی شد، يهو شدم ُلمپن؟ خاليق هرچه اليق  می زدين و چوسی جا می
 "ی، فحش باد هواست های مارو قبول داشته باشين و تو خط ما باشين کافی عيب نداره شما فحش بدين اّما حرف"

 .کرد، با خونسردی و غرور ترش می کاظم اينگونه عصبانی
وقت .  اش شده بودها و اميدهای ی عشق نويسندگان، خانه ، دفتر کانون"خيابان مشتاق"ی  ی دو طبقه نه فقط سازمان، آن خانه

خانه بوی آزادی . کرد می های اهل قلم گوش ها و بحث ها و شعرخوانی نشست و به سخنرانی کنجی می رفت کرد، می که می
آمده  ی کوچک پيش نظرها و انشعاب که در آن خانه ها و اختالف جنجال دانست چرا با آن همه نمی. عطری دلنشين. داد می
 نمود؟ م و معطر میخانه اّما صبور و آرا بود،
 :شد راهش می علی گهگاه هم داش

 "ها رو از کانون نويسندگان ريختن بيرون، اينا درست بشو نيستن ای خوب شد اين توده"
  .خانه توی همان قهوه. را ديد هليل رودی

هائی دارن که غلط  فدونی هر کدوم حر نگرفتن، می ها راه درستی پيش نظر من اقليتی هر دو جريان ايراد دارند، اّما به"
 "کنی؟ تو چی فکر می ُخب. کنن تر عمل می پخته اّما اکثريت رهبری. نيست

  "هست" اکثريت"فعًال که امکانات ما در اختيار "
با کبوترهای اش خلوت . شب بود. سازمان  "تشـکل پزشکِی"دادن  منوچهر قراری برايش تنظيم کـرده بـود، برای شـکل

 :زير سربه آرام و. دعلی آم داش. کرده بود
 "شنيدی ؟ تقی شهرام رو کشتن"
 "کار خودشو کرد" معاديخواه"باالخره "

 "واقفی نقش داشته  نفر ديگه غير از مسأله صمديه لباف و شريف٣ادعا کردن شهرام ُتو کشتن  "
 "تو سازمان ما م بوده، يکی دوتام نه "
ی اطالعات  سازمان تصفيه شدن، تو روزنامه زم بودن کسائی که توپور، با  هم ساواک ادعا کرد غير از نوشيروان۵۵سال "

دروغ  گفتيم اگه ساواک بگه ماست سفيده نبايد باور کرد، حرفش درسته، يادته؟ ما می يه سند چاپ کرده بود که ثابت کنه
 "ه؟ُخب جزاشونم مرگه، يادت م درست باشه حتمی اون رفقا خيانت کردن، ی ساواکه، وانگهی اگه سرمايه

 "توده انگار بوده، مخصوصًا ُتو حزب سياسی های ی جريان ميگن ُتو همه"
 .سراغ کبوترهای اش رفت

************* 
 .پزشک کشيک بيمارستان بود. وقت زيادی از او گرفته بود" بيمارستان سوانح سوختگی"کار در 

کرد،بيمارستان تميز و مرتب  آنجا کار می اش تر که به وقت دانشجوئی پيش. نخستين روز که برای استخدام رفت، جا خورد
ادرار و  بوی. توی راهروها بيمار سوخته خوابانده بودند.چهره عوض کرده بود. نمود می ای ديگر بار گونه بود، اّما اين

. دجنگيدن از بيماران قديمی هنوز با سوختگی می مدفوع و پوست وگوشت سوخته و متعفن بيمارستان را پوشانده بود برخی



 :شان بود يکی" شيرعلی"
 "بينی که شلوغ و پلوغ و بوگندو شده مريضخونه؟ اينجام انقالب شده، انقالب هی آقا مراد، دکتر شدی؟ خوش اومدی، می"

کرد  اگر وقتی پيدا می. گذراند آنجا می حواس اش بيش از هر چيز به سازمان چريکها بود و کتابفروشی، روزها وقت اش را
کارمنداِن بيمارستان  از ميان. خوابی در بيمارستان برای خواندن و نوشتن وقت خوبی بود بی های شب. نوشت خواند و می می

 .ها بود"شورا"دست  ی امور به اداره ی هنگامه. سوانح سوختگی چند نفر را دور خودش جمع کرد
  کردکاری برای بيماران الش میت. شد عنوان رئيس اين شورا انتخاب مراد به. شورای هماهنگی بيمارستان شکل گرفت
 ويژه برای او که تازه از ای نبود، به  ساده دار و متمول کار تخصص پزشک فوق وکارمندان انجام دهد، اّما کار با جمعی

 .سال بيشتر نداشت٢٧دانشکده بيرون آمده بود و
با . تر شده بودند ئی بودند، به او نزديکفدا های کارکنانی که هوادار چريک. کند های فدائی حمايت می دانستند از چريک می

 ها را تا صبح به بحث و شب. ی سازمانی درست کرد پرستار ديگر چيزی مثل هسته اصغر و جعفر و يکی دو کارمند و
 .گذراندند ها و انقالب می گوئی درباره فدائی خاطره

 .حوصله از شبکاری سِر قرار رفت خسته و بی. رفت بايد سر قراری که هليل رودی به او داده بود می صبح می
مقصود  رفتارش با چرخاندن تسبيح شاه شکل و شمايل و. تسبيحی در دست داشت. آن که آمد خودش را کامبيز معرفی کرد

های  درباره ويژگی. تشکل دمکراتيک و صنفِی پزشکان و داروسازان شکل بدهد گفت قرار است سازمان. همخوانی نداشت
 .های اش که تمام شد نظر مراد را خواست حرف. ها گفت نوع تشکل اين

  "عنوان يک تشکل صنفی پزشکان هست، ديگه چرا دوباره کاری؟ نظام پزشکی که به"
 "خوايم انجام بديم با نظام پزشکی هست نه رفيق فرق اساسی بين اونچه ما ميگيم و می"

وقتی رفت، مراد احساس خوبی . او کار کند آمد تا باتر کردن مراد و رفع ابهامات اش رفيقی خواهد  و گفت که برای روشن
او  وپال گفته، وّاال چه ضرورتی داشت رفيقی برای رفع ابهامات کرده و زيادی پرت فکر کرد حتمی خيلی خراب. نداشت
 بيايد؟

دو . د باالتر بودچهارسالی از مرا سه. بودند ای تر هم دانشکده شناخت، پيش مراد او را می. دکتر مرتضی بود. آن رفيق آمد
 .جداشدن ابهامات برجای خود بود ساعتی با هم بودند، به وقت

 :کامبيز قرار ديگری با مراد گذاشت
 "دکتر هليل رودی گفت شما گفتين حاضرين با سازمان همکاری کنيد؟ "
 "ـ دموکراتيک پزشکی با پزشکان سازمان و برای يک تشکل صنفی "
اش، بمعنی همکاری با  دهنده جمع شکل ويژه سازمان هست، همکاری با اين مجموعه، بهاّما اين مجموعه در رابطه با  "

 "تشکيالت؟ چنين چيزی امکان نداره داری کمونيستی رفيق؟کمونيسِت بی تو قبول. سازمان و تشکيالتی بودن هست
. ها و شعارهای تکراری هم حرفشايد . خوابی اينکار را کرده بود شبکاری و بی. رسيد نظر می حوصله و کالفه به مراد بی

 .پاسخی نداد
مون بنويسی؟ و اينکه از  اجتماعيت واسه های سياسی و ی خودت، فعاليت توونی يه کمی درباره گذشته راستی رفيق می"

 ."شناسه؟ شناسی، يا کی تورو می رو می چه کسی رفقای سازمان غير از هليل رودی ديگه
 .سری به کفترهای اش زد، و بعد پشت ميزاش نشست. غروب از خواب بيدار شد، چائی نوشيد

 :خواند آمد، با آواز می اش می صدای پدر از اتاق
  (٢." (و ديگر آنکه آموخت و نکرد , آنکه اندوخت و نخورد , دو کس رنج بيهوده بردند و سعی بی فايده کردند  "

 .فرانکفورت بيرون می ريختراه آهن شهر  صدای پيانو از درون يکی از کافه های ايستگاه مرکزی

 ادامه دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روی مجسم  و خوش موی  سيمای زنی زرين به  را او. ها بود و خرمن کشاورزی  ی زمين الهه) سرس روميان( دمتر  -١
 .دست گرفته بود  بهای از گندم و خوشه بلند داشت   های ای باچين کردندکه جامه می
  سعدی -٢

 



 بيماری روماتيسم و کمونيسم
زدند،  رنگين نت ها ذهن خسته مراد را رنگ مي هاي مخمل. خانه را روي سرش گذاشته بود" جواد معروفي"صداي پيانوي 

 .آمان آرده بود از رنگين خانه را ُپر" هاي طالئي خواب"

 :زد داد مي"تيردوقلو"علي شهرفرنگي هم بود، وسط بيابان زغالي ي 

 "از همه رنگه, نگه شهر شهر فر"

 :آاغذ و قلمي پيش آشيد تا آنچه آامبيز از او خواسته بود، بنویسد

 "از آي سياسي شدم، چرا، و چگونه؟ "

 .اتاق بوي گالب گرفت. آقا شریعت خندان و سرحال پيشاروي اش نشست

. آرد اش را حل مي خرید، جدول  ميگهگاه روزنامه پدر. شان باب آرد خواندن را آقا شریعت در خانه روزنامه و مجله و آتاب
و آقاي مصدري و  طرف اش بيشتر پدر. زد درباره آنچه آه خوانده بود حرف مي. خواند  دقت مي به آقا شریعت روزنامه را
 اش را شاه و خانواده. زاد شده بود از نوجواني با پدر بود، خانه .پدر گفته بود، اهل قلم و چيزدان است. احترام سادات بودند

خواهر پدر، آه آارمند دارائي بود از  آقاي مصدري، شوهر. با آخوندها هم بد بود. گفت ها بد مي انداخت و از آن مي دست
سياست  سادات، دوسِت قدیمي مادر آه زماني پدر و مادر مستأجرش بودند، آاري به احترام. آرد رژیم سلطنتي طرفداري مي

 : می گفت, نازید چي بودن اش مي عدليه پدر به. آرد ین و آن ميپراند و ُآلفت باِر ا نداشت فقط مزه مي

 "خرده داشته باشي تا سياستمدار خوبي بشي سياست پدر و مادر نداره، آار همه آس نيست، باید شيشه"

ها آون  آقا شریعت اینجور وقت. زد صدا مي "توده نفتي"آقاي مصدری آقا شریعت را . و خيال خودش را راحت آرده بود
 :گفت مي آرد و ش را به طرف آقاي مصدري ميا

 ." با ایشان صحبت بفرمایيد "

 .براي مراد ابهتي داشت. اش با مراد خوب بود رابطه آقا شریعت

هشت درس تجدید شد، . آالس هفتم بود. را بدهد هاي آخر سال نتوانست امتحان. دستش را شكسته بودند. مراد دعوا آرده بود
 .آردند م اشو باالخره رفوزه اعال

 "آنم ناراحت نباش فردا باهات ميام دبيرستان درستش مي"

از او " آقا داودي"حتي دبير ورزش دبيرستان،  ي دبيرستان ابوریحان، آه ، رئيِس اسمي"دیوساالر"شد آه  مراد باورش نمي
 .شریعت بلند شود، و به او استاد استاد بگوید ُبرد، جلوي پاي آقاي حساب مي

 "آنم استاد حت باشه استاد، من درستش ميخيالتون را"

 .اینكار را آرد. گردي و عالفي، مجله و روزنامه بفروشد جاي بيابان ها به ماه تعطيلي آقا شریعت تشویق اش آرد سه

  ُمسلم زندگي خودش و مادر و. اي دوستانه داشت مهربان بود و رابطه" آن ُگه جمع"با ُمسلم . آقا شریعت آدم عجيبي بود

عبدالعظيم  داران شترخوان و اطراف جاده مسگرآباد و شاه ها به مزرعه آردن و فروش آن اهرش را از راه ُگه جمعخو
 :گذراند مي



تر  اله بروجردي و فلسفي فهميده قرمدنگ و دبنگ و آیت آقا ناطق نوري گنده و از اون حاج این ُمسلم از این حاج زماني شكم"
 :ست جامعه حال و مفيدتر به

 ه نوشی که در او روی و ریایی نبودباد

 "بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست

 :و صدای خنده اش توی اتاق مراد پيچيد

دستی از غيب کفش ها را جفت می  , مرتيکه می گوید کفش های حاج محمد حسين بروجردی جلوی پایش جفت می شود "
همه  این دست غيبی.چه ها که نمی کند,  این انگليس شيطان بسوزد پدر! هه .ندهد کندکه آیت اهللا زحمت خم شدن به خودش

مجلس , امينی جایش گذاشته می شود, شود  شریف امامی بر داشته می, با این دست دکتر خانعلی کشته می شود. جا هست 
  ارسنجانی و,منوچهر اقبال فرستاده می شود برود غاز بچراند, ساواک می شود  بختيار ریيس, بيستم منحل می شود 

 "....درخشش بازی داده می شوند و

 :آقاي مصدري حرف آقا شریعت را قطع آرد

 "هاي خود فروخته  نفتي هاست، توده اینا حرفاي توده نفتي"

 "غرغره بفرمائيد فرمایشات متعفِن اربابتان را، غرغره بفرمائيد"

 :آمد هم بدش مي" فلسفي"از 

انگار نه انگار، فضاحتش هم مثل . زند مي آند و بعد گالب توي آوِن خر مياش را  شخصيت است، ریش این مردك بي"
بيافتد و  دارد، برایش مهم نيست آدام بيضه را بمالد، بيضه اسالم، یا بيضه سلطنت، پاش منبرهایش اطناب و حشو و افزونه

 ".ریند به مملكت عني ميآند، ی اي مي "تحریرالوسيله" العيني تمام قوانين آشور را قدرتي پيدا آند به طرفة

 .باز و رضا بچه" عباس پل نيومن"آقا شهيدي، حاج جوهري، شيخ علي، . ، هم بودند"هيأت، جواناِن حجتيه"هاي  هيئتي

 .ها باید سياسي شده باشد از همان وقت.  آمد١٣٤٢خرداد سال  15

 "هآن رو َگر مي مونه، گله آنه، مث ُبز َگر مي رم خراب مي این مرد این بچه"

از . خرآچي و مش سلموِن رفتگر دمخور بود با ُمسلم و علي. گفت، مراد مثل آقا شریعت شده بود احترام سادات راست مي
 .١٩٠ و ١٨٠هاي بزرگ داشتند و بنزهاي  ها و خانه هاي مادرش آه باغ فاميل آمد، حتي از پولدارها خوشش نمي

با حسرت به زندگي . داشت دوست مي تر از آقاي مصدري شي تریلي را بي دائي اصغرکارگر، و عمو عسگر راننده
 :آمد مي از شاه بدش. تفاوت آرد نه شاد، و نه حتي بي اش مي ها غمگين ي آن زندگي .آرد ها و پولدارها نگاه مي درباري

 "آرد آبادي اگر درست نشانه گرفته بود وضع مملكت را عوض مي این شمس"

 :زد و آقا شریعت با خودش حرف مي

 "نشاندند البته این خر نه، خِر دیگر، انگليس و امریكا یكي دیگر را جایش مي"

 :هاي آقاي مصدري و آقا شریعت چشم و گوش مراد را بازکرد بحث و جدل

آند، فرقه دمكرات و حزب دمكرات درست  مي ها را انگولك ها همه جا هست، یك روز ُآردها و ُترك دست توده نفتي"
اندازد، به  مي هاي ریز و درشت راه آند، گروه زند، جبهه ملي چند شاخه شده را شاخ مي مي را سيخونكها  آند، قشقائي مي



آند این ولدزناي حرمزاده ُمخل جامعه است، باز  توطئه مي آند، از خارج وداخل بار سوءقصد مي اعليحضرت براي چندمين
 "آنيد از این جریان فاسد حمایت مي هم تو و امثال تو

 :یعت خندیده بودآقا شر

مملكت را به این روز انداختن، مملكتي آه یك پاش  هاي تو هستم، آه این من توده نفتي نيستم، من مخالِف ارباب و ارباب"
 "ي این مملكت باید شاشيد دیگرش طيب حاج رضائي، بر سر گرداننده مخ باشه و پاي شعبون بي

 :خواند و مي

  پدر ملت ایران اگر این بی پدر است "

 "به چنين ملت و بر گور پدرش باید رید

 : جماعتی توی خيابان دم گرفتند. با مرتضی توی پياده روی جاده شاه عبدوالعظيم به طرف ابن بابویه می رفتند

 ." تختی نکشت خود را او را شهيد کردند "

 :زد پشت مرتضی

 " ميونه شون برو بریم "

  .ن پيدا کرده بودحس بزرگ شد.با آن ها هم صدا شدند, و رفتند 

بود و اهل ورزش و سينما و پرنده " دعوایی " هنوز اما . چند بار هم خواند. اولين کتابی بود که خواند" تحصيلکرده ها  "
 . بازی

شده " صمد بهرنگي"شبيه . اش پيش آشيده شد دبستان چهره آقاي مصطفوي دبير ادبيات فارسي، مثل آقاي موفقي معلم انشاء
 .ان و مبارزهبودند، مهرب

قصه را . هاي پيرمرد درخشيد برق شادي در چشم .اش را براي آقاي شریعت خواند اولين قصه. به ادبيات عالقمند شده بود
وقتي . بياید مراد دوست داشت اسم اش ُتو مجله. چاپ شد اّما با نام مستعار. اش آنند چاپ دهد دستكاري آرد و گفت مي

 :اش آوبيد خندید و بر شانه آقا شریعت. جله دید ناراحت شداش را با اسم دیگري در م قصه

 "از اولش باید یاد بگيري دنباِل اسم و رسم نباشي"

 :اش بود آقا شریعت مشوق. داد آقا شریعت نشان مي نوشت به هر چه مي

 گذارد، بنویس پسر، بخوان پسر، همين آارهاست آه بين آدم و حيوان فرق مي"

  بر ستورچه فضل آوریم ای پسر "

 "اگر همچو ایشان خوریم و مریم

 .به راه شد و کوه رفتن" مطالعه"به نظام آباد که نقل مکان کردند بساط 

, به کونه شون ميگن دنبال ما نيا بو ميدی , دیگه ن  خيلی از اونایی که می آن کوه یه کالسی, این کوه رفتنم حکایتی شده  "
  "از شيرپال باالترم نميرن, چوسی می آن  واسه, شيک و اطو کشيده 

 :رضی افجه ای گفت: بودند" توچال "



 "....خيلی از دانشمندا و متفکرا گفتن قران پر از دالیل منطقی و علمی و "

 :محمد حرف اش را قطع کرد

 " البد افغانی و پاکستانی و عرب بودن "

هاي دیگه  خيلي... نگليسي و المانس امریكایي ونه، پطروشفسكي و تولستوي شما و آوستاو لوبن فرانسوي و ویليام مویر ا
 "گفتن

 :خسرو مكانيك خودش را انداخت وسط

 "آقا رضی الست ميگه مهندس"

 :محمد خسرو مكانيك را ترساند و نگاه

 "بخشين ُدلوغ ميگه به"

  .دو جاي دیگر اهواز، و یكي دانشگاه  پزشكي. آنكوردانشگاه قبول شد

فيلمسازشدن آرزوي اش بود، جواني آه سراغ  معروف شود، نوجواني آه نویسنده وخواست ورزشكاري  آودآي آه مي
 .رفت دنبال طب مي باید به پشيمان شد، مي ي راه خلباني رفت اّما ميانه

جاي سّيد در آنكور یكي از مدارس عالي شرآت  محمد تغيير قيافه داده بود و. رفيق شمال شهری مراد هم قبول شد, سّيد 
شان را از  وليسانس هاي محله دیپلم بعضي از بچه. محمد اینكار را براي دیگران نيز آرده بود .سيد شاگرد اّول شد. آرده بود

 .محمد و مراد داشتند

ها و  شناخت درستي از احزاب و سازمان شد، اّما مراد نه هاي سياسي صحبت مي ها و گروه ها و سازمان گاه از حزب
حزب  از بس آقا شریعت و آقا مصدري و پدر از حزب توده بد گفته بودند از. ها آن لي بههاي سياسي داشت، نه تمای گروه

. داشت، آقا شریعت از مصدق تعریف آرده بود مصدق را دوست. آنكه چيزي درباره حزب توده بداند بي. آمد توده بدش مي
 .گفته بود تختي مصدقي بود

 :آخرین دیدار با آقا شریعت را به یا د آورد.غرق در اشك دیدوقتي خبر آوردند آه آقا شریعت ُمرد، همه چيزرا 

هم ضالل از "اّما موالي من موالنا فرموده  ست ست، علم البته برتر از هر چيزي خواهي طبيب بشوي، عالي پدرت گفت مي"
 :درستي استفاده آن استعدادي هستي، از آن به تو بچه با" علم خيزد هم هدي

 ان بردبال بازان را سوی سلط "

 "بال زاغان را به گورستان برد

و این را در محمد و . وجودش برپا شده بود حس و آششي تازه به جان مراد انداختند، شوري در" سياهكل"ها و  چریك
 .شد دید علي و عزیز هم مي داش

 "خوان واسه مردم آزادي و برابري بيارن ان، مي دشمن فقر و ظلم"

 .اصغِر آفاش شنيده بود اوس

 "ان، گرفتني مومن، گرفتني وبرابري آوردني نيستن، مثه حق مي زاديآ"



شان، و شكل  با رژیم شاه، جسارت و شهامت ها مخالفت آن. دانستند  مواضـع سياسـي و عقيدتـي چریكها نمي چيـزي از
  .آشاند سوي چریكها  ها را به بودند، آن شان و اینكه دشمن فقر و ظلم مبارزه

, گفتنـد  ها مي شدن از چریك آنجـا آه جمع مي رفتن، و هـر وقت آوه  نرد، پاسور، شطرنج، به ي، تختـهخور پاي بساط عرق
 .شان العاده ازآارهاي خارق

اي آه ما دیدیم خيلي آقا بود،  این رحيم سماعي مونن، دالري مي  ميليون٦شون مث مرِد  بابا اینجوري آه شما ميگين همه"
 "بره، این آه دیگه بابا رفيِق خودمون بود راهحرف نداشت اّما نا نداشت 

 ."توچال"هاي  روي یال.را جشن گرفتند" هاي فدائي خلق سازمان چریك"و اعالِم موجودیت " فرسيو"ُآشتن 

 .گير بگيرند رفتند، شاید خبري دندان  تریاي دانشكده فني مي با محمد گاهي به آافه

مقصود  جواني ورزیده، و تسبيح شاه. خواند مي را" زهره"تر آرده بود،  چسبتریا را دل فضاي آافه" داریوش رفيعي"صداي 
اي با محمد  دقيقه چند. معرفي آرد " انوش"خودش را . وبشي آرد، و با مراد هم محمد خوش دست پا به تریا گذاشت، با به

 :ها تكان داد تي براي آندیگر نشسته بودند، محمد دس اي جماعتي گوشه. تریا خلوت آرد، و رفت اي از آافه گوشه

 "هاي بدي نيستن اینا طرفدار علي شریعتي و مهدي بازرگان هستن، بچه"

  .از آنجا سري به دانشكده علوم، حقوق و پزشكي زدند

 :به دانشكده پزشكي آه پا گذاشتند، محمد زیر لب گفت

 "شون بچه ُسوُسولن ها بخاري بلند نميشه، همه از این پزشكي"

 .اي ُپر از تُنقالت، و ظرف آوچكي پر از خرما با نعلبكي. مادر براي اش چاي آورده بود. افكار مراد را بریدي به در،  تقه

 "چي شده، باز رفتي تو فكر، خبري شده؟"

 "زن بگيرم. آنم چه جوري پوالمو جمع آنم دارم فكر مي "

 "دروغ ميگي مثِه سگ"

 .دوز سوز و لب ریز و لب اي چاي نوشيد، لب  و جرعهخرمائي در دهان گذاشت،. مادر رفت. هر دو خندیدند

 "از آجا شروع آنم؟ اینا آه نوشتن نداره"

فقط . هاي چریكي و چریكها درجهان بودند جنگ درباره مارآسيسم و خبرهائي از. آورد ها را مي ها و جزوه محمد دستنوشته
  .اش را تسخير آرده بودند نگوارا و رژي دبره ذه چه. علي داش داد، و شاید هم به به مراد مي

 
 . بود١٣٥٠سال . شدند ها شروع مي آالس. شد باید راهي اهواز مي مي

هاي آالس  سياسي. آرد ها هواداري نمي از آن شناخت اّما تهران بود، چریكها را مي" ي جوادیه بچه. "حسام دمخورش بود
از پا  نراني به دانشگاه اهواز دعوت آرده بودند، سرشد آه دآتر شریعتي را براي سخ این را شبي متوجه. مذهبي بودند

 .جوشيد ها زیاد نمي مراد با آن. شناختند نمي



چندماهي آه . دانشجوي دانشكده علوم بود. آشتي دید بختيار را ُتوي سالن. گرفت  مي آرد، و گاه آشتي برداري تمرین مي وزنه
مراد دید، گل  جوب و فروتن بود، وقتي عكس تختي را توي اتاقمح. به خوابگاه دعوت اش آرد شان گذشت، شبي از آشنائي
 .اش شكفت از رخ

 "آد، یادش بخير منم از این مرد خوشم مي"

بيش از هر . احمد را از او قرض گرفت و آل هاي صمد بهرنگي  آتاب. اتاقي محقر اّما پر از آتاب. بختيار دعوت اش آرد
بختيار  با دستي ُپر از آتاب و اطالعات از. شان نگذشته بود براي مراد گفت محاآمه آه چيزي از" گروه فلسطين"چيز از 
  .جدا شد

آوبيده و گوجه و  آه آباب" آقا سمندري"ي  آافه زدند، بيشتر ي رودخانه آارون مي هاي حاشيه گاه پس از تمرین سري به آافه
آه پروازش می  و عودي"لي و علي نظري و تاجيكِجِب"و صداي.چسبيد داد، با ودآائي آه مي مي نعناع و پياز و نان گرم

 .دادند

 .محمد دستگير شد: خبر آوردند

 :تهران عزیز را دید

همون موقع تویسينما . دیگه بلند نشدن توي سينما پارامونت وقتي سرود شاهنشاهي رو زدن سيامك و چندتا دانشجوي"
 .ها تا سوراخ آون آفترام گشتن دن سراغ من، خوارجندهچند روز بعد اوم. گيرنش اونجا می, اعالميه چریکا پخش ميشه 

ها آجاست، گفتم عوضي  ماشين تایپ و اسلحه آني و بگو قلعه، آتك مفصلي بهم زدن، گفتن با چریكها همكاري مي بردنم قزل
تمام  دوني چه بالیي سرش آوردن، نمي". نه"گفت " اینه؟"روبرو آردن، ازش پرسيدن  محمد رو آوردن باهام. گرفتين

سلول، با یه زنداني دیگه، طرف نویسنده بود، خيلي آمكم  پاهاش باندپيچي بود، قِد یه متكا شده بودن، شبم منو انداختن تو یه
 "آرد، بعدشم ولم آردن

 .مراد همان شب کتاب ها و دست نوشته ها را سوزاند و توی چاهک زیر زمين خانه شان ریخت

 "ینجا؟این چيه مادر، اینو واسه چي زدي ا

 "بذار باشه مادر من دوست دارم"

 "اومد مادر؟ تو آه از اینا بدت مي"

 "آره، اّما صالح در اینه این عكس اینجا باشه"

 "ش نكردم ش تا پاره نه مادر ورش دار، بَكنه"

ُتو اتاقت زدي و َوجقي  هاي َاجق همه عكس تو اون اتاق تو طبقه باالست، اینجا اتاق ماست، من دوست دارم اینجا باشه، مگه"
 "سيبيل از بناگوش دررفته، ما حرفي زدیم، من دوست دارم این عكس اینجا باشه هاي آدماي همه عكس اون

 :پدر هم حرف مادر را زد

 "بذار باشه پسر، حرف گوش آن، خریت نكن، باالخره ما چندتا پيرهن از تو بيشتر پاره آردیم"

 .خندید ها مي آه به آننگاه آرد،  عكس بزرگ فرح پهلوي و مراد به

 . ٢بعدازظهر بود، حدود ساعت . ها آمدند و ساواآي

 "چندتا از دوستاي دانشگاهيت اومدن باهات آار دارن"



خواهرها و برادرها و مادر به راهرو آمدند، انگاري  .اش زد، هولش داد ُتوي راهرو شان بر سينه ترین گنده. چهارنفر بودند
 :ها با لحنـي مهربانانه گفت آن بو برده بودند، یكي از

 "ي مهمي نيس، فقط چندتا سئوال داریم، برین تو اتاق هيچ مسأله"

برداشتند، و سوار جيپ لندروي آه ته آوچه  دوتا آنارش ایستادند، دونفر دیگر شروع به گشتن خانه آردند، چندتا آتاب
. سكوت  آباد چيزي نگفتند، فقط آوچه اسالمي و نظامتوي . عابر و عالف بود اسالمي بي آوچه. اسالمي آورده بودند، شدند

 :اش در َدَوران بود همه چيز درهم پيچيده در ذهن

 "...محمد، محبوبه، مادر، شالق، مقاومت، ترس و "

 :ها، آه سري طاس داشت، تشر زد آباد، آنجا آه خيابان خلوت شد یكي از آن ته نظام

 "سر تو بيار پائين"

 :سرش گيج رفت. ید آدامشان پِس گردني محكمي به او زدند. سرش را پائين آورد

 "دار عنتر جوري پائين نگه سر تو همين"

 :صدا، صداي دیگري بود

 "آني؟ آني، اعالميه اونارو پخش مي ُخب، حاال تو انچوچكم چریك شدي؟ ماشين تحریر و اسلحه قایم مي"

 .ي دیگري خورد، محكم و دردناك پس گردني. چيزي نگفت

 "خووني ُگه هاي آمونيستي، اونم به زبان انگليسي مي آتابحاال "

 "من آتاب آمونيستي ندارم و نخووندم، چه فارسي چه انگليسي"

هاي اش را  ي استخوان درد همه. یك لحظه فكر آرد بيهوش خواهد شد. سرش گيج رفت. اش آوبيده شد مشت محكمي بر آله
 .در هم پيچيد

 "َپه این چيه ننه جنده"

 :اش آورد گونه آه سرش پائين بود آتابي را جلوي چشمو همان

 "ي بيماري روماتيسم هست و ربطي به آمونيسم نداره این آتاب درباره"

 .ترس آميخته با خنده. ساآت شدند، سكوتي آه او را ترساند

  .ها چنگ در موهاي بلنِد مراد زد و سرش را باال آشيد ماشين آه توقف آرد یكي از آن

. نمود طبقه، و برج مراقبت، آه قدیمي مي یك  سوئي چادر صحرایی ای بزرگ ، سوي دیگر چند ردیف ساختمانفضائي باز،
 چندنفري روي زمين نشانده بودند، یكي از. اي روي زمين نشانداش بردش و گوشه همان آه سري طاس داشت بطرف چادر

 .ویژه پيرمرد بارید، به مي ها نگراني از سروصورت آن. نمود ها پيرمردي باالي هفتادساله مي آن

 "پاشو بيا"

 .از ماشين تحریر و اسلحه پرسيدند، و اینكه با چه آساني ارتباط دارد. دو نفر دیگر آمدند. به اتاقي برده شد



 "ام ارتباط ندارم من نه ماشين تحریر دارم نه اسلحه، با آسي"

 گرماي خون پشت لب اش را پوشاند،. دستمالی جلوی اش پرت آردند. آرد همان اولين ضربه گيج اش

 "دماغتو تميز آن ُگه

 . هاي مشت و لگد، و فحش و باز سئوال و ضربه

 .نصف شده بود، با ریشي بلند و سري تراشيده. محمد را آوردند

 "اینه؟"

 "نه"

 :زد، پرسيد آن آه آتك اش مي. محمد را بردند

 "اونو شناختي؟"

 "آره"

 "آي بود؟"

 "ست هستيمبچه محل و دو. محمد "

 "رفيق سازماني"

 "نه، دوست هستيم"

 "ام با هم آردین؟ آونك آون"

 .گفتند بيرون اتاق پاي دیوار بایستد، و رفتند. چيزي نگفت

داد، چندبار نگاه اش آرد، جدي و اخم بر  مي سربازي توي برج نگهباني. آمد، ميانه ی فحش و عربده صداي ضجه مردي مي
 .تنها ماند. تاریكي رفت، درون سلول پرت اش آردند سوي هوا آه به. چهره آشيده

 ي محمد را پيش رو داشت، و آقاشریعت را؛ ي زجرآشيده چهره

 دوستان به زندان به کار آیند "

  " که بر سفره همه ی دشمنان دوست نمایند

 
  بود" ساقی  "

 " ولش کنين بره, اینارو گاو ميارین اینجا ژان پل سارتر بيرون می کنيم , ولش کنين بره  "

 .به مشروب پناه برد

ما عرق می خوریم غصه هامونو , همه عرق می خورن سر حال بشن , هامون خوري مون مث آدم نيست حتي عرق هيچي"
 ""رو کنيم



شون جنگيدن، بعدشم خودشونو آشتن، المصب  گوله تا آخرین, آباد زدنش، پویان و دو تا دیگه بودن  آره تِه همين نظام"
 " و ارتش بسيج شده بودن ساواك

 :خسرو مكانيك سرك آشيد

شون نالنجك  یخچال سنگر ِگلفته بودن، بعدشم یكي ها پشِت گفتن، با چشاي خودشون دیدن، چليك آباد مي هاي نظام آله، بچه"
 "تموشا لفتن آنه، یه تيكه لباسش تا چند روز لو سيم بلق خيابون بود، همه مي مي آشه و خودشو داغون مي

 :ُچرت اش پاره شد. زد خانه چرت مي ي قهوه ن سيراب گوشهمحس

زدش، بدآردار رفته بود ُبز  گنجشكه، با تيرآمون مي آرد اون تيكه لباسه چاخان اونجا نبود، واال فكر مي خوب شد جليل"
 "ُبزو از آجا آوردي، گفت رو سيِم برق نشسته بود با تيرآمون زدمش دزدیده بود، گفتن این

 : آوردشاغالم چاي

 "اینا همونائي بودن آه عكساشونو به در و دیوار زده بودن؟ مخصوصًا تو ميدون فوزیه؟"

 :محسن سيراب دوروبرش را نگاه آرد

آنه، آره شاغالم، اینا جيگردارن، آشته آه ميشن بيشتر  دوتا نيستن، جيگردار تخمشو تكثير مي آره شاغالم، اّما اینا یكي"
 "ميشن باوفا

 :هاي اش را بهم ماليد آف دست. دعزیز خوشش آم

 "خان شاغالم به حساب من یه چائي ُترآي بده محسن"

 .شاغالم ليواني چاي جلوي محسن سيراب گذاشت

داري آه نه سر  نميشه، اونم پاسبان بدبخت و زن و بچه آشي آه مملكت آباد آنن، آخه با پاسبان البته اینام آار درستي نمي"
 "هاي درشت و ُگنده ا اگه راست ميگن برن سراغ مهرهاین پيازه، نه َته پياز،

 :محسن سيراب حرف شاغالم را قطع آرد

 "مگه اینا پاسبان آشتن؟"

 "آره بابا، پاسبان و سرباز و افسر و مأموراي دوِن پایه و بدبخت و بيچاره رو آشتن آه نشد آار"

 :وردمحسن سيراب حبه قندي توي دهان اش گذاشت و سر نزدیك گوش عزیز آ"

  "تر په دمشون گرم"

 .مادر براي شام صدایش زد

 "پدر و مادر؟ این بي آني، به  فكر مي  سياست  داري به آجاست، باز  حواست"

 .چيزي نگفت، فقط خندید

  :علي آورد روزنامه را داش. بود ماه بهمن

 " شيش نفرشون اعدام می شن "



آنه، انگار نه انگار، تيز و  زده و داره نيگا مي ش ام دست زیر چونه كيخنده، اون ی هاشونو نيگا، اون یكي مي نيگا، قيافه"
نگاهي داره، اون  ره، اوني آه آاله سرشه المصب چه اش ور مي آنه، اونم داره با سبيل چاق مي خونسرد، اون یكي سيگاري

 ** "ان اینا دیگه آي آنه، غرقه فكره، خداي من رو نيگا یه گوشه رو نيگا مي یكي

 :هاي اش شوری به پا کرده بودند تين سطر را نوشت، در حالي آه سرماي دلنشين آبجوي خنك توي رگو نخس

 "...اي" دبه"اي   با سازمان رابطه گرفتم، رابطه١٣٥٠اواخر سال "

 قلب ، و درختي آه"نباتي قو روغن"ي  و لورده له ِ آهنه و درخِت تبریزي، و دیوار آاهگلي باغك نزدیك اش و قوطي و آن تك
  .ي آاغذ نشاند انداخت، بر صفحه مي اش را به تب و تاب

 
 ادامه دارد
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  منتشر آرده بود١٣٥٠سال  ماه من به١٢آه آيهان در 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !عاشق شدم، عاشق
دختر دانشجوی پرستاری و پزشکی، یک  هفت اّما نه، ميان شش. جای خالی توی کافه تریای بيمارستان فيروزگر نبود

 .کنند اش می کرد همه نگاه خيال می. کشيد خجالت می. بنشيند خواست آنجا نمی. صندلی خالی بود 
داشـت غذا . را پيشـاروی خود دید اش برداشت، او چشـم از سينی. دانسـت غـذا زهـرمارش خواهـد شـد  و مـینشست،

 زد؛ لبخندی به مراد. خـورد، آرام و متين مـی
 "خدای من، چه صورتی، چه چشمائی"

 .تر دانشجوی پزشکی بود و یکسال از مراد پائين
 .که کالمی ردوبدل کنند بی,  بودند هر دو نگاه. و روز بعد ُتوی کتابخانه دیدش

کمان توی  مثل رنگين. پوشاند را می ی مراد اش مخملی بود که قلب و سينه کرد، و خنده های اش مراد را گرم می چشم
 .اش را جان کرد جسم و رنگين می. شد هایش جاری می رگ

 :فقط به محمد گفت، و او خندید
 "ان که تا اونجا که ممکنه باید از اونا اجتناب کرد اعیها یه بالی ضروری اجتم تولستوی گفته زن"

 توپيد؛ یاد آقا شریعت افتاد، داشت به احترام سادات می
 اهللا عليه فرموده است؛ نظامی رحمة"

 نشاید یافت در هر کوی و برزن
 وفا در اسب و در شمشير و در زن

 زنان مانند ریحان سفالند
 درون سو خبث و برون سو جمالند

 پهلوی چپ گویند برخاستزن از 
 "مدار از جانب چپ، جانب راست

 :اش کرده بود کلنجار رفتن با خودش کالفه
 "شدن نيست تری داریم، نه، وقت عاشق شدن نيست، کارای واجب نه، االن وقت عاشق"

 :گفت، و آقا شریعت هم انگار همين را گفته بود محمد هم همين را می
  سرچشمه شاید گرفتن به بيل"

 "ُپر شد نشاید گرفتن به پيلچو 
 :تا آن روز, گریخت دید، می و مراد هر جا که او را می

  .انداخت نوشيد، و گاه نگاهی به کتاب اش می ای چای می تریا خلوت بود، مراد گوشه کافه
 :او اّما روبروی مراد نشست. مراد به روی خودش نياورد. اش کماِن قلب آمد، رنگين

 "مزاحمتونم؟"
 "نه، نه"
 "ام منم مِث شما خجالتی"

 .هر دو خندیدند، و انگاری لبانی زیبا بر آن مخمل بوسه زدند
 .دیدند، مراد اّما کشاکش سختی با خود داشت، آشوبی درون اش برپا بود همدیگر را می

 "تری هست شدن و ازدواج نيست، کارای مهم نه االن وقت عاشق"
 .و خودش را پس کشيد
 :اش آمد کنج کتابخانه به سراغ

 "خوام باهات حرف بزنم می"
 "چی شده؟"
 "فهمی؟ من عاشق تو شدم، می"
 "آره"
 "ذاره بفهمی عشق یعنی چی بازی نمی فهمی، یعنی چریک فهمی، نمی نه نمی"

 .و با چشِم گریان از مراد جدا شد
 :حسام سراغ اش آمد. مراد مدتی بيمارستان نرفت

 "آد َدِکت کنن ام که تو داری بدشون نمی ی خوبی نيای ممکنه اخراجت کنن، با اون سابقه"
 :رفت، و باز توی کتابخانه دیدش

 "خوام باهات صحبت کنم می"



ميگی ، من اصلن خرم ، خر ،برو بذار منم با  ام؟ ،َاره من نمی فهمم ، تو درست خوای بگی من آدمه نفهمی چيه، باز می"
 "نفهمی و خریت خودم سر کنم

 "....رف هارو بزنم ، اومدم بهت بگم دکتر مشایخ از من خواستگاری کرده، اما من تورونه، من نيومدم این ح"
ها و مخمل ها چون خنجری به قلب  های اش ریخت، پا سست کرد، همه ی رنگ بدنش لرزید، سرمائی آزاردهنده ُتوی رگ

 صدائی لرزان دارد اش هجوم بردند ، می دانست صورتی سرخ و
 "ی ، مطمئن ام خوشبخت ميشی تيِپ بيمارستان، آره، پيشنهاد خوبی  جوان و خوشی، جراح پيشنهاد خوبی"

 :تر کرد های اش را درشت عصبانيت چشم
 "فهمی فهمی، نمی فهمی، نمی الحق که نمی"

 .وگریان رفت
 :خبر ازدواج اش را حسام آورد

 "ی  ميامی شون تو کاباره عروسی"
 .را خواند"  ناز الهه" کوچه اسالمی اشک ریخت، محمد برای اش شب تلوتلوخوران از کافه خوزستان تا سِر آن
 "رفتن ندارم ی دیگه، حاِل خونه ریم یه کافه به"

 و زمزمه کرد؛
 خواهم شدن به ميکده گریان و دادخواه"

 ."کز دست غم خالص من آنجا مگر شود
 :نين کرد اّما محمد منصرف اش کردچند ماهی چ. ی کتابفروشی و نوشتن رو آورد تحصيل طب را رها کرد و به حرفه

عشق برای فراموش , اون عشق رو هم فراموش کن , ها ُتو دنيا این دوتا کارو با هم کردن ميشه هر دو کارو کرد، خيلی"
 " شدن به وجود اومده

ه جلسات گهگاه ب. هنرمندان به راه بود نشينی با اهل قلم و شبگردی و شب, " های کوه برنامه"، و "هسته مطالعاتی"
 .رفتند خوانی می شعرخوانی و قصه

 :خانه زنی زیبا و جاافتاده بود، سن و سالی از او گذشته بود صاحب
جوُون شاعر و نویسنده باید پشت، و بعضی  های کنه، بچه ی، وقتی احساساتی ميشه غش می ی باحالی خونه بينی، صاحاب می"

 "شه بياد، کار هميشگی هاشو بمالن تا هوش وقتام سينه
 :عزیز دمغ شد. غش نکرد

 "از شانس بِد ما"
 "موند خدمت بود که جائی واسه تو نمی ی آماده به کرد، اینقدر شاعر و نویسنده شم اگه غش می تازه"
مراد سر از پا . شروع کرد" زاده نوری عمران صالحی و عليرضا"کار انتشار را با کارهای " انتشارات چکيده"

 .زیاد شدند, که به قول عزیز عتيقه هایی بودند  , نتشارات هممشتری ها ی ا. شناخت نمی
, ُپرحرف , تکنيک  دانشجوی دانشکده پلی .صدایش بزنند، مشتری َپر و پاقرص انتشارات شد" اسی"گفت  اسماعيل، که می

عزیز  به قول. اتاز فلسفه، و بعد اقتصاد و سياست و ادبي. کرد گذاشت شروع می می پا که توی کتابفروشی. اّما باسواد
 :نمود می" بحرالعلوم"
،  ی ای بندم که این بابا توده شرط می. مونه  می شم عينهو ارزش اضافی اومد، رهبر پرولتاریا، آقای فرم و محتوی، قيافه"

 "رسه آخوندا می شون به وریشه اینا آخه رگ. ای، ميگی نه، شرط ببند ُپرحرف، یعنی توده بندم، سياسی شرط می
هائی را به مراد وکسانی که  جزوه خواست می. ی که از آمدوشدش گذشت، خواست خصوصی با مراد صحبت کند چندماه

 :عزیز بود که گفت.های حزب توده بود ها و نوشته ترجمه ها، جزوه. دوروبر کتابفروشی بودند، برساند
 "کنن و منحرف مون می بریزشون دور دکتر، مفت گرونن، گيج"

 .دردبخور داشته باشند گفتند شاید چيزی به نداشتند، میمحمد و مراد قبول 
به ظاهر از . کرد کار فلسفی و سياسی با مراد می آورد، و گاه گاه جزوه و نوشته و اعالميه می. آمد دو هفته یکبار می" اسی"

 :کرد می چریکهاو مجاهدین هواداری
 "شهر باشن های جنوب ها باید یه چيزی مِث گود عربزنه، اونجا اینجوری که این از امریکا و اروپای غربی حرف می"
 "ها که اینو نشون نميدن ها و فيلم عکس"
 "ای بشو نيستيم؟ به این بابا گفتی که ما توده"
 "آره، آره"

 .و عزیز خيالش راحت شد
وفرای تریلی و های ورزشکار یا ش بروبچه دونم اّما کنم، من اصلن از سياست پياست چيزی نمی بخشين فضولی می منو به"

 ١٩، ١٨بعضی وقتام شوروی، ميگن اونجا با دادن یه جفت جوراب ميشه با دخترای  رن طرفای بلغارستان و اتوبوس که می
 "...ميگن س، تر از مثًال آلمان و جاهای دیگه ساله خوابيد، ميگن وضع خيلی خراب



 "فهمن زنن غرض دارن، نمی اینائی که این حرفارو می"
 "!ب دکترببخشين جنا "

 :گفت" اسی"عزیز باز از 
گفت از نظر صنعتی این  بهشته، می زنه که انگار اونجاها ام از شوروی و کشورهای سوسياليستی حرف می یه جوری"

 واهللا بعيده، آخه ما هم ُمسکویچو دیدیم هم بنز و کادیالک و فورد رو، آخه کشورها از کشورهای غربی و امریکا جلوترن،
 "ان؟ اینا یکی
 :اش گرفته بود دوز خنده اسد تشک

 "م کار نکرد، تعميرشم نميشه کرد تی یه ساعت روسی واسه من آورده، به علی قسم یه هفته بی یکی از شوفرای تی"
 :خسرو مکانيک خندید

 "ان باید چندتا ُپتک بزنی تو سلش تا کال کنه، پتکی"
 :محمد ساکت نماند

دن، بيشتر به محتوای  لی پيشرفت کردن، منتها به زرق وبرق و ظاهر اهميت نمیاینام خي. که ميگين نيست هام اینجوری"
 "کنن کارشون فکر می

 :دوز باز نيشخند بر لب داشت اسد تشک
 "ساعِت من نه شکل داره نه محتوا"

 .ها ندارند ای های فدائی خلق هستند، و ميانه خوبی با توده مراد به او گفته بود که هوادار سازمان چریک. کن نبود اسی ول
 "ی ی ما کافی هارو بخونين واسه ها و کتاب عيبی نداره، شما جزوه"

 :ی باندپيچی شده  ماه آمد، با سروکله۶پس از . اسی، اّما غيبش زد
کنار ساحل، یه دختر خيلی خوشگل، لخت  چشمم افتاد به یکی از ویالهای. کردم سواری می شمال بودم، تو ساحل دوچرخه"

بود، ندیدمش،  پرتگاه بزرگی جلوم. ام یکمرتبه دیدم بين هوا و زمين... داد و دست تکون  برام. ویال وایساده بودروی بالکِن 
 "دره بود المصب مثِه یه. ریخت ای ته پرتگاه بود که به دریا می رودخونه

 :شد ُبر می عزیز از خنده داشت روده
 "فرسته تو اون رودخونه رفيق یارو دختره کارشو بلد بود، حتمی روزی چند نفرو می"

 :تورج گفت ها رو به مهندس  کتاب از ور رفتن به پس . نمود مشتری می. غروب بود
 "با مراد کار دارم، منو اکبر از سوئد فرستاده، یه مقدار کتاب ميخوام "

خودش را . نمود ق میاخال فروتن و خوش.افتادند خانه راه با هم به طرف قهوه. وقتی از اکبر گفت مراد خيالش راحت شد
شوروی حرف  و" اردوگاه سوسياليستی"توفان معرفی کرد، بيش از هر چيز عليه حزب توده و  از فعاليِن سازمان,داریوش 

 :زد
 "کنين؟ چی فکر می" توفان"شما راجع به "

های حول  ی بروبچه گير، همهنيگا کن، نمونه ب م جائی نداره، رو بشناسه، حتی حزب توده کنم تو ایران کسی توفان گمان نمی "
 ".یا طرفدار چریکهای فدائی هستن یا مجاهدین و حوش این انتشارات و این محله

 "دونن اّما اونا اگه بخوونن شاید نظرشون عوض بشه، اونا نمی"
 "شون کنيم نه به حرف ها نگاه می بيشتر به عمل جریان ما "
چيه، چه  سياسی اونا درباره ایران و جهان دونين، مواضع ها چی می یکشون غلط باشه ؟خوِد شما درباره چر حتی اگر عمل"

 "...چطوریه و شون شون چيه، وضع تشکيالت و روابط درون تشکيالتی برنامه حال و آینده رو قبول دارن، ای ایدئولوژی
 :اش را قطع کرد مراد حرف

 "کنم ها کار می  برم بيمارستان، شبخوای یه قرار دیگه بذاریم و رو این مسائل صحبت کنيم؟ من باید می"
 .ها و نشریات ریز شده را به مراد داد، قراری گذاشتند و از هم جدا شدند جزوه
 :.علی رفت محمد و داش سراغ

 "ُکَنِنمون تر از اینی که هستيم می مون داره خوب ميشه، گيج وضع"
 "مون با خارِج کشور برقرار ميشه عوضش رابطه"
 "چکيده بره رو هوا؟خوای انتشارات  می"

 ..محمد چيزی به مراد نگفت
ها، پارک شهر،  عودالجان، کوچه عرب مراد راهنمای اش شد،. شهر تهران را ببيند های جنوب داریوش دوست داشت محله

ه جوادی ها، دودی، ميدان شوش، پاخط، گود عرب مولوی، خيابان خراسان، گارماشين السطان، ميدان درُخوونگاه، ميدان امين
ها دست از سر مراد  آن. هایش را گذاشت اّما سئوال .گفتن، داریوش رفت گردی و از هر دری سخن  ها خيابان پِس ساعت... و

 .برنداشتند
 "خورن ها می هام به ساواکی  پان، تيپ جا رو می و اونور خيابون وایساده، این.ام .دوسه ساعته اون بی"



جا . های آن روز را به مراد داد مهدی نامه .پائيدشان های توی ویترین می ی کتابعلی، طوری که او را نبينند، از ال داش
 :شد کالفه. های سازمان توفان بود اعالميه و نشریه. بازش کرد. سوئد، از داریوش ای َکت و کلفت از نامه. خورد

 "ان، ورداشته اعالميه و نشریه ُپست کرده اینجا ُخالئی عجب کوس"
 :علی خونسرد بود داش. چه شده بودندمهدی و مراد دستپا

 "ِبدش من، کاِرت نباشه"
 :نامه را توی شورت اش چپاند، پيراهن بلندش را روی شلوارش انداخت، و راه افتاد

 "شما نداره، خيالتون راحت باشه گم ماِل خودمه، ربطی به من رفتم، اگه گرفتنم می"
قرار شد بعد از بستن کتابفروشی مهدی . گذشته بود ها ها بر آن ساعت. دندراحتی کشي نفسی به. و رفت.ام.ای بعد بی چند دقيقه

 ."کافه خوزستان"بياید  سراغ عزیز برود و بگوید
 :مراد به محمد تلفن زد

 "ی بگو اونو بياره کافه خوزستان علی شب بيا کافه خوزستان عرقی بزنيم، راستی یه بطر عرِق دبش هم پيش داش"
 .منظور مراد گرفت محمد

، "توفان"های  ها و جزوه غير از اعالميه. کردند پاکِت نامه را باز. داش علی هم آمد. کافه خوزستان خلوت بود. نامه را آورد
 .نامه را بخوانند که مهدی سراسيمه وارد شد خواستند می. ای هم بود نامه

 "و اومده اونطرف خيابون وایساده.ام.همون بی"
بقيه را ریز کرد و توی مستراح ریخت،  .نوشته را خورد ی دست نامه. به طرف مستراح رفتپاکت نامه را مراد ورداشت و 
 همگی چشم به مستراح داشتند، اولين. ليوانی آب روی کاغذهای خورده، نوشيد برگشت،. و چند آفتابه آب هم روی شان

 .مشتری که پا توی مستراح گذاشت خيالشان راحت شد
 "ریزه ط مفصلی روش میخيلی طولش داده، عاليه، مال"
 "زنی؟ ها چيه می عمو عزیز سر ميز غذا این حرف"

 :علی را ُپر از آب کرد و عزیز ليوان داش
 "علی تو بزن بسالمتی اعليحضرت همایونی داش"

 .و رفته بود.ام.بی. با دلواپسی خوردند و نوشيدند، و بعد بطرف خشکبار کامياب راه افتادند
ی " ام الفسادی" از محاسن حکومت اسالمی می گفت ، و . یکی دونفری حرف می زد برای یسر کوچه اسالم "حاج اسد"

 . فرهنگ غرب
 , شود آزادی، عدالت، برابری و برادری فقط با برپائی حکومت اسالمی تأمين می "
 "...ماَجَعلناک َعليهم حفيظًا"و ؛ ..." َفذَکر اَنما انَت مذکر"، ..."َفَبشُر ِعباداَلذین ِیستمعون"

 :گفت محمد 
 "کسی که انگشتری عقيِق دستش قِد تخِم خره، آزادی و عدالت حاليش نيست، دروغ ميگه"

 :مهدی پشت بند محمد آمد
 "تو این دوره زمونه چه معجونی ميشه دونه سال نتوونسته عملی بشه، خدا می١۴٠٠چيزی که "

 .کرد برای مراد بس بود ها تعریف می از چریک همين که حاج اسد
گفت، از مراد خواست با کسی طرح نکند، و  "نوید"از سازمان . گيری جریان جدیدی داشت خبر از شکل. باز آمد" اسی"و 

را  خواست اسی مراد نمی. ای شدند، بيش از پيش از اسی فاصله گرفتند چریکها توده علی گفت جریانی از وقتی داش.. نکرد
 :اش را هم نداشت برنجاند، اّما تحمل

 "ها نيا ونی اسی، انتشارات چکيده و ما ُتو ُتور هستيم، یه چند ماهی اینطرفد می"
 .و اسی رفت که رفت، دیگر او را ندیدند

 .خشم و غرور چاشنی خبرها بود. ها بود ترین شدِن حميد اشرف تلخ کشته. شان تلخ کرد کام خزانی دیگر زندگی را به
با توام، کجایی پسر؟ با تو . کوبن، مملکت اینجوری درست نميشه دون میاینا الکی خودشونو به کشتن ميدن، مشت به سن"

 "زنم حرف می
 "های خوبی بود پدر  تا حـاال، و پای سـفره و بسـاط عرق خـودت، چـه روزها و شب۴٩های  توی سـال"
تو  کنی، آخرشم زندگی میسياست و کتاب فکر  دونم اونجا نيستی، داری به سوزه، اّما می اگر اونجا بودی و باشی دلم نمی"

 "باد ميدی روی هر دوی اینا به
 .بورژوازی ارزیابی کرده بود کاری با افکار و منش خرده پدر را محافظه. چيزی نگفته بود

شور و حالی پيدا کرده بود، خودش را  مهدی. خبر را پخش کردند.انستيتوگوته را آورد" ده شب شعر"کمال خبر برگزاری 
 :شد ی سياست و هنر صحبت ها و رابطه درباره این شب" هسته مطالعاتی"در. بخواند ها شعر در این شبکرد تا  آماده می

 "ها بهتره، فلسفه خيلی سخته بابا، من که سردرنميارم این بحث"



. دخواندن  ها می ای های توده فلسفه را از روی جزوه. زد گفت، جلساتی که صحبت از فلسفه بود، چرت می و عزیز راست می
 :علی مخالف بود داش

های  ، یا اقًال شناخت و مقوله"ژرژ پوليتسر ی اصول مقدماتی فلسفه"اصول فلسفه مارکسيسم از آقاناسيف رو بخوونيم، یا "
 "رو های رفقای زندان جزوه کيوان و یه ِسری.فلسفی ب
 :گفت محمد می

 "هاست هاشون که رونویسی ازهمون ترجمه  بعضیی، شون یکی ها ترجمه کردن، همه ای کنه، اینا روهم توده فرق نمی"
هائی از  علم اقتصاِد نيکيتين، و تکه ی عبدالحسين نوشين و اصول"اقتصاد به زباِن ساده"های  علی کتاب شبی که داش

 به داشتن چشم و روزهای. نشدنی شد مين را آورد، فراموش های مائو و هوشی استالين، نوشته ماتریاليسم دیالکتيک و تاریخی
. های ادبی نيز بود ماکارنکو، ماکسيم گورگی و ُجنگ.س.ا آریانپور، باقر مؤمنی و فریدون شایان،.ح.های ا آثار و ترجمه

 :خواندند رسيد، می دستشان می ها به هرچه از چریک
 "علی؟ کنی داش ان، تو چی فکر می بار خوندم، خوب های پویان و سلطانپور رو واسه چندمين جزوه"
 "شم اومدمنم خو"

علی آورده بود، رونویسی و تکثير کردند، که سطر سطرش را حفظ  ، که داش"مانيفست حزب کمونيست"و آنقدر از روی 
 .شدند
 :دید هنرمندها را در حاشيه می علی داش

ن ای و پرت هستن، ميگ باز و شيره خانوم خيلی از اینا حرفاشونو و خودشون جدی نيستن، وقت تلف کردنه، بيشترشون"
تریاک  اشتباه کردن، الکی خودشونو به کشتن دادن، الُبد اونام باید صبح تا شب ثالث گفته گلسرخی و دانشيان اخوان
گفتن، مثل خوِد اخوان، اونوقت کارشون درست  می کردن و شعر گردی می گردی و خيابون کشيدن، و شب تا صبح کافه می
 "کنه رو نوميد می ن بابا برعکس اسمش همهای. با اون زمستونش شاعر تلویزیونم شده،. بـود

 :آمد محمد از شاملو خوش اش نمی
های شعر خوشه زده تو گوِش سعيد سلطانپور، واسه اینکه اون شعرای درست  اونم که اهل دود و دمه، تازه ميگن تو شب"

 "حسابی ُخونده
 :آورد مهدی اّما تاب نمی"
خصوصی اینا دارین، هنرش  ا ستایش نکرده، چيکار به زندگیها و مجاهده هيچکس به اندازه شاملو از چریک"

 "زنين؟ ها چيه می تر نداریم، این حرف سياسی ی ماست، و از این آدم ی، حافظ زمانه نيافتنی دست
صمد بهرنگی، خسرو گلسرخی و سعيد . بودند "هنر متعهد و هنرمند انقالبی"دنبال  و عزیز و مراد به علی محمد و داش

 .اّما شاملو و کارهای اش را هم دوست داشت مراد. را قبول داشتندسلطانپور 
 :شدند  نفر می٢٠. های شعر را ریختند ی رفتن به شب برنامه" ی ُخِلنو ُقله"روی 

 "گرفت بد نيست، واسه انتشارات خيلی خوبه هاشونم کتاب اگه بشه از بعضی"
 .کرد فکر میآذین  مهدی به کارهای سعيد سلطانپور و باقر مؤمنی و به

همه شاعر و نویسنده و مترجم و محقق  آن دیدِن جمعيت و. شد اینهمه جمعيت بياید باورشان نمی. ها شروع شد و شب
های  واژه .جوشيدند انگاری می. ی مراد ریخته بود بيروِن باغ، دلشوره و شادی در سينه سرشناس، و گاردهای شهربانی در

 .کرد ن میشا زده خلق و آزادی و عدالت هيجان
 "چقدم تيکه ميکه اومده، باغت آباد بشه انستيتو گوته"

 .علی خسرو مکانيک را ساکت کرد ی داش  غره و چشم
 .گير بود علی که سخت حتی داش. کردند اش  تشویق. شبی که مهدی شعرخوانی داشت، همه بودند

 "اومد الحق شعرهای خوبی خووند، بهش نمی"
 "کنه ی قنِد کهریزک تو کونش آب می  کارخونهدوست دخترش حاال از خوشحالی"

 .علی عزیز را ساکت کرد و باز نگاه داش
 "شد گرفتيم برای انتشارات خوب می اگه از سلطانپور یا مؤمنی کتاب می"

 .خواستند، اّما جوابی نگرفتند
 "این بابا فریدون مشيری رو چرا آورده بودن، آخه اون که جاش اونجا نبود"
 "ها شعر خووندن بهتره اعرائی که این شباز خيلی از ش"

 .کرد و فقط مهدی بود که از فریدون مشيری حمایت می
 "دیدی نذاشتن سلطانپور حرفاشو بزنه، کشيدنش پائين"

**** 
دانست سرود شاهنشاهی  می. شرکت نکرد التحصيلی در مراسم فارغ. دکتر طب شد. کندنی بود درس اش را خواند هر جان به

 .خواست اینکار را بکنند نمی  و همه باید بایستند،شود زده می



  کندن از تهران برای اش سخت بود،. ی بندرعباس شد سهميه.هوائی شد ی نيروی سهميه سربازی
. کرد نمود، پنهان می سياسی می. دمخور شدند .مدت کوتاهی از سربازی جمشيد مانده بود، دو هفته. با دکترجمشيد آشنا شد

اش تمام شد، مراد  سربازی آخرین شبی که جمشيد. کرد ها تنيس بازی می با آن. جوشيد پایگاه می ن و اميرانتر با افسرا بيش
پشت . از ویکتور خارا گفت، و با گيتارش نواخت و خواند. گذاشت ی ویکتورخارا را"صفحه. "اش دعوت کرد را به خانه

 .عکسی از استالين بود قاب عکس پدرش،
رضا . جمشيد، و در کافه خوزستان و کافه هوس ی مادر در انتشارات، در خانه. ان یکدیگر را ببينندقرار گذاشتند در تهر

دیدنی و  چند ساعتی ُپشت صحنه بودند، برای جمشيد.ساخت بازی برای تلویزیون می سياه نمایش. ميرلوحی دعوت شان کرد
 .جالب بود

 "دونم خوشت مياد؟ های با ارزشی توشه، میآره، چيز, چمدونائی با خودم آوردم، ميخوام بدم بهت "
 "ان، توَام مارو گرفتی؟ اینا که خالی"
 "ها اونجان ها ونوشته وقتی رفتی خونه کف اونارو پاره کن، جزوه"

های دیگر  های مختلف و ترجمه"دنيا"لنين،  ی آثار ترجمه. کف چمدان را پاره کردند. علی را خبر کرد داش. جمشيد رفت
 :نيامد علی را خوش داش. ودندجاسازی شده ب

 "خووندن ندارن هاست، ای اینم که همش ماِل توده"
 "خوونيم، اونا به درد بخورن هارو می ترجمه "

 .دست چرخاندند به دست. از هرکدام یکی دوتا نگه داشتند . ها را دور ریختند بيشترین جزوه
 .وآمد بود بين تهران و بندرعباس در رفت

اتاق را گشته . ریخته دید اتاق اش را بهم. بزند تاِن بندرعباس، خسته از درمانگاه برگشته بود تا ُچرتیبعدازظهر گرم تابس
 .ترس گذراند، ترس از دستگيری و شکنجه، ترِس از زندان شب را با اضطراب و. بودند

 :رئيس درمانگاه خواست اش
 " .خواهد با شما صحبت کند سرگرد کمالی از ضداطالعات می"

 آورد کرد نشان بدهد از همه چيز سـر در می نمود، سعی می  کمالی مؤدب میسرگرد
 "چائی ميل دارید جناب دکتر؟"
 "نه، متشکرم"
 "چرا دستگير شدید؟, بار دستگير شدید و زندان بودید شما چندین"
 "بدون دليل"
 "یعنی چی؟"

 "کرده باشم دستگير شدم بدون هيچ دليل و مدرکی، و اینکه کار خالفی "
 "هائی؟ چگونه دستگير شدید، و در چه تاریخ"

 :گفت و گفت آنچه را که باید می
 "شما نویسنده هستيد؟"

 "ی کوتاه نوشتم چندتائی قصه "
 "کنيد؟ از کدام حزب سياسی و سازمان سياسی طرفداری می"
 "هيچکدام"

  .اش شد ا مثل چهرهصد. از پشِت ميزش بلند شد. چين بر پيشانی و صورت نشاند. اش را عوض کرد چهره
 "شما طرفدار هيچ حزب یا سازمان سياسی نيستيد؟"
 "نه"
 "ی خرابکارها چيست؟ نظرتان درباره"
 "کنم، کاری به سياست ندارم نظری ندارم، من بيش از هرچيز به شغلم، یعنی طبابت فکر می"

 :ای جلوی مراد گذاشت فورم و نامه
 " کنيدفورم را لطفًا ُپر کنيد و نامه را امضاء"

 و جناب سرگرد خودش او را به درمانگاه رساند
 :اولين بيمار که پا توی اتاق اش گذاشت، از همافران بود

 "تازه چه خبر دکتر؟"
 .و باز شروع کرد

  



 رضاشاه در ماه
 :به در زد ای مادر تقه

 "نميخوای شام بخوری؟"
 "ميام تا غذارو بکشی "

 .یک خط نوشته بود. اش را بر آن بنویسد، نگاه کرد ای سياسی و اجتماعیه ی کاغذی که قرار بود فعاليت صفحه و به
 :ُتو فکر بود خوردن به وقت شام

 "باالغيرتًا سِر غذا دیگه ولشون کن"
 :پدر تعارفی کرد، و استکانی عرق برای اش ریخت

 "زیاد فکر نکن پسر، کشکيات ارزش فکر کردن ندارن"
 "کنم میدونی پدر به کشکيات فکر  از کجا می"
 "نمکی شدن، نه به اون شوری شوری نه به این بی  و احـوال مملکـت طوریسـت که همـه سياسی دونم، اوضـاع دونم، می می"

خودکار . گوش به حافظ خوانی شاملو سپرد .آوای شور اميرُاف را بلندتر کرد. به اتاق اش که برگشت گرم و سِر حال بود
 .دوباره خودکار را برداشت رد،طاقت نياو. توی جاخودکاری انداخت

**** 
سوی  گذاشت، بيشتر به ُپراز عرق کنارش می سينی که پدر گاه گالبدانی ی مادر و هفت پلوماهی دیدار خانواده و بوی سبزی

 :خندید. کشانداش تهران می
 " سرمزنه به وقتی تهرونم یه ساعتم واسه این ننه بابا وقت نميذارم، ازشون که دور ميشم هواشون می"

 .زد سين زیر نور مهتابی برق می ی هفت ی سفره روبروی آینه ِ مادر در خانه پيچيده بود، گالبدان پلوماهی بوی سبزی
 "آره گذاشتمش جلوی آینه که دوبرابر بشه، برکت می"

  .وجوشی تازه وهوای کتابخانه عوض شده بود، سرشار از جنب حال
 "بدون اسم ناشر و شناسنامه. ارو بيشتر جلد سفيد بزنيمآباد ميگن کتاب بعضی از ناشرها تو شاه"

عبدی از . ها پيشنهاد شدند و کتاب. جلوی دانشگاه  آباد دمخورتر بود تا با ناشرهای با ناشرهای خيابان شاه. خبر رامهدی آورد
بود و مهدی  نگار هوسيروس که روزنام, اشرف دهقانی " حماسه مقاومت زندان"علی  داش. آورد انگلس و مارکس و گورکی

ارانی سروده بود، مراد با خواندن شعر آقا شریعت را  شاملو برای. شاملو را آورد" انسان بهمن"زد،  صدایش می" ویروس"
 :پيش روی خود دید

توده آبروی  حزب از رهبران بعضی ست، البته ها بتوان پيدا کرد، همانا تقی ارانی اگر در ميان کمونيست حسابی آدم یک"
 "دانشمند را هم ُبردند این

 .و باز صدای مادر درآمد
 "مادر تو مثًال اومدی تهرون مرخصی، ما که اصلن تورو سير ندیدیم، نه مادر، تو ُدرست بشو نيستی"

گيتار و صدای ویکتور خارا،  و برآوای و مهدی دور هم بودند،  و عزیز و مهندس تورج  علی و داش آخرین شب با محمد 
 :بود اضافه شده Bob Marely گيتار وصـدای

 "کردیم گوش شوروی رو رفقای های  آهنگ از بس بابا، خفه شدیم  آره "
 .و کسی چيزی به مهدی نگفت

 .بار با توپ و تشر تهدیدش کرد سرگرد کمالی این.شعارنویسی و پخش اعالميه در پایگاه هوائی بندر عباس شروع شد
 "جز بازداشت شما ندارم ای  کنم چارهاگر یکباردیگر درباره شما گزارش دریافت"

 "مغرضانه هستند. ها درست نيستند گزارش "
 "ست های ممنوعه شما اتاقتان پر از کتاب"
 ".اجازه انتشار دارند، ممنوعه نيستند ها ی آن همه"

ش زیباتر ازهميشه ا وُکنارهای حاشيه خيابان  .ای کمترین نگرانی پياده از ضد اطالعات به طرف درمانگاه راه افتاد ، بی
ُکنارهای خيابانی که  های بندرعباس روی ی پرنده چقدر پرنده، انگاری همه. خورشيد دلنشين بود گرمای. رسيدند نظر می به

  .رساند جمع شده بودند درمانگاه می او را به
 :تهران بود

 "قراره حکومت نظامی شکسته بشه"
 .رسيد نظر می ن به از دیگران نگرا مادر بيش. و شب به کوچه آمدند

 :مراد شروع کرد
 "اهللا اکبر"



 :اش گرفت عزیز خنده
 "کمونيست های تکبير گو "

 :همه با هم فریاد زدند
 "اهللا اکبر، اهللا اکبر"

 علی جلوتر از دیگران خودش را به سرکوچه رسانده بود داش. ها همصدا شدند ها با آن بام و از پشت
 "آن، در رین دارن می"

  .را شنيدند" ایست"به ته کوچه نرسيده صدای شليک گلوله و فریاد . بست بود دویدند وچه که بنطرف ته ک به 
رو به . ایستاد. سوراخ خواهد کرد ی بعدی پشت اش را یک لحظه فکر کرد کارش تمام است و گلوله. آخرین نفر بود

 :کرد، و فریاد زد ترین سرباز به او بود سربازی که نزدیک
 "رگ بر شاهمرگ بر شاه، م"

صدای پای سرباز را پشت در خانه . را بست در. شان، که درش باز بود انداخت پيچ کوچه خودش را تو خانه. برگشت و دوید
 .پدر مات اش برده بود، و مادر پيشانی توی کف دست داشت. سرباز رفت .و صدای قلب خودش را. شنيد می

 .سربازها در حال رفتن بودند. ز آنجا کوچه را ببيندبام رساند تا ا خودش را به پشت. نگران بقيه بود
 .صبح زود سراغ یکدیگر رفتند، همگی سالم بودند. خبر از یکدیگر ماندند آنشب بی

 :خوشحال و با حسی پيروزمندانه جمع شدند
 "این چه کاری بود کردی، ما گفتيم سوراخ سوراخت کردن"
 "زَنَنم تمی میکردم ح فکر می دست خودم نبود، یهو جوش آوردم،"
 "آباد همينطوری یه جُوونو زدن،  دیشب سر نظام. کرد سربازه نخواسته، واّال اینکارو می"

 :علی را گرفت عزیز خندان دنبال حرف داش
عليزاده که مثًال قایم بشه، خودش سر کوچه  خيلی بامزه بود، همه که در رفتيم رضی درازه از ترسش رفت زیر فولکِس آقا"

گفت  اونم شروع کرده عجز و البه،. سربازا پاهاشو گرفتن کشيدنش بيرون. بيرون بود  پاهاش از زیر فولکِس.تعریف کرد
ی َدبنِگ قرمساق اقًال با این قِد درازت یه  مرتيکه" گفت یکی از سربازا گفت، شو، می دوتا دِر کونی بهش زدن و گفتن بروگم

 "کردی که بری زیرش می تر پيدا ماشين گنده
شکستِن حکومت نظامی، شرکت در تظاهرات، جمع شدن ُتوی انتشارات، بحث کردن و پخش جزوه و  قرق. بود انکارش

 .اعالميه و کتاب
 :کرد خندید و تعریف می عزیز می

ای تو ميدون فوزیه  امروز صبح یه عده .لرزونه، نواره ها تهرونو می اکبر که شب ميگن ازهاری گفته که صداهای اهللا"
 "ی دیوانه نوار که پا نداره ازهاری کردن، َدم گرفته بودن؛ یتظاهرات م

. و هوای انتشارات چکيده را پيدا کرده بود کتابفروشی غالم و جاسم حال. در بندرعباس وضع را همان دید که در تهران بود
پزشک کشيک  .داری پيچيدای در به خواند که همهمه بار می ماکسيم گورکی را برای چندمين مادر.وآمد و ُپر کتاب  پر رفت

سر و صورت اش ورم کرده و زخمی . درمانگاه آورده بودند ی قوی هيکلی را فرمانده پایگاه و چند افسر به امریکائی. بود
 :نمود سراسيمه و عصبانی می فرمانده پایگاه. بود

 .......ردد کنند وها نباید پایگاه را ترک، و در شهر ت از آن پس اعالم شد امریکائی. ُتو شهر کتکش زدن
 :خواب و خستگی امان ندادند

  "نویسم شو فردا می هنوز وقت دارم، بقيه"
تر از  درمانگاه را شلوغ. رئيس بيرون آمد شاد و سرحال از دفتر. اش موافقت کرد رئيس درمانگاه با مرخصی. غروب بود

 .اخالق شده بودند رم و خوشافسران ن. تر ميان سربازان بود، بيش شور و خروشی. های دیگر دید غروب
به ماه نگاه . رئيس دژبانی پایگاه جمع بودند جلوی دِر درمانگاه چند سرباز و گروهبان و همافر، و. هوا تاریک شده بود

 :اش فریاد زد زده با لهجه شيرین هيجان جبریه سرباز شيرازی. کردند می
 "ست، اوناهاش ی، توی ماه اوناش، نيگا کنين، خمينی"

 :تر کرد رئيس دژبانی پایگاه صدای اش را کلفت. کردند با دقت به ماه نگاه می. ای سکوت بود قيقهچند د
 "ست بابا این که شبيه رضاشاه"

 .شبيه رضا شاه هم بود, راست می گفت 
 :همافری که کنارش بود، خندید

 "هر که از ظن خود شد یاِر من"
 :گفت هرکسی چيزی می

 "باهت دارهراست ميگه، به رضاشاه هم ش"
 "مونه ی اسب می نه بابا شبيه کله"



 "ی اینه که ظهور امام زمون نزدیک شده، ميگن موی آقارو الی قرآن دیدن، این عالمت خوبيه ميگن، خبِر خيره، نشونه"
 "کدوم قرآن جبریه؟"
 "های عالم ی قرآن ها جناب سرگرد، همه ی قرآن همه"

 :نه صاف کردسي. اش را گرفت جلـوی خنـده رئيس دژبانی
 "ها فروش جای سـلول تو بدنـش پشـم و مـو داره، خـوش بحاله واجبی َپه آقا به"
 .همه خندیدند جز جبریه و یکی دو سرباز و همافر"

 زده به ماه خيره شد؛ مراد حيرت
 "شون شون شبيِه، به همه رضا شاه و اسب و خمينی، آره به همه"

ها و مأمورین  نمودند، اّما بيرحم با ارتشی می تر مردم با یکدیگر مهربان, خونروزهای انقالب؛ روزهای خشم و خشونت و 
 .سابيد ی حيوانی انسان، شعور را ميان دو سنِگ شور و شّر می نماد چهره انقالب. شهربانی و ساواک

. رستان ببرندخواستند او را به بيما نمی .تير خورده بود" خطی عزت خط.. "سراغ اش آمدند" ایران مهر"از خيابان 
 :اش کرد و کاری نبود، پانسمان زخم عميق. ترسيدند دستگيرش کنند می

 "گيرو چه به تظاهرات و انقالب؟ ی چاقوکش و باج خطی عزت خط"
آباد  ایرانمهر و فوزیه و نظام آباد و خيابونِ  مفت های  و لوت تازه کجاشو دیدی، طرفداره مجاهدین شده، ُخب خيلی از الت"

 "بهمن سازمان دیدم، اونام حتمی فدائی شدن١٩من توی تظاهرات   دروازه شمرونووگرگان و
دوروبر خودروی . اورژانس بيمارستان کمک باشد زد، رفته بود تا شاید جمعيت مـوج مـی. بود "بيمارستان جرجانـی"جلوی

 :کرد د مردم التماس میدار بود زیر مشت و لگ ی خودرو که درجه راننده. بود راه افتاده ای به ارتشی ولوله
 "و چه نگاهی داشت آن مرد"

دیگری با چنگ . ُکلت و کمربندش را ُبرد یک نفر. سرنشين دیگر خودرو سرگرد بود، چند نفر او را به خودرو چسباندند
خودرو تکيه  هایش را بسته بود و به چشم. گفت هيچ نمی. خون فواره زد. اش کوبيده شد بينی مشتی بر. اش را کند پاگون و ُقپه

  .دار و سکوت سرگرد ی درجه داده بود، ضجه
 :جوانی جمعيت را با فریاداش شکافت

 "بُکشينش، بُکشينش"
های اش هنوز بسته بود  سرگرد چشم. بيرون کشيد  پای اش بسته بود، ی بزرگی از غالفی که به ساق جمعيت را کنار زد، قمه
هياهوها را  اش یکباره باز شد، و فریاِد جانخراش رد فرو کرد، دهانش بهدرون گلوی سرگ قمه را. و سر بسوی آسمان داشت

جمعيت هلهله ... اش فرو کرد و قمه را درون سينه. جهيد جوان قمه را از گلوی او بيرون کشيد، خون بيرون. به زیر کشيد
 .کرد

 :لرزید، و چنگ به صورت خود کشيد شد، دست و پایش می مراد باورش نمی
 "دای منخدای من، خ"

 .اینهمه شقاوت باورکردنی نبود. کالفه بود.کابوس بود.گيج و مات به خانه برگشت
 "انقالب یعنی همين"

 :عزیز هم نظر محمد را داشت
تازه این فقط جلوی بيمارستان جرجانی نيس، ُتو  ی ملت خودشون رحم نکردن، واسه اینا نباید دل سوزوند، اینا به زن و بچه"

درخت آویزونشون کردن،  ها رو تيکه تيکه کردن و از ها کردن، ُتو رشت ساواکی همينکارو با ارتشی  همبازار و درخونگاه
کردن،مِث  همينطوره، باید این جاکشا فکر یه همچی روزی رو می م ُتو مشهد و تبریز ميگن بدتر، حتمی جاهای دیگه

هر دستی بدی همون دست پس  دی احساساتی نشو،همينه،توام دکتر زیا. کشتن، ُخب حاال ُتواوون پس بدن می خوردن آدم آب
 "زنن درت را نزن در کسی را، که می. ميگيری

هاروکشتن، ميگن لت و پارشون کردن، با چاقو و قمه و  خانوما و جنده م ریختـن ُتو شهـرنو چنـدتا از خانوم  عـده ميـگن یه"
 "...دیلم

رو " آبجو شمس"ها که هيچ، این  فروشگاه ها و ها و بانک نماها و کافهحاال اینا که چيزی نيست، درب وداغون کردِن سي"
 "اینا دیگه چه خرائی هستن بگو، یه شيشه آبجوشم سالم نذاشتن،

هارو  درست می کردن، بنزین ریختن خوک هائی که کالباس و سوسيس دارتر، رفتن سراغ خوکدونی کاروخونه از همه خنده"
 "رو درب و داغون کردن کارخونه زنده زنده سوزوندن، بعدشم خوِد
کننده  گيج. شدند با کشکولی خبر، و انبوه کتاب و نشریه و اطالعيه دور هم جمع می. آمدند  و هر غروب هرجا که بودند، می

 .بودند
 .های انقالب را با خود برده بودند به چشم مراد شادی. دار کنار رفتنی نبودند چهره آن سرگرد و درجه

 :سرشار از نفرت بودندعزیز و محمد 
 "کردن اینجوری تقاص پس بدن خواد اون دمای آخر نصيری و ثابتی رو ببينم، فکرشم نمی دلم می"



 "ثابتی که ميگن در رفته"
 "ی تقاص و انتقام از این معرکه کسی در ُبرو نيست، معرکه"
 .ماه به بندرعباس برگشت اواخر بهمن. تر شده بود تاب بی

ها و  تفاوت کتک اش زده بودند، بی همافرها بشدت. سرگرد کمالی در زندان پایگاه بود.. ده بودچهره پایگاه عوض ش
 .راندند سربازان و همافران بر پایگاه حکم می. شکسته و خسته ندیده بود افسران را اینگونه.ترین همافرها غيرسياسی

بيشتر از بقيه کتک زد، همافر اسدی، که کسی  مالی روتر از همه بود، انقالبی شده، سرگرد ک مال گروهبان احمدی که خایه"
کمالی رو جلوی  ای شده، شلوار سرگرد ی دو آتيشه دونی که چه انقالبی چشم شاه ابروئه نمی کرد جلوش بگه باالی جرأت نمی
 "...زد و گروهبان احمدی سرگرد رو می ام رسوند، همون موقع کشيد پائين و بهش انگشت می همه می
 .نمود ها می هواداِر چریک  تهران دید، همافر توده ای کهتوفان را

 "ی ارتش کاره همه رو کرده  بازرگان زده، سپهبد مهدیون گندی دیدی چه"
 :چه کرده بود، و چگونه شخصيتی بود" مهدیون"دانستند که  ی پایگاه هوائی بندرعباس می و همه

شو ُپر یخ کنن که با دختره تو آِب یخ  خونه ه سربازام ميگه استخریه دوست دختر تو کرمون داره، هر هفته ميارش بندر، ب"
کرمون جوالن  نمياد، واسه اینکه پيش اون چوسی بياد یه فانتوم ور ميداره ميره رو آسمون ام که دختره هائی هفته. حال کنه

 " با چشم خودم دیدم و با گوش خودم شنيدمم داره، اینارو من خنده خند دکتر، آره، به. ميده که دختره اون پائين ببينه و حال کنه
 .کرد اش را تأیيد می های نه فقط جبریه که گماشته سپهبد بود، هر آنکس که دوروبر او بود حرف

 :گفت توفان می
 "باید به فدائيا بگيم افشاش کنن، آره باید افشاش کرد"

******** 
 .شان مثل هميشه جمع بود جمع. شناخت خوشحال از اینکه در تهران خواهد ماند، سر از پا نمی

اگه اونا نبودن . الکردارعيِن خيالش نبود شون تير خورد، دیدی، یکی بودی و می  رو گرفتن باید می۶که کلونتری شب اون"
 "اسم بامسمائی واسه خودشون انتخاب کردن شد کلونتری رو گرفت، الحق که نمی

ی پادگانارم  همافرا چریک فدائی بودن، ميگن همه ، خودم بودم، بيشترجوری بود، نيرو هوائی رو اینا گرفتن جا همين همه"
 "...ام اونا گرفتن و"سرهنگ زیبائی"ی  های ساواک و خونه اداره اونا گرفتن، زندان اوین و

 :زد به عزیز خندید عبدی در حاليکه روزنامه ورق می
دونيم اینا چهارتا و نصفی بيشتر  ما می  اونجائی کهبابا یه مرتبه بگو چریکها انقالب کردن خيال خودتو راحت کن، تا"

 "...ها و ها و زندان پایگاه ها و ی کالنتری نبودن، چه طوری همه
 :عزیز حرف عبدی را قطع کرد

 "عينکتو عوض کن آقا عبدی، گرت و خاک روش نشسته"
 :ها و تبليغات چریک های فدائی گفت از ميتينگ, مهدی شروع کرد

خودشونو سبک . خوان برن پيش خمينی، اشتباه بود می بليغات و فعاليتشون پوشوندن، اّما اشتباه کردن گفتنی شهرو با ت همه"
 "گفت الزم نکرده بيان به دیداِر من خرم که کردن، ُخب اون کله

 "خرش از ُپل گذشته"
ی  آميزه. مراد که اینگونه بودکردند،  می های سازمان چریکهای فدائی شرکت ها و تظاهرات و برنامه ُپراضطراب درميتينگ

رویاها و  کردند کابوسی بودند که ها حمله می ها و تظاهرات و برنامه که به ميتينگ آنان. شادی و غرور، و دلهره و ترس
 :پيچيدند های شان را درهم می شادی

 "باید َزدشون، باید جلوشون وایساد"
 .شهرزاد شاد و رقصان آمد تا کتاب و روزنامه بخرد

وغریبی  خيلی جای عجيب. اعالميه پخش کردیم ام شهر، ُکلی روزنامه فروختيم، خيلی روز با کامليا و فرنوش رفتيم جنوبام"
برین، شما دخترهای خوب  جا دختر خانوما از این"گفت؛  ما می اومد به ام هی می یه آقائی.کردن می چپ نيگا ما چپ همه به. بود

آنقدر گفت و یکدنگی کرد که کامليا عصبانی شد و به اون " اینجا برین ی شما نيست، ازرسين، اینجا جا نظر می و حسابی به
جا  دیم همين هستيم و ترجيح می کنيم که اهل این محل آقای عزیز ما توی همين محله بزرگ شدیم، ما افتخار می" گفت؛

 "به ما چسبيده بود رفت م آقاهه که عيِن کنه باالخره," فعاليت کنيم
 :های اش را روی پيشخواِن انتشارات گذاشت ها و روزنامه ابمراد کت

 "شهر اسمش چيه و کجاست؟ ی جنوب محله این نگفتی"
 "ميدوِن قزوین یا خيابونه قزوین"

 .زد، زد زیر حنده ای را ورق می عزیز که مجله
 "خندین؟ چرا می"
 "ست"هرنوش"ی خوبی نبوده و نيست، اونجا  دونی شهرزاد، اون محله محله آخه می"



 "واه خدا مرگم بده"
 .هایش را برداشت، و رفت ها و روزنامه کتاب

 .ای پا ُتو انتشارات گذاشت خواست چيزی بگوید که مشتری عزیز می
دخترک . و به دخترک نزدیک شد چشمکی به عزیز زد. و پشت دخترک جالل زاغول وارد شد, پوش دخترکی زیبا و شيک

 :جالل زاغول خنده بر لب رو به دخترک کرد. خرید اشرف دهقانی را"ی مقاومت زنداِن حماسه"کتاب 
 "تون خيلی خوشم اومد خيلی کتاب خوبيه، من از سليقه"

 .افتاد می" حماسه مقاومت زندان"بار بود که جالل زاغول چشمش به کتاِب  نخستين
 :عزیز خنده شيطنت آميزی بر صورت داشت

 " هدایت همين کتابهآره آقا جالل، یکی از شاهکارهای صادق"
 :جالل زاغول چشم به دخترک دوخته بود

ای داره، چه در فورم و چه در  تری هم داره، اّما این کار حال و هوای دیگه بله، بله، البته صادق هدایت کارهای درخشان"
 "محتوی

 :طرف عزیز گرفت ای به جالل زاغول کتاب را برداشت و صدتومانی
 "دوتا کتاب حساب کن"

 :نمود  خجالت کشيده میدخترک
 "دم، خيلی متشکرم نه، نه، من پول کتاب خودمو می"

 :گرداند، گفت عزیز بقيه پول جالل زاغول را که برمی
 "ها پس گرفتنی نيست"

" بيالخی"پيش از اینکه، پا از مغازه بيرون بگذارد برگشت و. دخترک از مغازه بيرون رفت، و جالل زاغول هم دنبالش
 .دتحویل عزیز دا

****** 
دندانپزشکان و داروسازان عضو و  ی که جمعی از پزشکان،"اتحاد",شکل گرفت " اتحاد پزشکان و داروسازان ایران"

 .ای هم اضافه شدند های مستقل، و همقطاران توده آدم. شد را شامل می "اکثریت"هوادار سازمان فدائيان خلق ایران 
انتشاراتی که جمع . کرد انتشارات چکيده فکر می تر به گذاشت، اّما بيش قت میاش نقش داشت و گيری برای اتحاد، که در شکل

 .بودند اش پاچيده شده برپاکننده
نمود و  را نداشت، سوت و کور می انتشارات حال و هوای گذشته. روابطی تازه و دیگرگونه جای پيشينيان را گرفت

 .ودنم اینگونه مـی اصلن جلوی دانشـگاه تهـران. گرفته غبار
محمد با بعضی از . پيدا پست شد و کم ی اداره عزیز کارمند رسمی.. ی کوچکی راه انداخت مهدی در بندرعباس چاپخانه

بساطکتاب و  ،"امير نواری"پای  علی گاه جلوی دانشگاه پابه داش. ساوه اجاره کرد ای در جاده های محله مرغداری بروبچه
اهللا و حسن  کتابفروشی را سيف. زدند کتابفروشی سرمی ورج و مراد، گهگاه بهت. کرد نوارهای سرودهای انقالبی پهن می

 .شب نداشت روز و. گرفت می" اتحاد پزشکان و داروسازان ایران"بيشترین وقتش را تشـکل  مراد. گرداندند طوطی می
ه ماه بعد چه خواهد کرد و چه صحبت از اینک. دید اندازها را می ساعت چشم به پرانرژی و پرکار، اّما روزانه و گاه ساعت

 :خواهد شد، نبود
 "کاری آفریده شدم، والسالم، فقط شور، قربونش برم از شعور و فکر خبری نيست فقط واسه خرده"

 :و به خودش خندید
 "ِ جوانی و عشق و انقالب، انقالبی سوار بر اسب چموش نفرت و شعار و عاطفه ی مه شوری در محاصره"

سراغ دکتر دانشمند، که . انفرادی تماس داشته باشد اده بودند تا با برخی از پزشکان و داروسازان به طورقرارهائی به مراد د
  .شـناخت های اش می را از روی کتاب او. رفت چشم پزشک بود، 

 .برخورد بود صميمی و خوش. مطبی زیبا با وسائلی زیباتر و گرانقيمت
 :های اش را بهم ماليد دست. در را پشت سر او بست. کرد ای بدرقه  بوسهاش را با منشی. آخرین بيمارش را دیده بود

 "ُخب حاال ميشه یه نفس راحتی کشيد"
 :ای بيرون کشيد، یخ و آب و کمی ویسکی ای از گوشه بطری

 "ام گرونه های اعالست، خيلی از اون ویسکی"
اش گفت، و از اینکه  از گذشته. لودهنده بودند اش شده ها و صورِت سرخ تر هم نوشيده بود، چشم دکتر دانشمند پيش. نوشيدند
بساط بساط . زد می ای یکبار به او سر مراد هفته. از کار تشکيالتی تنفر داشت. همکاری کند خواهد باحزب توده چرا نمی

 .هميشگی شد
های سياسی و  ختالف، اما ّرد پای ا"غيرتشکيالتی شکنی و کارهای سازمان. "های تکراری حرف. دکتر مرتصی خبر آورد

تأیيدآميز  دیگران برخوردی. دکتر صادق با شنيدن خبر بهم ریخت. سازمان پا می گرفت نظری و شخصی دیگری در



  .مراد سکوت کرد، حرفی نزد. داشتند
ين، ها، برخورد با منشعب انشعاب. فکر کند گفت برای کار با سازمان باید می. باالخره دیدش. چندبار به مطب صادق سر زد

 :اش بودند حزب توده، مسائل های سياسی، و نزدیکی به گيری موضع
چریکهای فدائی خلق خلع و به  دونی اینجوری که رهبری سازمان پيش ميره همين روزا از عضویت در سازمان می"

  "فروش یعنـی ميشيم آدم  ميليونی خمينی مفتخر ميشيم،٣٠عضویت در ارتش 
  .گ زدها و صورت اش را خون رن و چشم

 "کردن داری بيا سراغم اگه حاِل ورزش"
 :کرد ای ولو می مراد را مچاله شده گوشه. پيچيدند گاه به هم می. دویدند می" امجدیه"دور ميدان 

 "بابا خيلی خرزوری"
 .دکتر صادق با تأخير آمد. ی مراد بود جلسه خانه. آن روز را به یاد آورد

 :نگرانی سراغ مراد آمد  شب، وقتی همه رفتند مادر با دل.ما در در را به روی او باز کرده بود
شون رو چشمام، اّما من خيلی نگرانم،  قدم م، نه، ی دوستات ناراحت و خسته مادرُجون نه اینکه فکر کنی من از پذیرائی"

 "های سازمانی و حزبی رو کم کنين گيرن، یه ذره این جلسه می ریزن همه شمارو باالخره یه روز می
 : را بغل کرد و بوسيدمادر

بيمارستان ُتو جنوِب شهر باز کنيم، واسه همين  ی دکترا بود، ما ميخوایم یه و حزبی نبود، جلسه ی ما جلسه سازمانی  جلسه"
 "جلسه گذاشته بودیم

 :مادرخندیده بود
ه و هيکل اون آقائی که من مادر کجای قياف ای پسر تو دیگه منو رنگ نکن، من این موها رو تو آسياب که سفيد نکردم، آخه"

 "خورد، باالغيرتًا دروغ کم بگو می درو روش باز کردم به دکترا
گيری و بروبازوی کت و کلفت و ورزیده، به پزشکان  ی کشتی  و قيافه های شکسته  گوش گفت، با آن کترصادق را می

 .خورد نمی
 "مونه و حوضش رین رفيق فرِخ تون می اینجوری که پيش می"
 "س دیگه م حزب تودها حوضش"

 .کرد، مرادی که انبانی سئوال بود ها مراد را عصبانی می زدن طعنه. بردار نبودند وکاظم و عبدی دست
 :شد کار و درس را شروع کند که دکتر مرتضی سراغ اش آمد آماده می .سراغ ارتوپدی رفت

 وداروسازان، و تشکيالت  تو ُتو اتحاد پزشکان به  ما. رهگي خيلی وقت مهمی ُتو زندگِی توست، اّما رزیدنتی ی  مسأله دونم  می"
 "نظرشون اینه که فعًال برای اینکار دست نگه داری، حتی رفيق منوچهر احتياج داریم، رفقا
  .و دست نگه داشت

  .کارکردن در بيمارسـتان سـوانِح سوختـگی قنـاعت کرد به
 "ميخوان َدَکت کنن، حواست باشه"

 .اش کرد با سالم و صلوات، رئيس بيمارستان، دکتر احمد، راهی جبهه. گفت دکتر خليل راست می
عنوان یک فدائی که به  ی کفترها، به گنجه بام کنار روی پشت. شِب پيش از پروازش به جبهه، دکتر مرتضی سراغ اش آمد

 .رفت وصيتاش را نوشت جبهه می
. رو داشت را پيش و برادرهای اش  ر و پدر و خواهرهانامه بيش از هر کس و هرچيز چهرِه ماد وقت نوشتن وصيت به

 .ها نرسيده بود آن باید به که می آنطور.  سينه داشت احساس گناه به .ها فکر نکرده بود آن  آنگونه به هيچوقت
 :کرد آسمان ُپرستاره را تماشا می. دکتر مرتضی که رفت، مادر به سراغ اش آمد

 "خوری مادر؟ شام نمی
 "امچرا االن مي"
 "چرا رفيقت شام نموند؟"
 "کار داشت"

خواند، حسن اتاق دیگر  می" اکثریت کار"ی  محسن روزنامه. کشيد ی باز، سيگار می پدر گوشه اتاق، نزدیک پنجره
سبزی  مادر قورمه. اش شوهر بودند، و برادر بزرگتر سرگرم زن و بچه ی خواهرها خانه. کرد گوش می" شوراميراوف"

 .پخته بود
 "ی پسر استکان عرق خالی یه جای "

اش کرد، و ليوانی برای پدر، و خودش  با ماءالشعير قاطی. ای پنهان کرده بود آورد ی الکل طبی را که گوشه بلند شد، و شيشه
 :ریخت

 "کردی، مثًال چندميليون تومن پول چيزه دیگه طلب می بهتر بود مرد یه"
 :مادر برای اش ُپلو کشيد



 "ه؟نميشه حاال نری جبه"
 "ی دکترا باید یه مدتی برن جبهه نه، همه"

 :شان بغل اش کرد نساء کوچکترین. های شان، آمدند بعداز شام خواهرها و شوهرخواهرها و برادر بزرگتر و همسر و بچه
 "آری؟ م چی می عمو مراد از جبهه واسه"

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 داش علی را هم کشتند
اش ميزبان عزاداِر سکوت و  دوران دانشجوئی ماهشهر و آبادان، شهرهای زیبای. ن برده شدبه ماهشهر و از آنجا به آبادا
 .پوش روزها ی دانشجویی زنده شده بودند ، اّما کفن خاطرات.آتش و ویرانی و مرگ بودند

. داد خرمای گندیده میهای سوخته، بوی دود و  نخل ِ ماهشهر را چادرهای آوارگان پوشانده بود، و آبادان شهِر باشگاِه دارائی
 .کردند ها با صدای خمپاره بازی می پرنده .شهرنشين بود شهر بی

نه . خود آورده بود، به مراد داد تا بخواند های احسان طبری را با کتاب. ای بود نمود، اّما توده همسفرش پزشکی مذهبی می
بيش  .یکماه گذشت. ی و جنگ ُخردش کرده بودهمسفرش برای حزب توده، حکومت اسالم فشار شليک توپ و خمپاره، تبليغ

های  اش را چنگ ی بازگشت تمام راه، شادی.بازگشت ,شان تلخ بودند باری از خاطره، که بيشترین با کوله. نمود از یکماه می
 .قاپيد می" تقی"

شد که  ای می ها سایه قیی عرا صدای توپخانه هر شب، زیر نور ماه، و. ی بيمارستان را جنگ دیوانه کرده بود تقی، راننده
 خواند؛ زد، و گاه آواز می کشيد، نعره می زوزه می. کشيد می ها ی ُزمخِت نخل چنگ بر تنه

 "آباد، نيگا ی نظام ی خيابونه ایرانمهرم هی بچه منم بچه"
 .داد اش را به مراد نشان می  والش های خونين و آش و چنگ

 :ش داده بودی آبادان را نشان ا زده های جنگ تقی خيابان
ایم، البته  سال طول بکشد، ما ایستاده بيست دار نيس؟ اونجارو بخوون؛ این جنگ اگر رو دیوارا رو نيگا دکتر، خنده"

آبادان دست  رو بخوون؛ جنگ جنگ تا پيروزی، تا فتح کربال، تا فتح ُقدس، هنوزنصف یکی اون. درجماران نه در جبهه
الخالق، خر پيشه این  ، جل"جنگ برکت است"تره،  باحال ، اّما اون یکی از همهخوان برن ُقدس هاس، حضرات می عراقی

 "بابا فيثاغورثه
 .داد و به تأسف سر تکان می
  .وآمد بود خانه ُپر رفت. آمدند تهران به دیدارش می

پيش از . ای افتاده است زهورودی پی برد اتفاق تا از همان نگاِه سرِد نگهبان دِر. بيمارستان سوانح و سوختگی تغيير کرده بود
 :صدایش زد" پذیرش"برود نخستين منشی  آنکه سراغ دوستان عضو شورا

 "دکتر احمد با شما کار داره"
  .ریيس بيمارستان برود, های دیگر گفته بودند، از او بخواهند پيش دکتر احمد به او و منشی

از . بوسيداش، چای سفارش داد. اش آمد طرف ده شد و بهآمدگویان از پشت ميز ریاست کن امان نداد مراد سالم کند، خوش
 :جبهه پرسيد و از احوال خودش

اّما منهم در . هميشه به شما احترام گذاشتم .مندم دونی من به شما عالقه یکی دوتا خبر دارم که خبرهای خوبی نيستن، می"
 "شناسی؟ رو می طيفیشما دکتر ل. دارم قوانين را رعایت کنم واقع کارمند دولت هستم و وظيفه

 "ی ی وزیر بهداری آره، ُتو دانشکده پزشکی همکالس بودیم، االنم که معاوِن پارلمانی"
 "چندوقت پيشم وزارت بهداری دیدیش؟"
 " بگيرم آره، تصادفی، رفته بودم سهميه الکل طبی"

 :وگو بدهد خواست شکلی دوستانه به گفت می. خندید
های ضدمذهبی زدی و  دانشجوئی پيش او حرف ی هستی و دوران"پيکار" کرده که شما دونی وقتی شمارو دیده گزارش می"

 "ها یعنی چه ؟ حرف دونی این َسب نبی و امام کردی، می
 "واقعيت نداره "

 "در ضمن این نامه هم برای شما از وزارت بهداری آمده. کنم دیگه وزارت بهداری نرید توصيه می "
خداحافظی از در  نامه را برداشت و بی. چيزی نگفت. از بيمارستان و هرگونه کار دولتی بودحکم اخراج . نامه را باز کرد

 .بيرون زد
نمودند و معترض، مابقی،  بودند، ناراحت می فقط رضا و اصغر، که هوادار سازمان. دانستند سراِغ اعضاء شورا رفت، می

 .شان زده بود ساکت بودند یا غيبکردند، یا  هارت و پورت می ها که بيش از دیگران ویژه آن به
 .نم و ریز بارید، نم باران می

 . بود١٣۵۴سال . بارید روز هم باران می آن
دربار شاه از مناطق فقيرنشينکشور بدون  بود که" ای دانشجویان سهميه"جزء. لطيفی چندماهی بود از زندان آزاد شده بود

ها را  کردند، آن نمی ها اعتماد دانشجویان سياسی به آن.  و بلوچستان بودندشان از سيستان جمع .کرد ها می کنکور وارد دانشگاه
 .با گروهی مذهبی، که مخالف رژیم شاه بودند، همکاری داشت. افتاد لطيفی اّما دستگير شد و به زندان. پنداشتند خبرچين می

 :مراد تاب نياورد. کرد ها تبليغ می داشت عليه مارکسيست. کافه تریای بيمارستان فيروزگر بودند. از زندان آزاد شد



 " وقت دعواهای حيدری نعمتی نيست االن که"
 "ها روشن بشه، این دعواها حيدری نعمتی نيست کشی هميشه وقتش هست، همين حاال باید خط"

انه برخورد با مراد صميمانه و دوست. داد نمی اش را نشان لطيفی دلخوری. اش دلخوری شد و شروع جر و بحثی بود که پایانه
 .پنداشت و سياسی می مراد او را آدمی درست. کرد می

 .اخراجش ناراحت اش نکرده بود، برایش مهم نبود
 .ماجرا را به عزیز و محمد گفت. دم دفتر چکيده را پوشانده بود بوی چای تازه. به انتشارات چکيده رسيد
 :عزیز شوخ و شنگ بود

خيال، خداونِد عالم این دوتا تخمو داده  جاتونه، بی یه خودکاره و یه کاغذ، هرجا برینتون  خيال دکتر، ُشما دکترا سرمایه بی"
داشت، گفت دو  بگی به تخمم و ازش بگذری، راستی یه دخترخانومی به اسمه رؤیا اومد کارت واسه یه همچی روزی، که

 "گرده ساعت دیگه برمی
 :.ی پرستاری  ودانشجوی رشتههواداِر فعال سازمان. و ترسان پریده  رنگ. و رؤیا آمد

 "خوام باهاتون خصوصی صحبت کنم می"
 :انبار کوچک انتشارات بهترین جا بود

هوای روزنامه  از کارگرای کارخونه به ی کرج روزنامه بفروشم، دوتا های جاده صبح رفته بودم َدِم یکی از کارخونه"
 "...و ای زدن منو بردن یه گوشه خریدن و حرف
 :اش را تمام کند داد حرف گریه امان نمی

 "ی که دارم اّما از همه بدتر خونریزی و دردی. شون با انگشتش بکارتمو پاره کرده، تماِم تن و بدنم زخم و کبوده یکی"
 :اش کرد معاینه. راه افتادند، سراغ رفيقی که پزشک متخصص زنان بود رفتند

 "توونم بکنم چکار میوالشش کردن، فعًال باید استراحت کنه تا بعد ببينم  آش"
 "فردا بيا بریم همون کارخونه، قضيه رو پيگيری کنيم"
 "ولشون کن، ولشون کن"

 .و رفت
 :پلو و بحث و شوِر اميرُاوف، و بيش از هر چيز بحث حزب توده بود شب را در اتاقک کوچک محمد گذراندند، عرق و قيمه

 "خوره هارو می کنه، داره فدائی توده داره کارخودشو می باالخره حزب "
 :صدا شده بود علی هم عزیز با داش

 "کنه آره، حتمی نفوذی تو فدائيا داشته و داره، حتمی، واّال به این سرعت که یه سازمان سياسی صدوهشتاد درجه تغيير نمی"
 :کرد از حزب توده حمایت می. ها را قبول نداشت محمد این حرف

کنن و ُخب دانش و تجربه  عمل می تر هم تره، درست تر و معقول درستهای حزب  اینا همه حرفه، برنامه و سياست"
های  زنن حرف هائی که درباره گذشته حزب می توده رو زیاد کرده، حرف ام دارن، ایناس که کشش به سمت حزب بيشتری
کرار حرف دشمنارو ت حزبه، معلومه دشمن حزب نظرش چی بوده و هست، خب یه عده بدون مطالعه و دقت مخالفای

های مخالفای  ها و حرف ی منابع ما کتاب حزب خبر داشته باشيم، همه کردیم بدون اینکه از گذشته کنن، خود مام قبًال می می
 حزب توده در  جزوه عليه خواست اعالم موجودیت کنه اّول یه بود، ُخب هر دارودسته و جریانی هم که می حزب توده

 "درباره یک حزب سياسی قضاوت کرد ها نميشه با این حرف. آره آورد، و یا درمی می
 .ای بخواب رفتند و بعد هرکدام پتوئی روی خود کشيدند، و گوشه. ها بود دست بحث تا دم دمای صبح از این

 .روشن بود صدای آواِز خروِس همسایه بيدارش کرد، هوا تاریک
کرد، به طب که جز اندوه  اش فکر می ورژانسا های کشيک در به بيمارستان سوانِح سوختگی و شب. ُتوی رختخواب نشست

آبی، که آتِش  چشم تر، مثل سه خواهِر هائی تازه های تازه، و رنج ها و دوستی وشاید فقط آشنائی بيشتر برای او چيزی نداشت،
 .رؤیا که آرزوی اش را َپرَپر کرده بودند های شان را بسته بود، و جنگ سوزانده بودشان، و او چشم

 "کنی؟ به چی فکر می. ب دکتربگير بخوا"
 "علی  داش به صدای آواِز خروِس همسایه"

 :روز مهندس تورج سراغ اش آمد غروب همان
 "خواد باهات صحبت کنه، هرچی زودتر بهتر منوچهر می"
 "بازم انشعاب؟"

 ترین پاسخ بود اش روشن سکوت
 .بود و سبز و خرمُپرُگل " ها ميدان گل. "رسيد نظر مـی شاد و سرحال به. منوچهر آمد

داره، هم بر سِر وحدت در جنبش  کنی؟ حتمی متوجه شدی که دو نظر وجود رو دنبال می های درون سازمانی بحث"
 "کنی؟ سوسياليستی، تو چی فکر می کمونيستی ایران، هم درباره اردوگاه

  "فهمم سازمان داره ميره ُتو دِل حزب توده، من اینجوری می "



های جمع چنان از حزب  ترین آدم ای توده ضد. شد و دفاع و پذیرش حزب توده آشکارتر تر می ا داغه گذشت بحث هرچه می
  .ناباوری به جان مراد انداخته بودند کردند که توده ستایش و تمجيد می

 "مگه ميشه آدم به این سرعت عوض بشه، اونم این آدما"
گرفت، سرمقاله  سازمان محور جلسات قرار می ارگان" کار"ها  در جلسات حوزه. شد صادر می" از باال"برنامه مطالعاتی 

 :مضحک انداختند، گاه متناقض و هائی که خِط وحدت با حزب توده را جا می سرمقاله ها راهنمای عمل بودند،
 "سيری بيشتر زده نویس یه پنج ایندفعه سرمقاله"

 .زی نشنيدندعلی وانمود کردند چي مراد و داش. حسن طوطی و عزیز قهقهه زدند
تاریخ حزب "وقتی کتاِب . کرد شوروی بود، ُپر می ها و آنچه درباره ای های توده های سازمانی را فقط کتاب ی حوزه برنامه

 :مطالعه گذاشته شد، مراد زیر گوش دکتر مرتضی گفت در دستور" کمونيست شوروی
مون   تاریخ حزب کمونيست شوروی کتاب مطالعاتیدونيم اونوقت از تاریخ سازمان و جنبش کمونيستی خودمون چيزی نمی"

 "شده؟
تر  های داغ کاسه. خليل و دکتر جواِد داروساز ای شده بود، مثل دکتر ی دوآتشه ای دکتر مرتضی ُتو هم رفت، توده های سگرمه
 .گذاشت سرشان می مراد سربه. مانستند مار را می دوخته به گنجشکانی چشم. از آش

دارتره، وقتی تو  ها کارشون خنده اکثریتی. گيرن می ها ُتو ایران چتر دستشون ای آد، توده تی بارون میگن ُتو شوروی وق می"
هواداران جزء  بعد دادن چتر به اعضاء و کنن، بهتره از این به تو تهرون چتراشونو باز می مسکو هوا ابری ميشه اینا

 "های مطالعاتی گذاشته بشه برنامه
 پيچيد؛اش  صدای پدر ُتوی گوش

رو قيچی کنـه، هر حزب و سازمانـی  بند ناف باید این. رو از شوروی قطع نکنه، حزب بشو نيست حزب توده اگه بنِد نافش"
 "بره، مطمئن باش پسر راه به جائی نمی بند نافش به کشوری دیگه وصل باشه

 .قليچ را اجاره کرد ی ی چهارطبقه ای از خانه مراد طبقه
 .حد به او نزدیک نشده بود محل بودند، اّما هيچگاه این بچه. شناخت از کودکی قليچ را می

 .جلسه ُپشِت جلسه. توده شده بود ی مخالفان وحدت با حزب خانه، خانه
 "مونه بوی سيگار ُتو این اتاق مادالعمر می"

 تا ده نفر در آن اتاقک پوشاندند، و گاه می ی جنگ، پنجره کوچک اتاق را با پتو های خاموشی شب. گفت  و قليچ راست می
 .کشيدند بيش از نيمی از آن جمع سيگار ُپشت سيگار می .گذاشتند ها جلسه می کوچک ساعت

. ی بانک ملی  ، گوشه"امير نواری"کنار بساِط  اش را داشت، ی روبروی دانشگاه تهران علی بساط کتاب و نوار و نشریه داش
  .شد زد، کمک محمد می می, کرده بود که محمد اجاره  گاه عصرها سری به مرغداری ای

 .علی را پای در انتشارات دید آن غروب مراد، داش
 "علی؟ خيلی شيک کردی کجا داش"
 "دارم ميرم امشب مرغداری، ُشمام مياین؟"
 "نه، باشه یه شب دیگه"

 . غروب از راه بيمارستان سری به انتشارات زد فردای آن
 .گریختند ز یکدیگر میهمه ا .انتشارات چهره عوض کرده بود

 :های کتاب در انتشارات پيچيد صدایی از البالی قفسه
 "ميره، حرفش حق بود، دیشب زدنش گفته بود توی رختخواب نمی"

کابوس یا واقعيت؟ در ذهن او . خورد می وزن در این غبار غوطه شتابزده و بی. رنگ پوشانده بود شهر را غباری خاکستری
 .چه شک زیبایی .زد  رهایی میشهر در چنگال کابوس ضجه

 "حتمی اشتباه شنيدن، حتمی"
  .راند و به طرف بيمارستان سينا می

 .اّما نه، داش علی مرده بود. ماليد چشمان اش را 
 "باالخره رستم از شاهنامه رفت. توصيف  های تلخ و دردناک و بی آه، لحظه"

علی در َدم کشته شده  داش. هر دو را با قمه زده بودند.  داشـتمحمد که قمه صورت و بازوی اش را دریده بود، چشم به سقف
 .بود

 .آمد وار برمی  هق و گاه صدایی نعره هق. گرفتند دیگر را در آغوش می آمدند و یک دسته دسته می
ش قاسم جوان از م. علی خبر بدهد ومادر و خواهِر داش به او گفتند تا به پدر. قاسم را دیدند تر که بر در خانه بکوبند، مش پيش
. دوکاسه خون شد و نشست علی چشمان اش پدر داش. دادن را چشيده بود طعم تلخ جوان از دست. دردآشنا داده بود و دست

اش  ها خبر از گریه آرام تکان شانه. رو به سوی اتاق گذاشت شد، ایستاد و تر می های اش هر دم بيش لرزش فک و دست
دردکشيده زیر گوش  دو. قاسم انداخت و دوباره او را درآغوش گرفت هی به مشنگا. اتاق برگشت در پاگرد. داشت



 .دیگر، مرثيه دردی مشترک را زمزمه کردند یک
 .غروب از راه رسيد، غروب وهن و وهم

های رودررو، که عشق و  از اندیشگی معجونی" . نوا نی"، و گاه "شوراميراوف" و سکوت. و چه معجون ناسازگاری بود
 .کوتاهی است ميان مرگ و زندگی، ميان شادی و اندوه انسان چه فاصله. ها بود دارترین آن هنفرت چهر

دید بر دامنه کوه،  علی را می و داش. را تر حلقوم اش هجوم هوای سرِد سردخانه همه وجودش را در خود گرفته بود و بيش
 .مانست ی را میا نه، گوزن وحشی. کرد پرواز می انگاری. چيد می" والک"خندان و فرز 

 "ری پلو تا هيماليام می واسه شيکم و والک! هی"
 .چه شور زندگی ای بود این پسر. خندید، قبراق و شاداب علی می داش

 .و باز سرمای پزشک قانونی
ای مهيب و خونين و تلخ، چرا باید باج   ای زندگی؟ هایش آتشی به پا کنيد، چرا خاموشی های سوزان، در رگ آه، شعله"
 "ات کنيم، چرا؟ هایمان را قربانی بهترین مان را به تو بدهيم، و اهیآگ
 :صدای قليچ بلند شد. ها را مراد فریاد کرد این

 "کنی بگير بخواب دیگه بسه، خودتو دیوونه می"
های خون  هگفت، و رگ چيزی نمی. ُپرخون داشت ای زرد و چشمانی علی اّما چهره داش. هایی ُپر از شقایق توچال بود با دامنه

زیباترین و  ای کدام وحشی" آرتميس... "آه. مانسـت آلودی را مـی الله صحرایـی خون .از کناره پلک و لبش جاری بود
 کشاند، کدام سترون بدشگون؟ به قربانگاه تو می ها سارها و رودها و دریاچه ها را از ميان چشمه ترین انسان شریف

 "بگير بخواب، آروم باش"
های برف  پيچيد و کومه ها می در صخره َزمهریر سوزانی با غریو سهمگينی. کرد ها صعود می از ميان صخرهعلی  اما داش

 .خواند را می" کوهنورد" آمد، آخرین نفر بود و سرود  سنگين می رام و. پراکند را از سویی به سویی می
 .ی توچال بودند وشانده بود، بر فراز قلهکرد که چيزی شبيه دود و مه آسمان جنوب اش را پ مراد به تهران نگاه می

 "مون کن علی یه سوت بلبلی مهمون داش"
 "مرغ توفان"ولی بلدم پرواز کنم مثل . من سوت بلد نيستم بزنم"
خندد و از  بر فراز ابرها می... گرید خندد و می می .وتاز است رنگ توفان در تک بنگرید، اینک مانند اهریمن مغرور و تيره"

توانست  علی باور داشت که ابرها نخواهند داش." کند که در خشم تندر خستگی احساس می دیریست. ان استشادی گری
 .آری نخواهند توانست. خورشيد را پنهان دارند

 ...غرد و تندر می. وزد باد می
 ".زودی توفان خواهد شورید به! توفان"
پرد و مانند پيامبری  توفد، می ریایی که از بسياری خشم میها بر فراز د و این مرغ توفان جسور است که در ميان آذرخش"

 :خروشد می
  "تر بشورد توفان بگذار غرنده"

 . پژواک ضجه و شيون، و بوی گالب و کافور,شورخانه بودند  مرده
موهای خيس و کوتاه اش، . و گالب چه بستر معطری، کافور. بر رویش گالب ریختند. شورخانه نهادندش بر سنگ مرده

و  خورده پيشانی کبود و زخم. های اش را آب درهم ریخته بود سيبل. نشانده بودند اشورهایی از زیبایی بر پيشانی بلندشه
 :مانست اش به مرده نمی نه مرده. قلبی با قمه دریده شده

 "گاه من است فراز مسند خورشيد تکيه"
 :گفت قليچ بود که می

 "در ویرانی سرای تو آبادانی جهانی است"
علی در  صدای داش. دميد اش می تازه نواخت و بر نی که افسرده و غمگين چنگ می" هرمس"هق، و  دای ریزش آب و هقص

 :خواند گفت و می کتيرائی می پيچيد، که از همایون شورخانه می مرده
 چشيامه نه ونيد آفتو قشنگه"

  "ُکر ُلر تا دِم مرگ چو شيِر جنگه
 .کشتن اش را به دیگری سپارد. ماری را از زمين کندبه سوی آتشکوه دوید و چون قرقی 

مادر و . ای با دهانی باز درانتظارش بود قطعه که در حاشيه خيابانـی باریک قد کشيده بودند، نزدیک رجی از درختانـی
 سينه درون ی روی گور های َپرَپرشده بوی خاِک خيس وگل. بر گورش زانو زدند. بسپارندش خاک گذاشتند به خواهرش نمی

 .های اش ریخت و رگ
 :محمد از بيمارستان مرخص شد

. ای سر توی ُرمانی برد خوردیم و بعد گوشه شامی. ش پيدا شد های جدید سروکله مثه هميشه با کتاب و مجله و روزنامه "
سرمون  ها راحت بشيم پتوهامونو روی که از شر مگس و صدای جوجه برای این. بخوابيم داری قرار شد تو سالون مرغ



 .بودیم، سِر حزب توده حرفمون شده بود خسته و کوفته و کمی دمغ. داری رو روشن گذاشتيم های مرغ چراغ. کشيدیم
مرد روبرومون صف کشيده بودن، هنوز  سختی چشم باز کردم، سه به. گيج شده بودم.  سرم بيدارم کرد ای محکم به ضربه

اما . کرد خواست قمه رو ُتو قلبم فرو کنه، و ای به صورتم زد و می  قمه ضربهاونا با روی زانوهام بند نشده بودم که یکی از
. خودشو عقب کشيد، خيال کرد از قلبم خون بيرون زده خون وقتی فواره زد. ام بود نجاتم داد بازوی دسِت چپم که روی سينه

ای که  ضربه گيج از. علی رو دیدم اشهای خون که روی چشمام ریخته شده بود صحنه مرگ د رگه ای افتادم و از الی گوشه
پا که از رختخواب . اش فرو کرد رو ُتوی سينه همون قمه بدست سراغش رفت و قمه. به سرش زده بودن از جا بلند شد

که  این نفرشون عقب کشيدن، ترسيدن، نگاهی به مرد قمه بدست انداخت و بدون هر سه شو سپر کرد، بيرون گذاشت، سينه
 " .زمين خورد ر بهزانو بزنه با س

خاطر سرقت نبوده و چاقوکشان  قتل به ژاندارمری محل تایيد کرد که. کميته محل وقوع جنایت در آن منطقه را منکر شد
 .تحقيق طفره رفتند بعدها هم از ادامه. ای بودند حرفه

 :چه را دیده بود گفت آن محمد اّما به همه می
 "...پا که از رختخواب بيرون گذاشت ..."

که گورزادها را رانده بود، در آن لحظه در  و با نگاهی" خرد زندگی"آمد . با همان لبخند و تبسم زیبا. علی آمد و داش"
 بازوانش را بگشاید و با سينه سپر کرده" ولف"خواست چون  انگاری می و"  دليری، دليری، دليری لحظه"

 .تمدد اعصاب کند
های قوآن را  که مرغ ای  با گردونه. تابد می  شمال که در آن جا آفتاب هميشههای باالی آید، در بهار از سرزمين می "
 "...آید آید، می کشند، می مـی

 .و ساده و آرام مثل روزهای اولی که دیده بودش
اش را  را روی سرشان گذاشته بودند، نگاه شان محله با غلغله که هائی اش در هياهو و ناشکيبائی بچه خونسردی و شکيبائی

اما  زدند، و آرام می" گل کوچيک. " بود١٣۴٨یکی از بعدازظهرهای گرم تابستان سال  ,نخستين دیدار. سوی او کشاند هب
 .ی سپر کرده فوتبال بازی کند گونه با سينه آن روز ندیده بود کسی تا آن. دوید ُپرَاخم و ُپرصالبت به دنبال توپ می

 ".آدم سراغ ندارم تر از این بچه تر و خجالتی حرف برادر دوسِت خودته، که کم"
شباهت داشت، آنقدر سفت بسته بود که انگاری  کمربند شلوار خاکستری گشاد و ُپرچين و چروک اش را که به پيژامه بيشتر

ای از  تيره های خوردِه آبی آسمانی اش را رگه پيراهن شل و ول و چروک. اند تنگ کشيده پيژامه گشادی را به ِکشی سفت و
موهای سرش کوتاه بود . زد ميانه به باال داشت، به بلندی می قدی. پا داشت های بندی تابستانی به کفش. شور زده بودعرق ها

هایی  با چشم. کرد می اش بيشتر از دیگر اعضاء صورتش نظر جلب برجستگی زیر ابروها و سقف چشم خانه و پيشانی بلند و
. رفت ای رو به جلو و سپرکرده راه می و با سينه. دار بود استخوان ه وميشی و نگاهی تيز و نجيبانه، سفيدرو و ورزید

 .خورد های یک محصل نمی پهن و زمخت اش به دست های دست
لش و  تمام، تنه  ساختمانی نيمه. باغ نبود کنار باغی بزرگ که دیگر, ی ُپرجمعيت نشست، همان کوچه می" کوچه اسالمی"ته 

 های شان در اولين و دومين انگشت سمت راست همان کوچه چنگال مانند که خانه , بودبزرگ اش را ميان آن یله داده 
بستی ساخته  بن. شد ای از باغ ختم می گوشه به بست بودند و انتهای شان هایی باریک و کوتاه که بن کوچه. چنگال قرار داشتند

ها  داد، شب باغ راه می ها را به ه آِب جوی کوچههای بزرگ پای این دیوارها، ک سوراخ. مانند کلوخ های بزرگ شده از سنگ
تر و  های ُخرد ساکنين محله را خسته های خسته و اعصاب جان خراش های ولگردی بود که با ارکستری گوش معبر سگ
 .کرد ُخردتر می

و کوتاه که هایی تنگ  کوچه کوچه پس .های فرعی دیگری انشعاب کرده بودند ـ کوچه چنگال ـ همان دسته از کوچه اصلی
 .جا داده باشند همه جمعيت را در خود شد، این باورت نمی

ای  روی پله. شدند شد، جمع می شروع می ها شدن چنگال، درست همان جایی که شاخه شاخه ها، انتهای دسته  بيشترین غروب
 گروهی به چگونگی حل. گفتند ای آرام از سياست می ای دسته زدند، گوشه می سيمانی، جماعتی روی صفحه شطرنج خيمه

دخترکان " توی نخ"وتوکی هم  و تک" دارایی شاهين و"های فوتباِل  جمعی به تيم. کردند مسائل ریاضی و هوش فکر می
 .ترشنونده بود و طرفدار تيم فوتبال برزیل علی بيش داش و. جوان و شاداب محله بودند

 "رو سِک فقر و بدبختی، حتا فوتبال جام جهانیبينه و مگ رو از سوراخ طبقاتی می چی ام همه علی این داش"
 .خندید، آرام و دلنشين و می

قدیمی و " از سياسيون. مطالعه و کتاب اهل. ی تهران بود"سيلو"پدر کارمند بازنشسته . حرف بودند خانواده آرام و کم
خواهر  مادر و. گلستان اش بودی کوچک محله پاتوق اش، و خياط دوست گرمابه و  خياطی .ُخردکرده این راه بود استخوان

 .تر بودند تر و خجول آرام
 :زد علی َتَشر می عزیز به داش

کنی، نکنه به قول دکتر  زنيم، همش زمينو نيگا می می ناسالمتی داریم باهات حرف. بابا مارو ُکشتی، آخه ما که هویج نيستيم"
 "شدی نگاتيویسم مبتال به 



 .خندید و می
های  سبالن و چشمه, "بام آذربایجان"اّما . بود های الر و ولشتِِ کالردشت  ماوند و آتشکوه و آبهای ُخلنو و د عاشق یال

 .داشت واردوست می دیوانه اش را گرم معدنی آب

 ادامه دارد

 
 :زيرنويس

 ی حسين عليزاده ساخته: نوا نی -١
شود که تيروکمان خود را دارد و  مجسم می الهه زمين که به سيمای دختر جوان زیبائی .(Diane دیان روميان(آرتميس  -٢

 پيمایند و گوزن و گرگ گان دیگر در پی او هستند، که جنگلی را می الهه پوست گوزنی را بدوش انداخته است و
 ...کنند و شکارمی

 با او اند که از همراهان گردش را گرفته دسته کند و یک ای بدخوی که دور از مردم در ته جنگل زندگی می و دوشيزه ...
 دانستند که آرتميس را خودنخوار و مورد پرستش مردم وحشی می... کوبند و می ها پای کنند و در جنگل شکار می

 .اند کرده زادگان را برای او قربانی می آدمی
 . سروده شده است١٩٠١ای از ماکسيم گورگی، که سال  مرغ توفان، سروده -٣
او را به سيمای جوان . باران بود ی فرشته (Maia)پسر زئوس و مائياخدای باد  (Mercureمرکور روميان(هرمس  -۴

 ی های آن یال داشت، گاهی جامه هائی بر پا داشت که پاشنه بود و پاپوش دست کردند که چابک بسيار زیبائی مجسم می
 از آسمان به زمين .آور زئوس بود پيام.بود خدای زبردستی بود که کارهای گوناگون از او ساخته. مسافران در بر داشت

 .النوع موسيقی رب دانند و ی چنگ و نی می او را سازنده. خواند انجمن می و خدایان را به برد های او را می رفت و پيام می
  هایم را نبندید، آفتاب قشنگه چشم -۵

 جنگد فرزند ُلر تا دِم مرگ همچون شير می
چهار کارگر را دستگير کرده و سپس آنان  ها ر تظاهراتی، فاشيست، د١٩٣٢ ژوئيه سال ١٧در شهر آلتونا در آلمان در  -۶

خبر  بی به سياق فرانسویان آنها را گردن زدند، در ميان دیوارهای زندان تا دیگران ها فاشيست. کنند مرگ محکوم می را به
 :نویسد ی فرانسوی می نویسنده) ١٨٧٣ـ ١٩٣۵(هانری باربوس ! بمانند

شده بود، و از او چنانکه رسم کهنه و  ای که دیگر با رنگ سرخ هم رنگين صفه. روی صفه رفتپس از لوتکنس، وولف به "
بازوانم را  خواهد دارم، دلم می! بله: "و او پاسخ داد" آیا شما آخرین خواستی دارید؟" :ست پرسيدند ریاکارانه مذهب و آلمانی
را خيلی باال برد و ناگهان مشت خود را با همه قدرت  ها بندهای او را باز کردند و او دست". بکشم و تمدد اعصاب بکنم

روی زمين غلتيد  فاشيست، با صورت غرق در خون به. ضربتی که نزدیکش ایستاده بود، فرود آورد روی مغز رئيس گروه
  ."و با شتاب وولف و آن دو دیگر را ُکشت

 

 



 متکا به جای سرمايه مارکس
 .گير شد محمد گوشه
نمود  افسرده می. خواست کسی را ببيند نمی کرد، شان بود، در را روی خودش قفل می ها توی همان اتاقی که پاتوق گاه ساعت

  .مرِگ برادر خمانده بودش. 
  . ی انشعابی دیگر و زمزمه

عباس . گذاشتند مراد و پرویز بودند نشست می رای کسانی که دور و برآمدند و ب منوچهر و همایون می. آشنا شد" همایون"با 
ای  خانه. رفتند منوچهر و مراد. ای در جوادیه برپا کرد کرد، جلسه توزیع می" کار"روزنامه  جوادیه، که روبروی دانشگاه

. کرد با حزب توده صحبت میهای وحدت  ی زیان بيشتر درباره منوچهر. تاگوش نشسته بودند قدیمی، و اتاقی بزرگ که گوش
 :عباس جوادیه خودش را به مراد رساند جلسه که تمام شد

 "بينی اون گوشه نشسته؟ اونو می"
 :تر بود، اشاره کرد و به جوانی که از همه ساکت

اره زیر ی مارکس خریده شبا ميذ کتاب سرمایه چهارتا ام نداره، اّما رفته سه اون مکانيِک ماشينه، سواد ُخوندن و نوشتن"
 " این کتاب چه حالی می کنه نمی دونی با, سرش و می خوابه 

 :منوچهر با شادی و خنده سر تکان داد. به منوچهر گفت. برای مراد شور و دلگرمی بود
 "عجب، عجب"

 :کاظم را دید، روبروی دانشگاه
 ".آمدید خوش. هاست آخر کمونيست ی  توده خونه باالخره دیدی؟ حزب  "

 :رش گذاشتس مراد سربه
ُخب کاظم، حاالم . ست به لشکر اسالم عزیز "ریاحی ُحر"آره، جویبار حزب توده اقيانوِس فدائی را بلعيد، شایدم پيوستن "

 "گيری؟ می... پور و نگهدار و فتاپور و طاهری همون ایرادهارو به فرخ
 ".آدم قابل تغييره. نه، باالخره آدم قابل تغييره، اینام تجربه کردن، خوندون، عقلشون زیاد شد"

 .زده، اّما نگران آمد غروب بود، پرویز هيجان
 "وحشتناک بود دونی چه خبر بود، نمی"

 اش کنند بام رفت، شاید کبوترها آرام طرف پشت ی حياط گذاشت و با سرعت به موتورش را گوشه
 .مثل پرویز کالفه و ناآرام. عزیز آمد

مونی آخوندا به این  خوب ریده. صدر و رجوی  اونم واسه چه کسائی، بنیوکشتار و بگيربگير، خيلی شلوغ بود، کشت"
 "مملکت زدن

الهی جمجمه  جوانی با کوبيدن دیلم بر سر یک حزب ای با قمه شکم دخترِک مجاهد را دریده بود، و مجاهد الهی دیده بود حزب
ها و  رابطه سردگی، نوميدی و هراس بر، اف١٣۶٠های خونين و کشتار های سال  درگيری روزهای.او را ُخرد کرده بود

 .ریختند ها می مشـام و مرگ به تر، که بـوی تـرس   هائی تيره هائی دلگيـرتر و شـب غروب. شان آوار کرده بود جمع
 .روی رهبری سازمان بود مراد دنباله

 "سازمان فقط سازمان فدائی"
 :شد نی میکرد، عصبا بحث مراد و برادرش محسن گوش می گاه به و پدر که

افتاده و بيمارو  بقال و چغال و یه مشت آدم عقب. مجاهدام بدتر از شما. آخه نميشه که همه بد باشن غير از سازمان شما"
 "کشتن که نشد کار

 : اّما مراد هيچ سازمان و حزبی را قبول نداشت
 "شونه بسابنها باید برن کشک ها و مجاهدها و بقيه گروهک ها و اقليتی ها و پيکاری ای توده"

 :زد پدر طعنه می
 "ها یادت رفت پسر چی ها و جبهه ملی ی صدر ها و بنی الهی ها و حزب طلب  سلطنت"

 کرد بار اّول نبود که پدر انتقاد و طعنه را قاطی می .محسن زیرُجَلکی خندید
 :توانست ا نمیروی خودش نياورد، اّم کرد به تالش می. ها و کشتارها اّما پدر را کالفه کرده بود اعدام

نفرین شده، اّما نه، نه، حق نيست، حق نيست،  ست، اینا بيخودی خودشونو به ُکشتن ميدن، بيخودی، این مملکت نفرین شده"
 "بر هرچه دیکتاتوره لعنت

 : و زمزمه می کرد
 هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد
  هم رونق زمان شما نيز بگذرد



....................................... 
 در مملکت چو غرش شيران گذشت و رفت

 ".این عوعو سگان شما نيز بگذرد
 .و روز گارشان بوی گلوله و خون و کافور گرفته بود

 کشيد؛ عشِق نوشتن در او شعله می
 "نویسم ام می اگه ولم کنن با دو دست"
 :گرفت  گالب می نشست و اتاق بوی وقت نوشتن آقاشریعت پيشاروی اش می به
دولت بيفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت  اگر هنرمند از, هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده : دی می فرماید سع "

 "بر صدر نشيند هر جا که رود قدر بيند و,است 
به زمين  را  به ناگهان نشریه. ها شد ها و نشریه پرویز مشغول خواندن روزنامه.را توی ضبط گذاشت" نوا نی"و . چای دم کرد

 :کوبيد
 "چی شد؟"

 .ی تلویزیون بود آذین بر صفحه به. ميخکوب شده بود، مات تلویزیون
 "ِا، ِا ، نيگا، نيگا"

 :مراد سينی چای را روی زمين گذاشت
 "ی بازی نه بابا، سياه"

های  تا نيمه. دا درآمدهنوز مصاحبه تمام نشده بودکه زنگ تلفن به ص. گنجيدند، شاد و ناباور از خوشحالی اّما در پوست نمی
 .شب آرام نگرفت

 :رفت تا به او بگوید, که اکثریتی بود , پرویز به طرف آپارتمان حاج قدیر 
 "دیدی حاجی ، دیدی؟"

 .دیده بودند که آن دو در خانه هستند. اش در را باز نکردند اّما هرچه بر در کوبيد حاجی و عيال
 شان شد مجلسها ُنقل  ای ی توده های تلویزیونی مصاحبه

 :محمد به عزیز گفته بود
 "باید متأثر بود نه شاد و خوشحال ؟"
 "خيال مهندس، این نيز بگذرد بی"
 "گذره، اّما مِث گذِر کارد از گردِن گوسفند آره، می"

و پزشک، و نوار شعرخوانی شاملو،   چند نفری از دوستان اهل قلم. خانه ُقلی و شيرین بودند. بساط عرق پهن بود
 .جمع داده بود وهوائی به لحا

 کرد ها کار می"اکثریتی"دکتر سعيد با 
 :رو به دکتر سعيد، که هميشه باد در غبغب داشت، کرد. کشيد ُقلی داشت توی بشقاب اش شام می. شيرین شام آورد

 "ایها چيه؟ های توده نظرت راجع به مصاحبه"
 :دکتر سعيد سر و گردن شق کرد، و باِد غبغب را بيشتر

 "ها رو بزنن اراده و ناخواسته بيان تلویزیون اون حرف علومه، بهشون آمپول زدن، دارو به اونا زدن که بیم"
 :تر ها درشت شدند، و بينی کشيده چشم. ُقلی برآشفته شد

 "چه نوع داروئی، ميشه اقًال اسمشو به ما بگی؟"
 "دونم، اّما هست، باید خيلی جدید باشه اسمشو نمی"
اراده بکنه اّما  آدم بزنن، آدم رو بی ی که به متی پزشک متخصص داخلی هستی، آخه اون چه نوع آمپولیعجب، تو ناسال"

 "آن همه تحليل و دليل و برهان بياره؟ اراده بياد جلوی دروبين همين آدم بی
 "و موساد بارها استفاده کردن C.I.Aهست، آمپوالئی هست که"
 "دیگران استفاده نکردن؟ی مثًال نلسون ماندال و  په چرا واسه"
 "ها استفاده کردن ای برای توده. دونم، اّما هست  دليلی داره، من نمی حتمی"

 :مراد برای بقيه عرق ریخت
شاید اونا , چرا آمپول رو اونا اثر نکرده  ها حاضر نشدن بيان مصاحبه کنن و مقاومت کردن، ُخب ای ميگن بعضی از توده"

 "شون شربت یا شياف استفاده کنن قراره واسه به آمپول حساسيت نشون دادن،
 :ُقلی عرق اش را نوشيد. نمود عصبی می. همه خندیدند جز دکتر سعيد

 "آوره آمپول خنده ی کردن، این قضيه  و مجبورشون کردن بگين شکنجه"
 :دکتر سعيد صورت اش ُسرخ شد

شما همينکه رفتين با خط کشتگرـ هليل رودی   بکنم،من اومدم اینجا یه استکان عرق با شما بخورم، نيومدم با شما بحث "



 "بستم زدم، دهنمو می شدم و حرف نمی می َبسه، من اگه جای شما بودم ساکت
 .ضرب توی گلو ریخت مراد استکان عرق اش را یک

 "ست سعيدجان اینم از اون حرفای آمپولی"
 :بیدکتر سعيد قاشق اش را توی بشقاب اش انداخت و پا شد، لرزان و عص

 "رم حوصله شمارو ندارم من می"
 :مراد زیر لب گفت

 "بسالمت"
  .نداشت  دکترسعيد را بگيرد، فایده  جلوی دوید که  شيرین

 .ُقلی آن روی نوار شعرخوانی شاملو را گذاشت
 "بریز عموجان، بریز صفا کنيم"

 ی روی پرده رفت؛سناریوی تکرار. معروف شدند" ها  آذری١۶"اعالم شد، و به " آذر١۶"انشعاب روز
 .وار پيروی کردند های حزبی و سازمانی، گله توده
 :ها بيش از هرکس منوچهر را هدف داشت ها و اکثریتی ای ی توده حمله

 "بينی چه چيزائی بهت ميگن منوچهر؟ می"
 :خندید، مثل هميشه

 "ها زیاد داشته و داره عيبی نداره، دنيای سياست از این کثافتکاری"
  .نگيزه مراد را برای فعاليت با منشعبين بيشتر کردندها ا ای توده

 "رو باید عوض کرد، باید اسمشو گذاشت سازمان انشعابيون خلق ایران ریم اسم سازمان اینجوری که پيش می"
 .مصاحبه های تلویزیونی کابوس های شبانه اش بود

 . . شکنجه مچاله شان کرده بود.دید دکتر روحانی و توفان و مهندس فری را توی مصاحبه های تلویزیونی
صدای . نه، آدمی دیگر بود. گفته و خندیده بودند ی برادِر سّيد مهندس فری آن سيمائی نبود که شب تا صبح کنار استخر خانه

 اش هم آنگونه نبود؛
ی   زیباترین لحظهدونی  می. بيشتر از حاال کردم، متر قد کم دارم و یه کمی مو، اگه اینارو داشتم حال می من چند سانتی"

 "آره شو در می کنه یا دامن ت بند شلوارشو واز می واسه ی که یه دختر ی؟ وقتی زندگی کی
 :این را دریافته بود سّيد که ید طوالئی در دختربازی داشت،. محمد و مراد ظاهرًا خوششان نيامده بود

بينين واّال شناگر  کنين، آب نمی همه کاری می شم بيفتهزنه، پا ها دلتون واسه دختر و زن َلک می چيه، لب ورچيدین، شما چپ"
 "ی یه ذره شين مرده ها نگيرین، شمام کشته ژست خوبی هستين، بيخودی از این
 .مهندس فری قهقهه زده بود

داِر یه   طاقچهشدِن کوِن باید گفت، حرکات و باالپائين ُخب البته باید با زبان مارکسيستی این مسائل را گفت تا اینا بفهمن، مثًال"
 "کنن، مگه نه؟ می خوشگل، زیباترین شکِل حرکِت ماده است، اونوقت این دوتا قند ُتو دلشون آب ی ساله دختر هيجده

  .خودشان را مشغول کاری دیگر نشان دادند. محمد و مراد چيزی نگفتند
ها امان  ضربه. ی انتشار بود اش آماده دوم شماره. ی همایون با پرویز تدارک انتشار یک نشریه ورزشی را دید به توصيه

امجدیه بساط  های ُپرجمعيِت فوتبال مجله را برای فروش جلوی در بزرگ ورزشگاه مسابقه مهدی اصالنی در یکی از. ندادند
 :کرد

 "خوون نيستن خوون و مقاله ام نخریدن، این جماعت که مجله یه دونه"
 "شدن تبال نمیی فو خوون بودن که تماشاچی اگه کتاب و مجله"

 .زدند ها را دور از چشم پرویز می و این حرف
 : کارسازمانی تمام زندگی اش شده بود

 ."کاری با نردبانی بر شانه خرده"
دید، گاه  منوچهر را می. داشت دوست می آنجا را. کرد اش می ی مسائل ریزودرشت اش، آرام فضای انتشارات چکيده با همه
 .های سازمان بود سياسيون و اهل قلم، و مرکز پخشی مهم برای نشریات و کتاب وز پاتوقتوی انتشارات چکيده، که هن

 .اش را در هم پيچيد ای تلخ زندگی و واقعه
بيهوش شده، انداختمش  رفتم دیدم گيج و نيمه حال شده، مرتبه بی شهال به من زنگ زد که منوچهر سردرد شدید داشته، و یک"

 "رسوندمش بيمارستان رو دوشم، کشيدمش ُتو ماشين،
 :زیر لب غرید. آمد اش نمی خوش" علی"غالم از 

 "...خواد بگه قهرماِن ميدون بوده باز می"
 :پرویز دهان نزدیک گوش غالم برد و



 "ها نيس االن جای این حرف"
  .شد کرد کاری نمی. توانند بکنند جمع شده بودند تا ببينند چه می

ریخت،  های نو می روی موزائيک ی بهشت زهرا شورخانه  مرده  که از تختبوی کافور و صدای ضجه و شرشِر آبی
 .داد ی اشک می همه چيز مزه. اش شد زندگی

اش  روبروی عکس. علی رفت سراغ داش. وقت برگشتن از دیگران جدا شد به.  سپرده شد خاک کنجی در بهشت زهرا به
 :نشست

 "حالت رود، خوش به کجائی که ببينی بر ما چه می"
 :شب با ُقلی به عرق پناه برد

 "بهتر؟" دکتر یلدا"شد کرد، دیگه از  کاری نمی"
 "چه سریع و ناباورانه"
 "زندگی همينه جانم، ناگهان بانگی برآید خواجه ُمرد، بزن جانم، بزن عموجان"

 :نوشيدند و خواندند
 "...دار پيوند ُعمر به موئيست، هوش"
 "ت زدن، چقدرها به این آدم تهم ای چقدر این توده"
 "زدن هست، تعجبی ندارد شون تهمت ها تاکتيک و استراتژی ای تعجبی ندارد عموجان، توده"
 "ی شرمگين، نگهدار ای خصوص کيانوری و اون توده به
 "ست و گویا انقالبی، بعيد است شرمی در کار بوده باشد العملی انسانی دانی عکس شرمگين؟ شرم عموجان می"

 :شان دید ر را دور بساطو مست که شد منوچه
 "من بزم رو به عزا ترجيح ميدم، برای همين اومدم سراغ شما"

 :زدند قدم می" ميدان گلها"دور 
 "کنم، واسه خودش داره مردی ميشه روزا با پسرم ورزش می"

 ... اش جابجا کرد و عينک اش را روی بينی. موهای اش را از روی پيشانی کناری زد
 "کنه  عرقت یخ میکجائی عموجان، بزن،"

 :اش، برداشت قطره اشک را از روی گونه
 "ریدم به این زندگی"

***** 
 .تشکيالت، عزادار و ناباور، کارش را ادامه داد

 :اکبر آمد
خواسته با او تماس جنسی بگيره، رفيق  بازه، از یکی دیگه از رفقای غرب گزارش شده که یکی از رفقای غرب همجنس"

 خواستيم تو هم با اون صحبت کنی و خواسته اینکارو بکنه، می قبول کرده که می  باهاش صحبت شدهی، وقتی فعال و خوبی
 "ها نيست اخالقی بی حِل پزشکی نداره اخراجش کنيم، سازمان جای اینجور ببينی اگه راه

 .مراد این را به اکبر گفت. راه حل پزشکی وجود نداشت
همه " ها ای سازمان اکثریت و توده" گرفتن سازمان، و افشای رهبری  شکلانشعاب و. فکری وجوش و بی روزهای ُپرجنب
 رخدادهای فرهنگی و هنری اگر در رابطه با سازمان. شدگان بودند جهان فراموش مسائل سياسی جامعه و. چيزشان شده بود

 .کرد بود، جائی، هرچند کوچک، پيدا می
رقصی بود، پيشاروی  خودشيرینی و خوش زماِن.ماند نمی"  غربرفيِق"ی  و در این هياهو و جنجال جائی برای مسأله

 باید به رژیم می. آورد شدن رفقای سازمان در جبهه برای شان حيثيت می کشته کردند خيال می. جانوری هزاروچهارصدساله
منشعبين "ست یا از "اکثریتی"شده  فرد کشته گاه بر سر اینکه. جنگند اند و می دادند که در جبهه جمهوری اسالمی نشان می

این و آن را به  ها هم شهدای ای توده. خواستند شهيد را از آِن خود کنند آمد، هرکدام می می اختالف نظر و بحث پيش"  آذر١۶
 .کردند نام خود ثبت می

 :همایون آمد
 " نفر٢٠خوایم، اقًال برای  سيانور می"

 .های سيانور را گفت، و رفت کردن کپسول طرز درست
 :رفت گيج و کالفه شده بود، با خودش کلنجار می. کی از بدترین روزهایش را گذراندمراد ی

 "توونم تهيه کنم، یکی دیگه اینکارو بکنه، آره اینطوری بهتره گم من نمی می"
 :همایون اّما گفته بود

 "سيانور دسترسی داشته باشه شناسيم که به رو نمی کانال مطمئن دیگری"
 .رای شان تهيه کندخودش را قانع کرد تا ب



 :ُقلی بساط هميشگی را پهن کرد. شب سراغ ُقلی و شيرین رفت
 "امشب خيلی ُتو هم رفتی، چيزی شده؟"
 "م نه، نه، چيزی نشده، خسته"

 .داد بوی سيانور می. اش کرد ی نخستين استکان عرق َپری کالباس مزه
 "دیمخبر بو چی شده مادر امروز اومدی سراِغ ما، چند روزی ازت بی"
 "اومدم سری بهتون بزنم"

 .کرد باید سيانورها را امتحان می می. سراغ کبوترها رفت
تر فکر کرده بود به یکی از  پيش. ندیده بود هيچوقت کبوترها را آنقدر شاد و سرحال. ی کبوترها انداخت نگاهی به گنجه

 .کرد  میگيری داشت با نرش جفت. سيانور بخوراند ها که پيرتر از بقيه بود، ماده
بایست تا شب سيانورها را آماده شده به  می. فرصت نبود. گنجشکی بخرد" ميدان سيداسماعيل"به ذهن اش رسيد برود 

 .رساند همایون می
 "کنی؟ دلت براشون تنگ شده بود؟ چرا مادر اینجوری به کفترات نيگا می"
 "ِشون  بودم آره مادر، چند روزی بود ندیده"

چند ثانيه، فقط چند ثانيه طول کشيد،  .ای سيانور توی حلِق کبوتر ریخت ذره. ها را بيرون کشيد چشم بست، یکی از آن
 کمی پاهای اش را تکان داد، و ناگهان پاها هم. سروگردن اش ریخت، و افتاد ای بر سروگردنی تکان داد، نه، رعشه

 .بوسيدش. کبوتر را به صورت اش چسباند. شد باورش نمی. حرکت شدند بی
 "توام فدائی شدی کوچولو"

مادر دیده بود، گاه کبوترهایش را توی  .کبوتر مرده را توی آن انداخت. یکی دو سوراخ دوروبر پاکت کرد. پاکتی آورد
 .برد ور می ور وآن شده این پاکت سوراخ

بر سِر . ریخت ها می شکست و سيانور توی آن می مقطر، که سرهایشان را ای آب های شيشه آمپول. ها را آماده کرد کپسول
تا ذرات  بایست ُخرد شود، وقت خطر آمپول در دهان می به. آمد سختی ور می طبی که به چسباند، چسبی شکسته چسب می

 .آمد شان می سراغ و مرگ زودتر به. داد افزایش می ها سرعت جذب سيانور را زخم. هائی در دهان ایجاد کند شکسته زخم
 . تا که بيهوش شدنوشيد. و باز سراغ ُقلی رفت

 .خوابيد. به آپارتمان خودش برگشت. سِر کار نرفت. ی کوه بر گردن داشت صبح سری به بزرگی و سنگينی
  .چيزی به ُقلی نگفت. خوردن نداشتند بساط چای برپا کرد، هيچکدام حال عرق. اش بود نگران. شب ُقلی آمد

 . دواج شان می گذشتیک روز از از. همراه با آزاده .باید از تهران می رفت
  .بازآ قا شریعت آمد

العقلی مثل این ضعيفه  ی ناقص و خردینه مغِز کمينه ات را جمع کنی، واّال یک سبک گرفتن باید ششدانِگ حواس وقت زن"
 "تس غوغائی اش ذره اش برای یک اند وفلزشان خراب است اّما ته دل گوید مردها َاخ می البته این خردینه. گيرت خواهد آمد

 کرد؛ اش را به آقاشریعت می سادات کون احترام
 " با کونم حرف بزن خودم وقت ندارم "

 :وجوش، بارها گفته بود ریز نقش بود و ُپرجنب.مسؤلش شده بود. را می دید" جالل" ,بعد از دستگير شدن همایون 
 "های حزب توده و اکثریت رو بشوریم کاری ما باید با خوِن خودمون کثافت"

 .راحتی جان در این راه خواهد گذاشت گذاشت به گفت، که تردیدی برجای نمی نفس می در محکم و با اتکای بهو آنق
 :دید عبدی و حسين اقدامی را هم می

 "کنه؟ حاِل مادر چطوره؟ یاد من می"
 "پرسه آره، خوبه، هميشه احوالتو می"

 .نام گذاشته بود" پهلوون اکبر"مادر عبدی را 
. ی قلچماق که مثًال دکتِر دندون بود َبلَبلی گوش  زورخونه واز کنين، این از این پهلوون اکبر اونم از اون  یهننه شما بهتره"

 ""تون بهتر ميشه زورخونه بزنين، وضع ها بازی بجای این سازمان
 .کرد به سازمان و رفقایش فکر می. عسل وجود نداشت بازی، و چيزی مثل ماه در ذهنش جائی برای لذت از عشق

 .چاپخانه داشـت برادر مهدی آنجا. کرج زده بود تر سری به پيش
 ."عظيميه"ای زیبا در  ای اجاره کرد، خانه و مراد خانه. اش شد ضامن

, حاج حسن, همان روزهای اول صاحبخانه به برادر بزرگتر مهدی . نشست ای که صاحبخانه در طبقه دوم می طبقه اّول خانه
 گفته بود؛

 "ریه، هيچی ندارهاین چه دکت"
  حتمی.  کتاب ها رختخوابی، و ُمشتی اتاق  از  و زیلوئی قدیمی پوشانده بود، بدون ميز و صندلی، در یکی خانه را فرش

 .رسان اّما  و یاری زن و شوهر مذهبی بودند، مهربان. کشيده بود ها ی آن صاحبخانه َسرکی به طبقه



 .اهی شمال شدندو ر, لو رفته " گفتن خانه کرج هم احتماال
 .های شان شد ها و اندوه شادی منزلگاه"ورسک"
 "شد؟ اگر آزاده نمی بود چی می"

گفتند، و از  که از دست دادند می از رفقائی .زدند شان قدم می ی ی اجاره خانه های زیبا وُپردرخت اطراف با هم در خيابان
خياطی  نویسی و های ماشين کالس. بافت جا گلدانی می. دکر روزها خودش را سرگرم می آزاده.هاکه دورافتاده بودند  آن
 .داد زندگی، و همه چيزشان بوی موقتی بودن، می. رفت می

 "ذره وسيله واسه خونه بخریم، اینجوری اگه کسی بياد خيلی ناجوره اقًال یه"
 .و مراد قبول کرده بود

 "رسه نظر می پریده به نيگا، ماه چقدر رنگ"
  .خواست گریه کند دل اش می. ، یاد همایون و جالل، و نگاه مهربان آزاده"وینپر"بوی برنج و صدای 

 ..می باید از قایم شهر هم می رفتند
  .اش جا دادند "هيلمن"ی  شان را جمع کردند، و شبانه توی صندوق عقب و صندلی پشتی وسائل
.  و ناآرام روی درخت یاس ُپرگل نشسته بـودنر، ُپر سر و صدا گنجشِک . کردند ها بيدارش گنجشک صبح  روشنای   تاریک

 :آزاده هم آمد
 "کنی؟ به چی فکر می"
به اون شب که جالل و زنش اینجا بودن، یادته زیر همين یاس براشون جگر و دل و قلوه کباب کردم، یادته؟ چه شِب خوبی "

 "بود
ها سر روی  مثل بچه. جالل را باور نداشت کردِن ترکاندن و گریه بغض. مست که شـد گيلکی خواند. با همسرش آمده بود

 .زانوی همسرش خواباند و به خواب رفت
گاه با هم . شان شد ای جروبحث باران بود، بر سر مقاله زیر یاسی که گنجشک. زود بيدار شده بودند جالل و مراد صبح 

 .ساختند نمی
معرفت، ُقرمساق،  سياسی نيست، مثِل واژه بی های انهای سازم ارگان  جاشون ُتوی  کنی  می که استفاده هائی  بعضی واژه"

 "...بند، کپِل ورقلمبيده و سينه
گفت استفاده کرده، ُخب وقتی به شاه رسيد  می هاش چی که برای ما ازرنج ها رو من استفاده نکردم، شاغالِم قهوه این واژه"

 "مرگ برشاه؟"، یا "اعليحضرِت پليد"ت کنی ما باید بنویسيم شاغالم گف فکر می ، حاال تو"شاِه ُقرمساق"گفت 
 جالل خندید؛

 "ها ُتوی بولتن و ارگان سياسی ما نيست بهرحال جای این واژه"
  .به طرف تهران راه افتادند

  .شد که با آب رودخانه بازی داده می ساخته بود، هيوالئی هيوالئی  ِمه از پل ورسک 
 :سيدند، آزاده گفتکه ر"ی گدوک گردنه"ی جاده در بلندترین نقطه به
 "لقمه بگيرم ت یه  و پيازچه واسه خوام با کوکوسبزی  اینجا وایسا، می م ذره یه"

ها ایستادند، انگاری پی برده بودند آخرین دیدار  ها و تپه کنار ماشين به تماشای کوه. کشيد باد زوزه می. هوا کمی سرد بود
 :است

 "ای ی خوشمزه چه کوکوسبزی"
  .نمود عصبی می. بيافتند، مراد سنگی از زمين برداشت و به طرف کوه پرت کردپيش از آنکه راه 
ها را آلوده کند  اینکه مبادا در ُتور باشد و آن ترس از. خواست سراغ رفقای اش برود می. آور گير کرده بود در برزخی عذاب

. بزند کرد به انتشارات چکيده سر جرأت نمی. هایش جاری بودند سرکه در رگ و  سير  وشور، مثل شتاب. با او بود
تواند تشکيالت را نجات دهد، تا به  دید که می ای می فدائی گاه خود را در هيئت. کالفه بود. خواست انتشارات را آلوده کند نمی

 .داد می دهد، گاه آنقدر زبون و نوميد که حتی جسارت از خانه بيرون رفتن از دست اش ادامه فعاليت
ها اّما هر روز  دستگيری. سازمان رفت مهدی اصالنی و امير نواری، و برخی رفقای هوادار و فعالراه افتاد، سراغ 

 کردند؛ نواری گاه طنزآلود انتقاد می مهدی اصالنی و امير. شد تر می وسيع
ر با گيرنش، آخه چپا انگا زدن دستاشو تکون بده می ها کار سختی نيست، هر کی ُتو خيابون در حال حرف شناختن چپ"

 "زنن دستاشون حرف می
 :های مهدی اصالنی را قبول داشت امير نواری حرف

امپریاليسم، طبقه، پرولتاریا، بورژوا،  دیم، نميشه یه جمله بگيم ُتوش ذهنيت و عينيت، ُتو حرف زدنم خودمونو لو می"
 "فهمن چپی هستيم جمله بگيم، می ی بذارن دو بورژوا نباشه، کافی خرده

ای  زد، خانه بيشتر به مهدی اصالنی سر می. ماند نمی جا بيش از یک شب یک. نمود ناپذیر می دری پایان  و دربهدوشی خانه به
 بود؛ "با معرفت و لوطی"مادر مهدی اصالنی را دوست داشت، و مهدی اصالنی را، که  .در جنوب شهر تهران



خوبه، با این آدما راه برو، اقًال مام تو در  لی مهربون ودونی روزهای اول که دیدت چی گفت؟ گفت ننه این دکتر الته خي می"
 "دوتا آدم حسابی رفت و اومد داره یکی ها بگيم پسرمون با و همسایه

 "پس چرا دیگه ميگه دکتر الته"
 "های خودش همه التن دونه، بچه آخه اون که الت بودن رو بد نمی"

های ضبط و تکثير نوار  که دم و دستگاه تاق کوچک امير نواری،ا. و شبی را با مهدی اصالنی و امير نواری صبح کردند
 . و سرود و شور و زندگی بود ترانه دورادورش را پوشانده بودند، اتاِق

وانت و موتوری که رنگ .اش داشت  و موتور سواری که انگشتری عقيق بر انگشت کوچک, وانتی سفيد رنگ, و دید شان 
 .سيانور دست ساخت اش را داشتند

 " نميذارم, نميذارم شما کثافتا از من به عنوان طعمه استفاده کنين , نه  "
 :به طرف قطار راه افتاد. قطار آمد.... و
 "این یکی رو دیگه نباید از دست بدم,نه  "

 :صدای زیبای زنی از بلند گوی قطار پخش شد
 " ایستگاه فرود گاه, ایستگاه بعدی  "

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گريزگاه تلخ
ها به اندازه  دریاچه. رسيدند نظر می باریک به ها که جویبارهائی ها، و رودخانه ها و خيابان شدند؛ خانه تر می  و کوچککوچک
ها، مزارع  درخت. تکاندند می ها ها را درآن هایش گرمای تابستان بودند که در کودکی با همبازی ها و آبگيرهائی شده حوضچه

 .تر شده بود خودش هم انگاری کوچک. پيچيدند ها مثل مار به خود می جاده تند، ومانس را می هائی و روستاها باغچه
 ابرها اّما آرامشی آوردند، پروازش دادند؛

با 031... و١٣۵٩ وقت جنگ، به سال   ماهشهر به بهار و بعد تهران، به چاه فارس، از بندرعباس به  ی خليج ارتش، در حاشيه 
 -C هوشنگ، خلبان
ميان آسمان و . ی هواپيما به بيرون پرت کرد اپيما همه چيز را در هم پيچيد، مچاله کرد و انگاری از پنجرهصدای خلبان هو

 :زمين
کنيم، و در  دیگر خاک ایران را ترک می من خلبان نيرومند هستم، ما در حال عبور از مرز ایران هستيم، تا چند لحظه"

 "...آسمان ترکيه خواهيم بود
 . گلوی اش نشستبغض توی. دلش گرفت
 ..های اش هميشه کوتاه بود عمر شادی

 :هواپيما که از زمين کنده شده بود، شادی سراغ اش آمده بود، نفسی به راحتی کشيده بود
 "رسه دیگه ِجستم، دیگه دستشون بهم نمی"

ای و صورتی  های شيشه  چشمفرودگاِه مهرآباد، زیر اش در وقِت تفتيش بدنی شد، قلبی که به اش آرام گرفته بود، گرم می قلب
 .مانست را می ای زده موميائی، گنجشک یخ
خواست  به سوی پنجره هواپيما داشت، نمی صورت. اش کشيد اش را َپرَپر کرده بود، غم چنگ بر سينه خلبان نيرومند الله

 :ببيند های اش را اش، چشم مسافر کناری
 "خداحافظ وطِن در بند، خداحافظ"

های اش را بست، و سر بر پشتی صندلی هواپيما  چشم.  رنگ بود ای نمود، نقره اشت، نه، آبی نمیآسمان رنگ دیگری د
 .گذاشت

. هيچ چيِز واضح و روشن در ذهن نداشت .اش کرد سردردی که تا آن هنگام تجربه نکرده بود، کالفه. گيج و منگ شده بود
 .توانست فکر کند نمی .همه چيز تيره و تار و غبارگرفته بود

ویژه آنجا  های مرکز شهر زدند، به خيابان گشتی در. ی که دوست اش بود"مهماندار"با . تر شد توی فرودگاه فرانکفورت گيج
کند، مراد اّما پا  نوازی خواست مهمان دوسِت مهماندار می. های سکس ریف شده بودند نمایشگاه ها و ها و کافه خانه که فاحشه

زنان جوان و زیبا، زیر بازی . توانست فکر کند سکس بود نمی به تنها چيزی که. غلتانروی ابرها داشت، گيج و خسته و 
  .مانستند های رنج را می عفریته وارنگ نورهای رنگ

 :مادر از خواب بيدارش کرد
 "بلند شو مادر، باید بری درمونگاه، مریضا منتظرن"

 ."شيرگاه"های مخملين  کرد سـبز بود، سـبز مثل دامنـه آنسوی پنجره تا چشـم کار مـی
 .آلود بامدادی سبز، اّما غم.نخستين بامداِد تبعيد .دید پرواز هواپيماها را می.ی زیادی تا فرودگاه فرانکفورت نداشتند فاصله

هيبت متعجب و خوشحال . ، که از اعضای هيئت سياسی بود"هيبت"به پاریس تلفن زد، به .داد باید به رفقای سازمان خبر می 
 :دنمو می

 "زنی؟ از کجا زنگ می"
 "جا بمونم؟ بيام پاریس یا همين.فرانکفورت"
بمونی و تشکيالت رو سازمان بدی، اّما حتمی  رو شکل بده، نظر من اینه که آلمان ما احتياج داریم یه نفر تشکيالت آلمان"

 "زودتر بهتر باید یه سفر بيای پاریس، هرچی
 "سيد؟خبرهائی رو که براتون فرستادم دستتون ر"
 ."آره، دستت درد نکنه"

تهران او را به فرانکفورت دعوت کرده بودند،  دوستانی که در. کرد در فرانکفورت خواهد دید، ندید دوستانی را که فکر می
 .نزدیک فرانکفورت شد راهی شهرکی. شان زده بود غيب

 .ه از برفای پوشيد ی تپه ای در دامنه کرد، خانه محمود، دائی آزاده، آنجا زندگی می
شب . کرد شد بيشتر حس می بيدار می هنوز باور نداشت به سرزمينی دیگر پرتاب شده است، این را هر صبح که از خواب

 ها اّما خودشان را به او واقعيت. گرفت ها فاصله می پس از چند دقيقه از آن ریخت، و صبح ی واقعيت را در خواب می همه
کرد،  ها بازیگوشی می رنگين و غریبه که ميان برف ای بشکِل پرنده. زدند ش تلنگر می دهرساندند، و بر مغز خسته و افسر می



نشاند، و  چيز می ای اشک، گاه به صورت جویباری تلخ که در مسيرش غم بر همه پيچيده در دل قطره و گاه در هيئت جنينی
 .دانست گفتن نمی گاه چون موجودی عليل و وامانده که حتی سخن

 پاچيد؛ آنکه بخواهد، نمک بر زخمهای اش می  بیاش، ميزبان
کنن  ام فکر نمی باشه اونجا هستن، به هيچی مونن، هرجا کثافت و فقر و بيماری ها مثل موش می جان کمونيست دونی دائی می"

 "جز دزدیدِن مال مردم
 .داند می" کمونيست"اش خود را  دانست که مهمان شاید نمی

 .با هم راهی فرانسه شوندصبر کرد آزاده هم بياید، و 
خواست سرحال و گرم  می. گرم شده بود. پيش از آنکه هواپيما به زمين بنشيند، دو سه ليوان بزرگ آبجو نوشيد.شب عيد بود

  .در آغوش بگيردش
 "کابوسیامروزم همش ُتو این فکر بودم که اگه هواپيماهای عراقی، هواپيماتونو بزنن چی؟ َاه، چه . دلم برات تنگ شده بود"

 .شدند، داشت هواپيما نشست، و او چشم به دری که مسافرها وارد سالن فرودگاه می
 .کرد انتظار و اضطراب و عشق را تجربه می. قلب گرفته بود طپش. زد قلبش تندتر می

 :رفت دیدش ، داشت از دِر خروجی فرودگاه بيرون می
 "آزاده، آزاده"

  .زن برگشت، آزاده نبود
 "ی فرودگاه رو نگشتيم ما هنوز همهحتمی اومده، "

 .نام آزاده در ليست مسافراِن پرواز بود. ایستادند، و گشتند
 "حتمی گرفتنش دائی"
. 

 .ای بود ی تلخ و دیگرگونه تجربه. اش را دیده بود  ریختن گریست، او که کمتر کسی اشک شب تا صبح بيدار ماند، و گاه می
 "ای خيالی فهمه چه خوش افته، وقتی سر خودش مياد تازه می ای دیگران اتفاق میکنه حوادِث بد بر آدم هميشه فکر می"
 "آره دائی"

 دائی محمود برایش کشيش آورد تا دلداری اش دهد و دعای اش کند؛
هایش فکر کن آرام خواهی شد، سرت را باال  اش را هميشه با خودت داشته باش، به مسيح و رنج سرت را باال بگير، عکس"

 "بگير
 . است ها انتظار، آزاده خبر داد دستگير شده ازهفته پس

  .اش را مرور کرد ی زندگی تا به پاریس برسد، همه
 .َکند های اش می هائی که گاه او را از گذشته ای خلوت و زیبا، زیبائی جاده

رون آپارتمانی دو اتاقه، د. سازمانی آنجا بودند ای برد که بيشترین رفقای ها را به خانه پرویز به سراغ اش آمد، و آن
تهران در  مهندس تورج آنجا بود، و زنش در. گذاشتند های هم مرهم می از هميشه بر زخم تر گریختگان از مرگ صميمانه

 .در زندان داشتند زندان، و بودند رفقائی دیگر که زنان شان یا شوهران شان، و عزیزی
 .ترش کرده بود آرام. درد دیدِن هم

 .نوشيدند، و راه افتادندای شرابی  کافه
 "...ليزست که اینجا شانزه"

 او سيانور خورانده بود  کبوتری که به. بلند ی ی آن درخت تبریزی ی کبوترهای اش زیر سایه کنارگنجه. دیگری بود مراد جای
 .ریخت بام بيرون می ی پشته از خرپشته "شوراميرُاف. "کرد را نگاه می

 "کجارو دیگه دوست داری ببينی؟"
 "گورستاِن ِپرالشز"

 :ها و گورها برود خواست به دیدار مرده های بزرگ در پاریس هم می مسافر سرزمين گورستان. اش گرفت خنده
 "کردنی نيست عادت شده، عادت، ترک"

 .ی شرابش را نوشيد، َگس و تلخ، اّما دلنشين و آخرین جرعه
 .بيدارباش بودند. لنگرهائی دیگرگونهت. اش کردند فکری. اش دادند دیدارهای پاریس اّما تکان

 :برخی از رهبران سازمان هم بودند. ی علی دعوت شده بود خانه
 "چه خبر رفيق مراد؟ یه کمی از ایران برامون بگو"

 :گفت که علی حرف اش را قطع کرد داشت از اوضاع سياسی ایران می
 "تحليل نکن رفيق مراد، فقط خبرارو برامون بگو"

شب با شام و می سپری . کشيد ی خاطرات مشترک به یادآوری. صحبت عوض شـد.  کرد، چيزی نگفتسکوت. جا خورد
. در ایران نيز تجربه کرده بود. نگاه رهبران به اعضاء سازمان شان بود .ی علی ُپتکی بر ذهن اش کوبيد اّما آن جمله. شد



آنجا انگاری قبول کرده بود که . داد نمی  فکرکردنفکرش را مشغول کرده بود، اّما کار و فضای آنجا فرصت بيشتر بارها
  .توانند تحليل کنند باید، و می بدوند، و این رهبران هستند که می اعضاء باید فقط خبر و پول بدهند، و

 رو  های جمهوری اسالمی ها و گورستان ریدین، و زندان هاتونو کردین، و گفتم شما تحليل گفتم، باید می چيزی بهش می باید یه"
 "ای و ریغو های باسمه دیگران تحليل کنن، شما رفوزه شدین، استالين بذارین. ُپر کردین

ُدملی متعفن، که امثال علی در . خودش را کرد اّما علی کار. بهتر که چيزی نگفت. قانع شد. فروبستن زد به خودش نهيب دم
 .بود بروزش نقش داشتند را نيشتر زده

  .سازمان صحبت شد" خوردن ضربه"ای رسمی داشتند، از  هبری جلسهروز بعد همـراه با رفقای ر
ی  ها دستگير شدن، نامه و بعضی از شهرستان من برای شما نوشته بودم به احتمال زیاد جالل و رفقای کميته ایالتی تهران"

و رفقای  داد که جالل میقرائن زیادی هم نشون . جالل با شما از زندان تماس گرفته بود من خيلی بيش از تاریخی بود که
 "زیادی دستگير شدن

 "کدوم نامه؟"
 "شد، و هيبت گفت که بدستتون رسيده و اونارو ظاهر کردین و خووندین نوشته می" پياز آب"هائی که با  نامه"
 .یکدیگر را نگاه کردند و

 :صدای آزاده از توی آشپزخانه آمد. گيج شده بود
 "خوای؟ چقدر آب پياز می"

 : دو پر از اشک شده بودهای هر چشم
 "ماِل آِب پيازه یا؟"

 :هيبت به ایستگاه اشاره کرد. که پياده شدند زیبا و عظيم بود"  ایستگاه متروئی. "بردش به دیدار رفيقی دیگر می. با هيبت بود
 "کنی اگه ما بيایم سِر کار چند وقته ميشه یه مملکتی مثل اینجا درست کرد؟ فکر می"

 ش نشست بگوید؛یک لحظه در ذهن ا
 "اگه شما رهبرای سياسی اون مملکت باشين هيچوقت"

 .اش را خورد حرف. سکوت کرد. چيزی نگفت
ها و  زیبائی. اش را بترکاند بود که بغض کمان چيزی نمانده های رنگين به سوی آلمان غربی راه افتاد، و جاده و رنگ

 .دانست چرا نمی کردند، اش می ها، غمگين شادی
 :زد  که صدای اش میآزاده بود

 "کنی؟ چيه، چی شده؟ چرا گریه می"
 "نوشتم کنم، داشتم با آب پياز واسه رفقا نامه می نه، گریه نمی"

 .های اش را قدم زده بود ی خيابان شهرکی کوچک و زیبا، که بارها همه, رسيد" هربورن"به 
بردند،  آمدند، و او را با خود می اش می هائی که سراغ ها و جوجه اردک اش مونس تنهائی او شده بود، با اردک رودخانه

عزیز و  گذشت، آنجا که گاه با محمدو می" ورسک و زیرآب و شيرگاه"ی زیبای  کنار جاده ای که از بردند کنار رودخانه می
کردند، و آزاده بساط نان تافتون و ُکتلت و  پهن می د، آنجا که با آزاده پتوئیزدن علی و خسرو مکانيک تن به آب می داش

 کردند؛ اش می رهگذران آلمانی به تعجب نگاه... کرد و ساالدش را پهن می
 "شود؟ های آلمانی می نشيند و مزاحم اردک این غریبه کيست که گاه کنار رودخانه می"

  .ترسيد ها می از نگاه و فکر آلمانی
برای . ترسيد از آنجا می. آمد بدش می ای که از آن کوچه. اش بود بست بن" اداره اجتماعی"ی باریک که  آن کوچهو 

  .کرده بود اش بارها به آنجا مراجعه کارپناهندگی
شت دختری زیبا پ. نامه و درخواست است و بس کرد، فقط رساندن رفته بود تا نامه و درخواستی به آن اداره بدهد، خيال می

تيرخورده  اش مثِل گنجشکی قلب. ای تعارف کرد ميز بلند شد، با او دست داد و صندلی ميز نشسته بود، لبخندزنان از پشت
 :پاچه شده بود نشيند، دست خواست به خواست بلند شود و خداحافظی کند، دختر اّما می. زد َپرَپر می

 "هائی بکنه چی؟ خدای من اگه از من سئوال"
جا بيرون  ضرب بنوشد و از آن خواست قهوه را یک می .کننده ا فنجانی قهوه برگشت، با لبخند و نگاهی دیوانهدختر رفت و ب

شده، و دست  حس کرد صورت اش ُسرخ. دستپاچه شد. فهميد مراد نمی. چيزهائی گفت. شروع کرد آرامی دختر اّما به. بزند
 :زور زد تا بگوید. لرزند و پای اش می

 "شم شما چی ميگين دونم، متوجه نمی لمانی نمیبخشيد من آ به"
ای که سئوال  اش را روی کلمات و جمله توانست ذهن نمی فهميد، مراد اّما نمی. تر، با لبخند، و صميمانه ادامه داد دختر شمرده

ز دختر خواست ا. باشد اش ها مهم و مربوط به کار پناهندگی یک لحظه به ذهن اش رسيد شاید سئوال .وجور کند کند جمع می
دختر که دستپاچگی و وضع او را دید، به دائی محمود زنگ . کند به شماره دائی محمود زنگ بزند و مسائل را با او طرح



را به دختر داد که دائی محمود  مراد ماجرا را به دائی محمود گفت، و بعد گوشی. تلفن دائی محمود را حفظ بود ی شماره. زد
 .های او را ترجمه کند حرف

ها و مسائل مربوط به نویسندگی داشته،  کتاب ای، چند سئوال درباره چيز مهمی نيس، توی شرح زندگيت خونده که نویسنده "
 "ی اداری نيست خواد باهات صحبت کنه، مسأله می چيز مهمی نيست، خوشش اومده و

ترحم و دلسوزی صورت و . نمود  پيش میاز تر دختر مهربان. کردند اش بازیگوشی می ها روی پيشانی قطره. عرق کرده بود
بالفاصله  تشکر کرد و. شود اش را بنوشد، سرد می با اشاره به او فهماند که قهوه. بود تر کرده چشمهای اش را مهربانانه

 .تاب ماندن نداشت. خداحافظی
ی رودخانه خبری  ش حاشيهکوچک و بازیگو های از ماهی. آب رودخانه بيشتر شده بود. ها رفت ها و بچه اردک سراغ اردک

 البد. نگاه پيرزن آلمانی نگذاشت. خواست به ضرب درون رودخانه بکوبدش می سنگی برداشت، سرد و خزه بسته،.نبود
 گذاشت سنگ را روی زمين. ها را بتاراند خواهد با سنگ اردک خيال کرده بود که می

ها در زندان رژیم شاه بسر برده  سال. خوانده بود تر آثارش را شنيده بود و بعد١٣۴٩نام او را از سال . آشنا شد" ناصح"با 
. آرامبخش بود ناصح. ترین شرایط روحی به سراغ اش رفته بود مراد در سخت. اش نيز خانواده صميمی و مهربان بود،. بود

 :کرد شک نمی های اش ای در حرف کرد که گاه ذره چنان با قاطعيت دلگرم اش می
ی زندگی فرداتون خواهد  های تلخ به شيرینی د ميشه، و بعد از مدتی مياد پيشت، قول ميدم، این لحظههمين روزها زنت آزا"

 "افزود
" غيررسمی"نقِش مشاور . بسياری از رهبران سازمان از دوستان نزدیکش بودند. ناصح با سازمان همکاری رسمی نداشت

 .کرد سازمان را بازی می
 . خبرهای تلخ بودکشکولی از. به دیدارش آمد خواهرش

 :آباد های نظام ی بچه های ناباورانه ها گفت، و بيشتر از دستگيری و زندان آزاده، و از مرگ از دستگيری
کنه  عرق خورده بود، توی خواب استفراغ می چی و پاسدار شدن، یوسف ُمرد، هام کميته ها تو جبهه کشته شدن، خيلی خيلی"

 "وپال شدن اطر تزریق مواد تو رگش، محمد کاناداست، همه دوستات پرتبخ خانی هم ُمرد، حسين. و خفه ميشه
سالم "ایستاد، و  می" انتشارات چکيده" روبروی. کشيد ، چه راحت َعَلم می" تيغه٢١عالمِت "زیر . بيند یوسف را می

 .زنان ، خندان و چشمک"داد می
 .تيپ محله، که بعد از انقالب معتاد شد پسرک خوش خانی وحسين

 اش آمدند؛ ها برای دستگيری چی ن شب را که کميتهو آ
 "فروختی بابایی چرا هولم ميدی؟ تو که خودت تا چندماه قبل به من مواد می"

 .سازمانی و غيرسازمانی و اهل قلم شد ستاِد رفقای. آپارتمان کوچکی در فرانکفورت اجاره کرد
شنونده و . هائی تازه تجربه. آمدند سراغ اش می  دور و نزدیک هماهل قلم، سياسيون بریده یا متحول شده، و دوستان و اقواِم

  .سخنگو کننده و ناظر بود تا بحث
. خورد گيج می... مدرنيسم و کمونيسم، مدرنيسم، ُپست های سنگيِن کاپيتاليسم، سوسياليسم، اش، زیر باِر واژه آپارتمان کوچک

دید، و  می را تنها راه سعادت بشری" پرولتاریا یکتاتورید"تر  نکردند جز رفيقی که پيش اش زده کدام حيرت هيچ
 جز این؛ چه چيز داشت بگوید. آتشه گونه دو همان. شده بود" مدرنيست ُپست"
 "!انگيزی هستی آی انسان چه حيواِن شگفت"
 فاحشه و" شهرنو"به ". حال کنه"آمده بود . شهباز مهمان اش بود" رسومات"ی  فروِش اسمی ، ماشين"غالم ژاپونی"

  .های آلمانی بردش خانه
رفت، پيش از آنکه آخرین جرعه آبجوی اش را در فرودگاه فرانکفورت بنوشد، دستهای مراد را درون  روزی که می

 :های بزرگش فشرد دست
ن ای که تو اینجا تو اون آپارتما زندگی این. ميخوام یه چيزی بهت بگم، به حساب فضولی نذار، به حساب رفاقتمون بذار"

کردن،  می وپورت های دوروبرت که هارت ی اون بروبچه همه. شم من ضامنت می. ایران فسقلی داری، زندگی نيس، برگرد
های چندميليونی تو جاهای خوبه  کنن، خونه و فروش می دار شدن، یا حداقلش ارز خرید االن یا پست و مقام دارن یا کارخونه

 "ضامنت ميشمشمال، برگرد خودم  تهرون دارن و ویال تو
 .ورفت

ها و سازمان اوـ  ها و اکثریتی ای ميز توده های سياسی ـ غير از و ميز سازمان" منزای دانشگاه"ها دیدار از  آخر هفته
 :دادند ميز بگذارند دیگر اجازه نمی های سياسی گروه. اش بود سرگرمی

دادن،  کردن، لو می ها همکاری می چی وکميته سداراپا اسالمی بوده، با سپاه  اینکه اینا دستشون ُتو دست جمهوری واسه "
 "...دادن، پاسدارا رو باید به سالح سنگين مسلح کرد، اینا می فروش بودن، همينا شعار آدم

 :طرف دیگر کشاندش زد، به و دخترکی که داشت برای شان حرف می" ها اقليتی"بيژن بازویش را کشيد و از کنار ميز 
های  ها هم کنار اونا بودن، گاهی بچه ها و اکثریتی ای توده ها هم اینجا ميز کتاب ميذاشتن، الهی  حزب۶٠دونی، قبل از سال می"



های چپ و مجاهد  برگشت، بچه  ورق۶٠ها، اّما از سال  الهی ها و حزب ها و اکثریتی ای زدن، آره توده می چپ و مجاهدرو
 "...بود وُروتر شده  هام که زورشون چربيد، ُخب کشتار و گندکاری

دوروبرش زنان و مردان . باز کرد، باور نکرد چشم. خواب اش برد. ای دراز کشيد ی دریاچه های روزانه، حاشيه زدن در قدم
آنان به تمسخر  برخی از. نه، بيدار بود. هایش را ماليد چشم. بيند فکر کرد خواب می. شد شوکه. برهنه آفتاب گرفته بودند

 کردند؛ اش می نگاه
 "بينم من، نکنه دارم خواب میخدای "

 .برخی زیرآفتاب تن را به گرمائی دلنشين سپرده بودند. زدند لخِت مادرزاد در اطراف اش پرسـه می
چه راحت و . شنيده بود اّما ندیده بود. شده بود غربی ی برلين تر از آفتاِب گرم و تابستانی آنان دوخت، گرم نشست، و چشم به

 .نمودند خيال می بی
از آن روزهائی که . تر از روزهای دیگر بود سرحال .ی یکی از رفقا رفت تا شب با او لبی َترکند سوی خانه نه سالنه بهسال

 .نمودند زیبا می اش همه چيز به چشم و ذهن
 "بد نيس هر وقت دلم گرفت سری به این دریاچه بزنم"

 .ی بلندش عابری را به تماشای او واداشت و صدای خنده
 :فيق و زن اش تعریف کردشب برای ر

 "ها حتمی خيلی تعجب کردن، آخه هر کی ميره دوروبِر اون دریاچه قاعدتًا باید مثل اونا لخت بشه آلمانی"
 "دارم بود آور و خنده ها، تعجب ی لختی  کنار دریاچه" کاپشن امریکائی"کردن، مردی با  زده بودن نيگام می عجب، دیدم ُزل"

خودشيفته و "همانگونه بود، شاید  .خور بودند مدتی کوتاه َدم. تر در تهران دیده بودش پيش. رفيق کوروش هم آمد
 :دید تر، کمترین تغييری در او نمی"گوز گنده

بازی و تنبلی جاش تو تشکيالت  های پائيِن تشکيالت جدی بود، ما به یک تشکيالت آهنين احتياج داریم، محفل باید با بچه"
 "کمونيستی نيست

شق و . اش ُخرد شوند فک و سروسينه های مرتبه استخوان ترسيد مبادا یک زد که مراد می  و رق حرف می شقو چنان 
 اسباب خنده بود این. زدند، البته پشت سرش صدای اش می" عصا قورت داده ِ رفيق. "های اش بود اش برای زیردستی رقی

 .ی سياسی دوره شاه زندانی
 کرد، عریانی و سادگی، و یا سکس؟ اش می اچه راه می افتاد ، آرامسوی آن دری به دل اش که می گرفت

 "هردوتاشون"
 .کرد خودش را سرزنش می. کرد گاه با احساس گناه و شرم، تماشای عریانی را پنهان می

 "داری خراب ميشی مواظب باش، اینجوری شروع ميشه"
 ود؛ناصح گفته ب. خواست دیگر سراغ آن دریاچه نرفت، با آنکه دلش می

"FKK داریست ی سرمایه یکی از نمادهای فساد جامعه" 
 .رفقای برلين به او هشدار می دادند

کنی،  تو همش ازش تعریف می مواظب باش رفيق، ُتو فرانکفورت آدمای عوضی زیادن، مث اون مهدی تهرانی که"
 "ه ميره سوناای یه دف ميره سونا، آره هفته ای یه دفه کنه، ميگن هفته دونی اون چيکار می می

خود نيست که این یکی نماد فساد جامعه  ها رفتن چی ميشه؟ بی ی لختی اگه سونا رفتن عيبه، پس کنار دریاچه"
 "ی داری سرمایه

 ...و خوابش، کابوس و یاد بود و
 ه بود؛اش شد جرو بحث" پيکاری"عصبانی و برافروخته، با یک . پا به دفتر انتشارات چکيده گذاشته بود" آقای ایزدی"
به جای ادوکلن، ُگه به سروصورتت بمالی، و  هام کنه کمونيسم یعنی اینکه سالی یه دفه بری حموم، صبح این احمق فکر می"

باهات  گوساله به من ميگه چون تو کراوات زدی. پرولتاریا و ارزش اضافی حرف بزنی ی های تنت درباره شبام با شپش
 "...بود و شون ترین آدمه جمع پوش س شيکدونه که مارک الدنگ نمی. کنم بحث نمی

 .از خواب بيدارش کرد" علی داش"و صدای بلند خنده 
باید  اش می را مردگان گورستاِن جنگِل پشِت خانه فریادش. خورده ها سئوال درهم تنيده و گره با ده. سراغ اش آمد  خوابی به بی
دریافته بود راهی که رفته . پاسخ کوبيد، شاید گریزی باشد برای میی درختی  گاه با مشت بر تنه. گرفت نمی جوابی. شنيدند می

 کرد؛ اّما مقاومت می رود رو به آزادی و عدالت ندارد، است، و می
 "حتمی پشت سرم ميگن بریدم. شاید این فکر و خياال عوارض تبعيد باشه، شاید"

 و خندید، صدای مادر را در گوش داشت؛
 "هارو باید باد فرض کرد، باد خيلی از حرف. ا در دهِن مردمو نميشه بستدِر دروازه رو ميشه بست، اّم"

آپارتمان، بدون جلسه و یا مهمان روز را شب  .کردند آمدند، و توی آپارتمان اش اتراق می بيش از پيش رفقا و دوستان می
 ت و روابط اش هوای اش راخاطر امکانا به. ترین شهرهای اروپا بود یکی از مهم تنها امکان سازمان در. کرد نمی



نمود، و آنان که نيازشان در آلمان بيشتر بود،  می طبيعی. داشتند، از رهبران بگير تا مسئولين سازمان در کشورهای دیگر
 .ای با نيازهای مالی معنوی، و پاره بيشتر، برخی با نيازهای

نظر  تر به قوی. کوبيدند های پوالدین و بُِِتنی می بر ذهن... های شيک و  ها و خانه زن، سکس، مارِک آلمان غربی، ماشين
 .رسيدند می

آرزوها . ای و دروغين های باسمه شخصيت ها و تابوها، و صدای شکستن شد شنيد، صدای شکستن دگم صدای شکستن را می
 .گرفتن دختری موطالئی آخرین مدل شده بودند، و یا در آغوش ی مرسدس بنز ها به اندازه و آرمان
 :تر رفت مادر ناراضی.  گيرودار مادر، پدر و خواهراش به دیدار او و برادراش آمدنددر این

ميخوای تجربه کنی، تا کی؟ یه ذره به فکر  آخه تا کی. اینجام مادر دست از سياست ور نداشتی؟ بازم جلسه پشِت جلسه"
این دغل  ه آبی ازشون گرم شه، بدت نيادخور هائی که تو داری، چشمم آب نمی دوروبری شم مادر تازه. ی خودت باش زندگی
 "بينی، مگسانند گرِد شيرینی که می دوستان

 :پدر اّما زیر لب گفته بود
 "مونه ای هست، بدتر از این نميشه، مِث هروئين می بد آلودگی"

 :وقت خداحافظی زیر گوش اش گفت پدر به
الوقت بودند، فکر کن،  دیدم یه مشت ابن ن دوروبرتهات بيشتر فکر کن پسر، اینائی که م راجع به زندگيت و دوروبری"

 "هوای برادر کوچيکتم داشته باش
گذرد، تکرار روزهای قبل  اش چگونه می فهميد روز و شب نمی. شد روز افزوده می بر حجم کارهای اش اّما انگاری روزبه

 . تازههای ها و اندیشه رفقای جدید، و هجوم سئوال محيط تازه،. و بعد از انقالب بود
 "ش ی ما شده تجربه، اونم از نوِع تازه ی زندگی همه"

 :برادرش، محسن، خندیده بود
 "خوره نوع بياتش به درد نمی"

 .، که تنها بود"یونگ"ها را درآورده بود، غير از صدای خانم  وآمدهای رفقا و دوستان اّما صدای همسایه رفت
ها منو از تنهائی در  خوشحال ميشم، همين آد، من ک از اتاق تو میوقتی از توی راهرو صدای پا، یا گاهی صدای موزی"

 "البته نه اینقدر که دوروبِر تو شلوغه. باشه آرن، خيلی خوبه دوروبر آدم شلوغ می

  ادامه دارد

 
 :زيرنويس

 یژه ای برای ایندر آلمان برای عالقه مندان مکان های و.شنا کردن و قدم زدن  عریان در هوای آزاد" :کا , کا , اف  " -١
 .کار در نظر گرفته شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 "از آينه بپرس، نام نجات دهنده ات را"
 

های کتاب در جهان  آنجا که هرسال یکی از بزرگترین نمایشگاه. قرارشان روبروی نمایشگاِه بزرِگ شهر فرانکفورت بود
 .شود برگزار می

 گذاشتند؛ فکر و خيال نمی. برد خواب اش نمی
ها کتک بخوریم و کتابا و  این انچوچک کنم، اگه قرار بشه از شون می به ميز کتابمون نزدیک بشن چپ و راسِتاگه "

نفری  سی یه. باید سرمونو بذاریم زمين بميریم، دیگه واسه ال جرزم خوب نيستيم هامونو بریزن بهم و پاره کنن روزنامه
 "....داشته باشن و باید هواروم از دور  چهارنفر دوروبر ميز بسه، بقيه ميشيم، سه

 .بار توی رختخواب ِولو شد کمی توی اتاق قدم زد، و برای چندمين
فضائی باز، که دورتادورش گروههای . بود مثل بالکن. کرد ی دّوم منزای دانشگاه فرانکفورت پائين را تماشا می از طبقه

ُخرد  دیگر را ی هم کشيدند، و مردها َچک وچانه  را میها موهای یکدیگر زن. بود هياهوئی برپا. گذاشتند سياسی ميز می
ی  ی لبه ها، تکيه داده به ميله آلمانی. سرگردان بودند ها در هوا های روزنامه های پاره شده و تکه های کتاب برگ. کردند می

 :شان از یک ایرانی پرسيد یکی. خندیدند  می برخی. زده بودند کردند، حيرت می بالکن صحنه را نگاه
 "کنه کنن، چرا یکی پليس خبر نمی اینا چرا اینکارارو می"
 "مخالفای خمينی هستن"
 "شون مخالف خمينی هستن؟ همه"

 "آره "
 "کنن؟ وپار می رو لت پس چرا دارن همدیگه"
 بيرون، باید کرده، حاال باید از اینجا بره حمایت می ی دیگه که حاال مخالف شده قبًال از خمينی یه دسته ميگن، اون یه دسته"

 "... بودن و تنبيه بشه، فاشيست
ای که فاشيست بودن  خوشحال بشن که یه عده ام کنن فاشيست نبودن و نيستن باید خيلی عجيبه، ُخب مخالفائی که خيال می "

 "نيستن و به جمع اونا پيوستن حاال نظرشون عوض شده، دیگه فاشيست
 کرد؛ د و تکرار میدا زده، به تعجب سر تکان می ی شگفت و آلمانی

 "واقعًا عجيبه"
ای  عده. پليس آمد. کردند جماعت را مسخره می خندیدند، خواندند، و می زدند، آواز می بعضی از دانشجوهای آلمانی ُسوت می

 ها را کاغذپاره کنان نمودند، خنده ی زن، که ُترک می سه مستخدمه. ها را جمع کرد و کتاب ی ميزها را دستگير کرد، و همه
 .کردند جارو می

  .ای جمع شدند، مجاهدین بحث راه انداخته بودند گوشه

آنان که ميز مجاهدین را برپا . انقالب بود و شفای مجاهدین بيمار به ُیمن این" انقالب ایدئولوژیک"بر سِر معجزات  بحث
 کننده را شکافت و ت جمع بحثمحمود ، از فعاليِن سياسِی فرانکفور. نداشتند کردند، تردیدی در بروز این معجزات می

 :کرد رساند خودش را به مجاهدی که بحث می
نشدنی رو درمان کرده، و  درمان و اسهال خوب بی گين قبول، انقالب ایدئولوژیک و آقای رجوی کمر درد اینائی که شما می"

ی ما که اینجا  بکنن، همه  آقای رجویرو، من قول ميدم اگه یه کار دیگه انقالب ایدئولوژیک شما و راه رو کور رو بينا و فلج
 "یه کمی مو روی سِر کچل من دربياد هستيم درجا مجاهد ميشيم، و اون اینکه یه کاری کنه

 .نمود عصبانی می. کننده چيزی نگفت جماعت زیر خنده زدند، مجاهد بحث
ودتر از بقيه اّما سِر قرارشان ز. بود چای دم کرد، و پيش از نوشيدن چای، قرصهای سردردش را خورد، کالفه. صبح شد

سفيدرنگ،  لباس دعوا پوشيده بود، کتانی. جمال بود. اش کوبيده شد دستی برشانه چشم به نمایشگاه کتاب داشت، که. رسيد
به همه گفته بود کارگر بوده، اّما . آباد  ی نظام و بچه دعوائی بود،. بافت نما و بلوزی دست وگشاد، پيراهنی نخ شلواری گل

  .ودنب
 "آماده اومدی؟"
 "ی دیگه کنی آره دیگه، برنامه رو کم"

های اش تأثيری  آنکه بر چانه گيرش کرده بود، بی زمين ای بود که از بستر بيماری بيرون آمده بود، افسردگی شدید چند هفته
 .زدن بود حرف عاشق. گذاشته باشد

 "کنه بافی می زنه و تئوری اینو ُتو گورم بذارن باز حرف می"
 .نقی گفته بود

ُکلن و ُوپرتال و شهرهای دوروبرش نيامده  بوِس رفقای هنوز مينی. و شهرهای اطراف آمدند، جز حسين رفقای فرانکفورت 



قدبلند و  حسيِن. بوس آمد، از حسين خبری نشد مينی. بوس خودش را برساند آمدن مينی کرد رفيق حسين تا خدا خدا می. بود
 .آمد  خشن و زمخت، به کارشان میی هيکل، با آن قيافه قوی

 "و ُچخدو، بخارو ُیخدو ميکل بریم بابا، بيخودی معطل اون نشيم، نمياد، ترسيده، هيکل"
  .گردن زد ی های برجسته کرده، و رگ ها را بامشت گره حرف جمال این
 نوزده نفر بودند؛. راه افتادند

 "ده نفری هم رفقای برلين هستن، خوبه، َبسه"
 رسيدند، پرانرژی و باروحيه؛ نظر می  از هميشه بهتر مهربان

 "داری واسه رهبری نوشت، باالخره تشکيالت آلمان غربی شکل گرفت، از این بهتر نميشه ميشه گزارِش مایه"
 ی پاریس بود؛"سيته"های آلمان و "منزا"های  در راه، بيش از هرچيز صحبت از درگيری

های  وپار شدن، یکی از بچه یکی دونفرم لت رو ریختن بهم،" راه کارگر"های   بچههای توکلی حتی ميز"اقليتی"ُتو پاریس "
 "ش زدن، با چماق و چوب خونه راه کارگرو ُتو آسانسوِر آپارتمان

 "آخه کسی نيست جلوی اینا وایسه"
 "شونم مث اون ان، یکيشون که آجان بوده، جودو کارم هست،بقيه ولوت نه، یه مشت الت"
 "آدما دارن، مگه جریان خودمون کم داره ها از این تيپ یانی جر آخه همه"

 بردار بود، خندید؛ گير و وزنه تر کشتی نقی پيش. جمال سروسينه راست کرد و به نقی نگاه کرد
 "ُجوشون زیاد شده، شنبه تو منزا درسی بهشون ميدم که هيچوقت یادشون نره"

 جمال باد توی غبغب انداخت؛
مخ و رمضون یخی و باقر کچل و  شعبون بی ی دیگه خواستيم عضوگيری کنيم سراِغ مرتضی تکيه و مون باشه دفه حواسه"

 "م بریم زهرا خانوم و پری بلنده
 .همه خندیدند

 :اش ُهل داد را باالی قوز بينی اش امير، که ته اتوبوس نشسته بود، عينک
وا و بزن بزن شد که، ول کنين بابا، فعًال سرودی ش صحبت دع ای، همه جمعی بابا یه سرودی بخوونيم، یه آواِز دسته"

 "بخوونيم
 .کرد، بقيه هم خواندند" انترناسيونال"جمال شانه باال پائين انداخت، و با لحِن عشِق التی شروع به خواندن سرود 

 :خواندنشان که تمام شد سر زیر گوِش مراد آورد
 "چطور بود؟"
 "یانداخت خيلی خوب بود، منو یاِد حسن خشتک"

مرزبان . کردند  شرقی طی می خاک آلمان باید مسافتی را در غربی می برای رسيدن به برلين. شرقی رسيدند به مرز آلمان
 پاسپورت شان را برای ُمهرزدن گرفت؛ ای رسمی و سرد، شرقی با قيافه آلمان 

 "نظر خسته مياد رفيق به"
 "ن دیگها شونم دوست داریم، باالخره رفيق عيب نداره، ما اخمه"

 وارد آلمان شرقی شدند؛
 "داشتنی شد، همه چی نيگا اصلن فضا عوض شد، همه چی باصفا و دوست

 بوس پيچيد؛ های کنار جاده توی مينی دانی بوی خوک
 "داشتنی هستن؟ اینارو چی ميگی، اینام باصفا و دوست"

 و رفيق نقی شانه باال کشيد؛
 "آره َاناشونم یه صفای دیگه داره"

ها روی سرشان آوار  درون رستوران گذاشتند نگاه پا که. پياده شدند، چيزی بنوشند و بخورند. ان مياِن راه رسيدندبه رستور
 پاسخگوی شان شد؛ سردی صندوقدار به. شد
 "من عسلم نميشه خورد این رفيقه رو که با یه"
 "یشد قورتش بد داشتی بدون عسلم می اگه کراوات زده بودی و سر و وضع مرتبی می"

او نچسبيد، به مراد، که به ميز گذاشتِن  زده و تحقيرآميز، یک فنجان قهوه به های حيرت در آن فضای سنگين و زیر نگاه
 .کرد فردایشان فکر می

توانستند دور هم  می. شب اجاره کرده بودند ای را برای دو سالن مدرسه. رفقای برلين غربی به پيشوازشان آمدند. رسيدند
زیر بغل  یک پای اش در جنگ آسيب دیده بود، با عصای. از ایران آمده بود احترام داشت  همه رفيقی که تازهبيش از. باشند

 شهدای سازمان و خلق، مراد شروع کرد؛ پس از اعالم یک دقيقه سکوت و برپا خاستن به احترام. رفت راه می
اند  ویژه در برلين غربی، حاال که تهدید کرده به .گذاریمرفقای رهبری خواستن که به هر قيمتی شده ما در منزاها ميز کتاب ب"

ی پاریس و  غربی و سيته ی شما بهتر از من از آنچه در منزاهای آلمانی همه. باید اینکار را بکنيم گذارند ميز بگذاریم، نمی



 رفقا اگر سئوالی یا .ی ماست، و اینکار حتمی باید بشود وظيفه کشورهای دیگر گذشته اطالع دارید، این حق ماست، این
 "مطرح کنند نظری دارند

 .به سقف خيره بود, جوید های اش را می جمال، خشمگين سبيل. همه چشم به دهان مراد داشتند. هيچکس اّما چيزی نگفت
 "اگر کسی سئوال و یا نظری نداره روی چگونگِی سازماندهی صحبت کنيم"

همگی دور ميز حلقه . ميزی بزرگ پهن کرد دقيق و زیبا کشيده بود رویی منزای دانشگاه برلين غربی را، که  بهرام نقشه
 نقی دست بلند کرد تا حرف بزند؛. شدند

 "تيزی همراه داشت ميشه"
 "نه، ما باید از خودمون دفاع کنيم، نباید ُتو محيط دانشگاه چاقو و قمه ببریم"
 "اّما اگه اونا داشتن و کشيدن چی؟"

 گيری گرفت؛ کشتی" گارد"بافتش را درآورد، دور دستش پيچيد، و  وز دستبل. جمال خودش را پيش کشيد
 "کنين پيچين دور دست، و اینجوری از خودتون دفاع می ِتونو درميارین، می فوری بوليز یا ُکت"

 به نقی اشاره کرد؛
 "اون خودکارو ور دار، مثًال چاقوئه، به من حمله کن"

همه مات حرکات جمال و نقی بودند، همسر  . چاقو حمله کرد چگونه باید عمل کرددادند که وقتی کسی با دو نشان می و آن
اش   خنده نگاه بهرام. تنگ و کفش آدیداِس سفيدرنگ و نواش چشمگير بود، زد زیر خنده جوان بهرام، که آرایش و شلوار لِی

 .را دزدید
 کرد؛ جمال کارش که تمام شد رو به مراد

ها و  ها و پيکاری الزمه، اگه یه موقع اقليتی هامون اقًال فلفل داشته باشيم، این دیگه تو جيبراستی رفيق، ما حتمی باید "
 "بپاشيم تو چشماشون مجاهدا به ميز حمله کردن

 پيش از اینکه مراد چيزی بگوید، چند نفری گفتند؛
 "آره، آره، این یکی دیگه الزمه"

چند بسته "تر تهيه شود، نوشت؛ هرچه سریع ياز را یادداشت کند تاشهين که وظيفه داشت وسائل مورد ن. مراد چيزی نگفت
 گفت؛ ، و زیر گوِش نقی"فلفِل خيلی تند

 "هارو درآرن بازی دادن این لش کردن، اینا بخودشون اجازه نمی هام اینجوری باهاشون برخورد می ایها و اکثریتی اگه توده"
. دانست مسئوليت خود رامی هرکس جا، وظيفه و. ت کردندی سازماندهی صحب بيش از دوساعتی روی نقشه درباره

 .مدرسه بخوابند و رفقای زن به خانه بهرام بروند جمعی شامی خوردند، قرارشد رفقای مرد در سالن دسته
 زد؛ جمال بيش از دیگران حرف می. ها در رختخواب صحبت از دعواهای منزاها و سيته پاریس و جاهای دیگر شد ساعت

 "ها هستيم ها و اکثریتی ای هشون بدیم که تا عمر دارن دیگه از این غلطا نکنن، خيال کردن مام مث تودهیه درسی ب"
 شد؛ زبان  نقی با او هم

 "ی که کوتاه ميان شون ُگهی دار کم ندارن، اونا کون هام آدمای دعوائی و تيغ ها و اکثریتی ای توده"
 ؛شنيدند، گفت بهرام، آرام اّما آنگونه که همه 

 "کوِن خودمام تميزتر از اونا نيست"
 .غره رفت جمال به او چشم. همه ساکت شدند

 .نقی و جمال کمی نرمش کردند. صبح زود بيدار شدند
هرکس جای . به منزا برسانند، و رساندند موقع خودشان را رفقای زن هم قرار شد به. های مختلف راه افتادند و در دسته

دوروبر ميز   نفر پشت و۴بيست و نه نفر، . مراد بود، که کنار ميز کتاب ایستاده بود روه باخودش قرار گرفت، فرماندهی گ
ها وارد کارزار  به ميز کتاِب سازمانشان حمله کنند، و آن انتظار، تا کسی، یا کسانی و بيست و پنج نفر پخش و َپال و چشم

 .شوند
ميز را جمع . سه ساعتی ماندند، خبری نشد .ای خریدند و رفتند وتوکی سراغ ميز کتابشان آمدند، تماشا کردند، نشریه تک

. رسيد می نظر ها شاد و سرحال به ی چهره همه. های مختلف به سالن مدرسه برگشتند دسته کردند، و باز طبق برنامه، در
 زد؛ جمال داد می

 "هيچ اتفاقی نيفتاد و همه صحيح و سالم به پایگاه خود برگشتيم"
 .همگی خندیدند

 قی گفت؛ن
کردیم، اّما زود رفت، فهميده بودن که مسجد  شون که با من زندان بود دیدم، سالم عليکم شناسم، یکی هاشونو می من بروبچه"

 "جای گوزیدن نيست
 اش به رفقای زن افتاد؛ و نگاه

 "تربيتی حرف زدم بخشين بی به"



 جمال خندید؛
 "ی اولش باشه تو کی باتربيت بودی که این دفه"

 .ای بنویسد و به مراد بدهد  شد هر کس گزارش کار و جمعبندیقرار
 .ی کامبيز رفتند ی بهرام، و جمعی به خانه جمعی به خانه

 "خوری رو برپا کرد دیگه امشب باید بساط عرق"
ت رضای. ی تحویل گرفت"نباشيد خسته. "داد به رهبری سازمان گزارش شفاهی کار را. مراد قبل از هرچيز سراغ تلفن رفت

 .داد ی رفقا خبر رهبری سازمان را به همه
 .برد خواب اش نمی, وقت خواب . پای بساط شام و عرق از هر دری سخن گفته شد

 .گفتند شدند به او می داند کس دیگری متوجه شد یا نه؟ اگر می نمی. ی آن زن زیبا کنار رفتنی نبود چهره
برگشت تا باز او را ببيند، . سالنه سالنه دور شد ونسرد و ُپروقار، وشان انداخت، خ نگاهی به ميز کتاب. پوش بود زن سياه

 .ميزشان انداخت و رفت هم نگاه کردند، لبخندی بر لبش نشاند، زن اّما با غيض ُتفی به سوی به .زن هم همينکار را کرد
  .بلند شد، دو سه استـکان عرق نوشيـد تا شاید کمی آرام بگيرد

 .رسيدند نظر می گی خسته بههم. روز بعد راه افتادند
 جمال کنارش نشست؛

 "باید تکليف رفيق حسين و رفيق بهرام رو روشن کنيم، جای اونا ُتو سازمان نيست"
توی فرانکفورت . بوس را پائين کشيد تا باد به صورتش بخورد، شاید از سردردش کاسته شود ی مينی شيشه. چيزی نگفت

 .پخش و پال شدند
  .ها شروع به خواندن کردند، خواب سراغ اش آمد وقتی پرنده. واب اش کرده بودندخ خستگی و سردرد بی

نه . سازمان برای اش غيرقابل تحمل شده بود فضای. اش افتاده بودند وار به جسم و جان فکر، خيال، تردید و تزلزل خوره
گذشت  می شان آنچه در ميان.  اّما نداشتتاِب ماندن و کار با آن جمع را. را ترک کند خواست سازمان توانست، و نه می می

 به بيشترین رفقا و دوستانش گفته بود؛. ترش کرده بود کالفه
 "ام قرار دارم ترین لحظات زندگی در گوزپيچ"

****** 
های دیگر بيشتر  اش را با رفقای سازمان رابطه .های جدید وارد و جدید، و سازماندهی های تازه شد، آدم تشکيالت بزرگتر می

پول . کرد می در کنار کار تشکيالتی، به کار پزشکی هم فکر. کرد بيش از هر زمان فکر می خواند، و بيشتر می. کرد می
اش وقت  بدترین اوقات زندگی. اش را خراب کرده بود روحيه بيش از هرچيز"آمت سوسيال"های  ی کار و کمک بيکاری اداره

 .شد ُخرد می. و اداره کار بود" آمت سوسيال"های اجتماعی  کمک ی مراجعه به اداره
 گذشت؛ تر می ها که نياز به مترجم داشتند سخت به آن. نمودند های سياسی اینگونه می ی پناهنده همه

به او گفتم عباس از مبارزان قدیمی . بود کردم، کارمند اداره اجتماعی دلش سوخته های رفيق عباس رو ترجمه می حرف"
گوش  کن نبود، وسط حرف من و کارمنده زیر عباس هم ول... دراز در زندان بوده و و ساليانست  ایران هست، تحصيلکرده

منم " کردم، االن وکيل و وزیر بودم، بگو، بگو می موندم و با این رژیم همکاری بگو، بگو، اگه من ُتو ایران می"گفت  من می
 "ميگم، ميگم گفتم باشه به عباس می

 های زیادی برای گفتن داشت؛ حرف" کارگریراه "و شهال که مترجم بود و 
ی بود، به اصرار عباس به کارمند  از قبلی مونه چی رو ترجمه کنه، و چی بگه، البته این یکی کارمنده بهتر ُخب آدم می"

 اینا"گفت؛  کارمنده برگشت. کرد، االن وزیر بود موند و با رژیم همکاری می ایران می قبلی گفته بودم که عباس اگه تو
ایشان باید زبان یاد بگيرد و برود سِر کار، اینجا آلمان است  توانيم پول بدهيم، ی من نيست، به ایشان بيشتر از این نمی مسأله

ها، خيلی  دارند، نه فقط پناهنده های هموطن شما و کشورهای دیگر هم همين وضع را کند، خيلی از پناهنده می و مسأله فرق
 "کنند می ضعيت زندگیها هم در همين و از آلمانی

******* 
های کانون نویسندگان هم بودن، من با  بچه ها، ها و سازمان ی حزب همه بودن، شاه و شيخ، رفقای رهبری، رهبری همه"
بر  های سادگی تا ّحد حماقت، سوار شده با نفرت، چهره های عشِق مسموم بر چهره ها بودم، ماسک بر چهره داشتيم، آن

راهه و  شده را به بی ی نفرین کشان، تا قبيله شيهه ها روی دوپا ایستادن، چرخان و شمشيرهای دولب، اسبهای چموش با  اسب
 "...پرتگاه ببرن و

 :آزاده دستی مهربانانه و دلسوزانه بر سرش کشيد
های  و تشکلها  ها و سازمان نيگا کن حزب ما بلد نيستيم،. به تو گفته بودم که دور کار جمعی رو خط بکش، گوش نکردی"

 ٣٠نزدیک به  حال تو براش گذاشتی، خودت گفتی تا به ببين، سازمانی که تو عاشقانه زندگی رو همين سازمان فدائی. رو دیگه
. کار جمعی بلد بودیم وضع اون مملکت اینجوری نميشد انشعاب ُتو این سازمان شده، آخه مسخره و دردناک نيست؟ اگه ما

 " ها رو به گردن دیگران بندازیم، دیدی اشتباهو  دیدی؟ فقط بلدیم تقصيرها



 "ها آشنا هستم با این مضحکه"
  .اش، تا آنجا که خون یکدیگر ریخته بودند ها در قبيله ها و نفرت ها، با اینگونه عشق ها و دشمنی ها، کينه بازی لج آشنا بود با

های  و احزاب سياسی و تشکل ها ازمانهای کشورم، چهره س ش چهره مردم و حکومت همزاد و همراه منه، چهره "
 "ام ی قبيله ی خودم، چهره چهره ها رفيق سياسی و فرهنگی، ی ده گون، چهره گونه

 :نام های دیگر بر آن می درخشيدند, نه تابلوی انتشارات چکيده نبود, و چشم اش به تابلوی بزرگ انتشارات چکيده افتاد
سازمان فدائی، اتحاد کار، راه کارگر، سازمان اتحاد  ،"در تبعيد"ویسندگان ایران اتحاد پزشکان و داروسازان ایران، کانون ن

 ...و های فرهنگی و هنری، کانون فرهنگِی ایرانيان شهر اورالندو رنگارنگ، کانون های فدائيان، مجله
لی و ُقلی و شيرین هم علی و سيامک و ع داش سادات و آقای مصدری و پدر و مادر و عزیز و نه، چهره آقاشریعت و احترام
 :روی تابلو نقش بسته بودند

ما ریدیم به این عمر شریف مبادا شما "بزنی؛  ی جادوئی ات باز نعره آه خدای من، کجائی علی شهرفرنگی؟ تا ُپشت جعبه"
 "کجائی علی شهرفرنگی؟ ،"هم خطای ما را مرتکب شوید
 .اش، آقای اسميت افتاد ی سفيدبرفِی همسایه  به گربهاش چشم. صورت اش ریخت خندید، اّما به ناگهان نگرانی به

 صدای ترمز ماشين و فریاد سيامک بلند شد؛
 "آخ له شد"
 "چی؟ کی؟"
راننده مکثی کرد و . هنوز اّما زنده بود. ولو شد پشت ویترین انتشارات چکيده. رو کشاند لنگان خودش را به پياده گربه لنگ"

. چشم به گربه دوخته بودند از ُتوی کوچه اسالمی دنبال گربه کرده بودند از آنسوی خيابانهائی که  بچه .راهش را ادامه داد
 .نمودند زده می حيرت

 "خوره نيگا حيوون داره گيج می"
 "تازه شده عيِن ما"

 صدای آزاده بود که ُتوی اتاق پيچيد؛
 "حواست کجاست مراد؟ چی داری ميگی؟"

 زد؛  حرف میبا خودش. رفت  مراد ُتوی اتاق راه می
 "هه، تازه شده عيِن ما، نه، نه، عيِن من نيست، عيِن من نيست"

 :استکانی دیگر ودکا نوشيد
 "با توام مرد، کجائی؟"
 "بخشين، حواسم جای دیگه بود بخشين، به به"

 آزاده به اميد اشاره کرد؛
 "نيگاش کن"

 .خندید اميد توی خواب می
چشم از اميد برداشت، و در چشمی که در اشک غسل . خندید دید، هنوز می يد را میاز ُتوی آینه ام. مراد برابر آینه نشست

 :کرد، زمزمه کرد می

  از آینه بپرس"
 (٣) "نام نجات دهنده ات را

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  :زير نويس
، که گروههای سياسی مختلف در دانشگاه هستند در های تردد و غذاخوری ـ منزاها در آلمانی غربی و سيته در پاریس محل١

 .گذارند می ها ميز کتاب و نشریه این محل
 و  کودکی و نوجوانی هميشه شلوارش ُشل گفتند در می. خواند صدا که کوچه بازاری می ای خوش حسن خشتک، خواننده -٢

 .زدند به همين خاطر او را حسن خشتک صدا می, کرد نمی ِول و پائين بود و از کمربند استفاده
 فروغ فرخزاد -٣
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