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از حد من در او مؤثر  شيبود، و اصرار ب يروئ پزشك جوان خوش نشسته بودم، دندان يدندانپزشك يصندل يرو

 د،يكش دياو، حاضر نشد و گفت كه دندان سالم را نبا يرا بكند ول ريپ يكلك دندان ب خواستم ينبود، من م

و جواب داد كه همان . ندارد يتيمچندان اه يفعل يدندان در زندگ كيبهش گفتم كه . اش كرد معالجه شود يم

 يو چرخ را برداشته بود و افتاده بود به جان دندان، و صدا خورد، يبه درد م شتريها ب وقت يدندان گاه كي

 دم،يشن يچرخ را م يهوهو يمن باز صدا كرد، يو هر وقت كه چرخ را خاموش م ديچيپ يرخ در مغزم مچ

باز شلوغ بود، انبوه  ابانيبلند است، دم پنجره رفتم، خ رونياز ب يا كارش كه تمام شد، متوجه شدم كه همهمه

از . است اتيكه تظاهرات كارگران دخان دميشدم و د قيدق. جماعت با پالكارد و عكس براه افتاده بودند

رفتم . گوشه و آن گوشه نشسته بودند نيا ضيراهرو درمانگاه چند مر يكردم و آمدم تو يدندانپزشك خداحافظ

صبر كردم . كرد يرا پانسمان م يصورت جوان يها اتاق عمل، زخم يآنجا نبود، تو ريو دكتر ام درمانگاهدفتر 

 “؟يراحت شد”: ديبود، از من پرس دهيخسته بود، شب قبلش را اصالً نخواب رون،يكارش تمام شد، و آمد ب

چهاره، تو هم كه نهار  كيزدساعت ن”: ، ساعتش را نگاه كرد و گفت“آره ، پدرمو درآورده بود”: جواب دادم

“ .به خانه برسم ديهم شده با ريگرفتارم ، د يلينه من خ”: گفتم“ .ميبا هم بخور يزيچ كيبمان،  ،ينخورد

 ”. برسون به خانه شونويرا بردار و ا چيسوو”: را صدا كرد و گفت يعل“ نه”: گفتم “؟يكه ندار لهيوس”: ديپرس

حتماً، زنگ ”: جواب دادم “؟ مينيب يم گرويفردا پس فردا كه همد”: ديپرس ريبا عجله حاضر شد و ام يعل

 ”.زنم يم

شعارها . دادند يو شعار م رفتند يو جماعت مشت به هوا راه م. بندان بود راه ابانيخ. نييپا ميرو تند رفت ها پله

 يتو نيماش”: گفت يعل“ رفت؟ شهيم يچه جور”: گفتم يبه عل. يكار بود و حقوق كارگر طيدرباره شرا شتريب

 تيجمع ليس م،يشد نيو سوار ماش ابان،يخ يتو ميديچيپ“ .ميرو يو م ميزن يكوچه م از كوچه پس هيبغل ابانيخ

تر راه  كوچه، و راحت كييتو ميديچيتا پ ميرفت يبودند، به زحمت جلو م ريگوشه و آن گوشه سراز نياز ا

درها،  شتريدم ب زدند، يها باز بود، زن و مرد و بچه، كپه كپه دور هم جمع شده بودند و حرف م در خانه م،يافتاد

و رد  خوردند يها آب م كنارش گذاشته بودند كه تشنه وانيبودند كه پر آب بود و چند ل دهيچ گيو د ليپات

و جوان چسبانده بودند  رياز پ يها، عكس بزرگ از خانه يسردر بعض م،يرد شد يمتعدد يها از كوچه شدند، يم

از اهل  يكسان اييكسروشن بود كه  يليو خ. ها زن ونيش يغلغله بود، رفت و آمد و گاه صدا ها اطيو داخل ح

نه كار تمام ”: گفتم “ابان؟يتو خ زنير يآقا حاال كه كار تمام شده، باز چرا م”: ديپرس يعل. اند شدهآن خانه كشته 

“ .نگرانم يليخ يول ستم،ين ريمن فالگ”: گفتم“ ؟ ديبه كجا خواهد رس يعني”: ديپرس“ .نشده، تازه شروع شده



“ درسته؟ ،يخانه نو بساز يخواه يم ،يكن يرا خراب م يا خانه كهنه ي، وقت يعل نيبب”: گفتم “؟ياز چ”: ديپرس

“ .نقشه”: ساده جواب داد يليبود و خ زهوشيت شهيهم يعل“ الزم دارد؟ يخانه تازه چ“:دميپرس“ .آره آقا”: گفت

 طور نيهم“…ستيدر دست ن يا ساختن خانه تازه نقشه يبرا يخراب شده، ول يميبارك اهللا، خانه قد”: گفتم

 ايكش  كه نقشه نستيا يبدبخت”: گفتم“ .گهيالزمه د يا نقشه كيباالخره  يآره، ول”: گفت داد يكه سر تكان م

 يكيبار ابانيبه خ“ .حرف ما درسته نديگو ياند و م سر بلند كرده يا همه از هر گوشه ست،يدو تا ن يكيمعمار 

 زين يا مسلح و عده شــانشتريب شوها،ياز ر يميما را گرفتند، صف عظ نيجلو ماش شويكه چند جوان ر ميديچيپ

اشاره  اي وبادستبهگوشه“.…است  ميرژ تيسند جنا نيا”: دادند يو شعار م آمدند يبا چوب و چماق جلو م

را مدام به  دهيو دست بر دهيدستش از شانه بر كياند كه  را به دوش گرفته يديس يا عده ميديكه د كردند، يم

 ني، ا شناسم يرا م كهيمرت نيآقا به خدا ا ،يزك”: مرتبه گفت كيشد و  رهيخ يمدت يعل دهد، يمهمه نشان 

“ .حاال شده آخوند، عمامه گذاشته سرش كرد، يم يدرمانگاه ما گدائ نيياصالً آخوند نبود، سر چهارراه پا

 فيك يهم به سرعت از تو منرا باز كرد و  نيدر ماش“ .دميآقا االن نشونتون م“ : گفت “؟يگيم يجد”: دميپرس

 ديكه س“ ابول، ابول، ابول”: بلند سه بار داد زد  يبا صدا يو عل نييپا دميو پر رونيب دميرا كش يعكاس نيدورب

 شوهايكه درست همان موقع دو تا از ر. ازش گرفتم يبه اطرافش كرد و همان موقع من عكس يبرگشت و نگاه

را از  نيمرتبه دورب كي،يكيكه “ مگه قدغنه ؟”: گفتم “؟يگرفت كسع يچ يبرا”: جلو آمدند و به من گفتند

و “ .بله، قدغنه، عكس قبل از انقالب آزاد بود”: كه تكه پاره شد و گفت نيزم ديو محكم كوب ديدست من قاپ

 نرايدورب يها خواست تكه پاره يعل“ .نيكن يم نكارهارويا يگر واسه اخالل م،يشناسيما شماهارو م”: گفت يدوم

 يعل. ميو راه افتاد ميراه باز شده بود و سوار شد. ديرا درهم كوب نيها با لگد دورب از آن يكيجمع كند كه 

سر كوچه عمامه  يگدا ترسم، يم ناشيمن از ا”: گفتم “اَن؟ يك گهيد نايا”: لب گفت ريدمغ بود و ز يبدجور

 يمدت“ سرت  يفدا“ : گفتم“ .گران بود يليخ نيربدو”: ديپرس يعل“ .همه محافظ داره نيگذاشته و راه افتاده و ا

له  يها نيهمه جا را آشغال و كثافت و دود گرفته بود، ماش. ياصل ابانيتو خ ميو آخرش افتاد ميساكت بود

گوناگون نوشته شده بود، و همه جا عكس  يشعارها وارهايتمام د يرو. كه آتش زده بودند يهائ كيشده، الست

 يجماعت يا از كله آدم ها ساخته بودند، در گوشه يواريانگار كه د. بغل همبزرگ  يها چسبانده بودند، عكس

ساخته بودند و آتش زده بودند، درست  يمترسك كجايو  زدند يرا آتش م يگوناگون يها جمع بودند و پرچم

 يليروزتان خيآقا مقاله د”: گفت يعل. آمد يگوشه و آن گوشه م نياز ا ريت يصدا يگاه گدار. مثل عمرُكشان

 ”.نيگيم يكه چ ديفهم يساده بود و آدم م يليخ”: گفت“ خوب بود؟ اش يچ“:دميپرس“ .خوب بود



 يو در را باز كردم و رفتم تو ، صدا نييپا دميكردم و پر يخداحافظ يو من از عل ميخودمان شد ابانيخ داخل

بسته بود و  بند شيبود و پ آراسته و بزك كرده شهيجلو رفتم، مثل هم. آمد يآواز خاله نرگس از آشپزخانه م

: گفت“ .آره”: گفتم“ .خوب شد ندونتد”: سالم كردم، با خنده جوابم داد و گفت كرد، يداشت كوكو سرخ م

من و  شيپ ديايهم قرار است ب يتيبزنم و بعد دختر گ خانه اطيبه خ يبرم سر ديمن با ،يخوب شد كه اومد”

كوكو گذاشت و داد  يا نان تكه يال يشگيهم يو فرز يبا تندو “ .ينهار كه نخورد. چه كار داره  دونم ينم

كاغذ را برداشتم، و  زدم يهمانطور كه داشتم لقمه گاز م”. زهيم يرو. دهفراوان بهت تلفن ش”: دست من و گفت

“ تو؟ ييكجا”: ديتلفن، شكــراهللا بود كه پــرس يخواندم كه تلفن زنگ زد و من رفتم پا يها را م داشتم اسم

گرفتار  نعصر كه م”: گفتم“ .روزنامه ميعقبت بر اميب يك ”: گفت “ .يساز رفته بودم دندان ريام شيپ”: گفتم

را گذاشتم و  يگوش“ .عقبت ميآ ياز غروب م شيبهرحال پ”: گفت يشگيبا صراحت هم“ .تئاتر هستم يها بچه

را برداشت و گونه من را  فشيرا باز كرد و آمد و با عجله ك بندش شيبه لقمه زدم كه خاله نرگس پ يگريگاز د

: گفت رفت يهمان طور كه بدوبدو م “جاست؟پدر ك”: دميپرس“ .گردم يمن رفتم و غروب برم”: و گفت ديبوس

 يو رفتم رو يمن آمدم اتاق جلوئ. اشاره كرد و درها را بست و رفت اطيبا دست به ح“ .معلومه كه كجاست“ 

بته  كييها مشغول است، فواره حوض را باز كرده بود، بادقت تمام از پا باغچه با گل يكه تو دميرا دبالكن، پدر 

و چمن را حرَس  ديبر يخشك را م يها شاخه يچيبا ق د،يچ يزرد را م يها برگ رفت، يم يگريبته د هيپا

 ريت يصدا رونيبود ، از بها  ها و گل مشغول نوازش درخت. ختير يسطل م كيها را در  و آشغال كرد يم

. نداشت يانيپدر با نباتات، پا يباز و آسمان را دود گرفته بود، نخواستم آرامشش را به هم بزنم، عشق آمد، يم

ساعتم را نگاه كردم و . كه زنگ در را زدند رميشماره را بگ نياول خواستم يبرگشتم و كاغذ تلفن را برداشتم، م

دو . بودند يمرتبه جا خوردم، سه نفر ساواك كيشار دادم و در باز شد، و آنكه متوجه باشم دگمه را ف يب

گه خوردن  يها مصاحبه يها پا آدم دنيكه مأمور كش يميزندان بود و سل ريكه مد يپناه شناختم، ينفرشان را م

را گم  ميلحظه دست و پا كيها بود،  آن فيها بود، حتماً در رد بودم و چون با آن دهيرا ند يو سوم يونيزيتلو

 هافتاد كه نه، دورانشان گذشت ادميكنند و لحظه بعد  رميدستگ خواهند يفكر افتادم كه دوباره م نيكردم و به ا

دست مرا گرفت و خم شد كه  يپناه “ن؟يمنو ببر نيباز اومد”: كردند، و من گفتم يگرم كيسالم عل. است

آوردم و آنها گفتند كه اگر من  يچائ شانيبرا ز،ينشستند دور مآمدند تو و . دميدستم را ببوسد، من پس كش

محل گفته  تهيرا كم هيقض نيو ا. بود اهداند، كارشان روبراه خو كه در زندان مرا شكنجه نكرده سميبنو يادداشتي

بسته مرا  يها با چشم ينه، چون در زندان گاه ايديا شما مرا شكنجه كرده دانم يبا صراحت گفتم كه من نم. بود



با  يول زد، يمرا م يبسته بود چه كسميها چشم يوقت دانم يباز ، و نم يها هم با چشم يزدند و گاه يم

و  يپناه يبرا. سميبنو شانينكته را برا نيدادند كه هم تيرضا. ديشماها مرا نزد كهدانم  يباز ، م يها چشم

من ”: گفتم. ننوشتم يزيچ يسوم يو برا. ه نبودندها مأمور شكنج باز بود، آن ميها چشم ينوشتم كه وقت يميسل

“ .تو بسته بود ياه من مأمور بودم و چشم مت،يبرد يم يبازجوئ يبرا يوقت”: گفت“ .شناسم ياصالً تو را نم

 ”.نديرا بب يآدم افهيق تواند يكور كه نم. با چشم بسته ، من مثل كورها بودم”: جواب دادم

پدر كه چند شاخه گل بدست داشت . رونياز حد تشكر كردند و رفتند ب ادهيرا خوردند و ز يداد و چائ تيرضا

كه  يدرحال“ .ها بودند آره ، چند نفر از بچه”: نخواستم نگرانش كنم ، گفتم “يمهمان داشت”: وارد شد و گفت

ذاشت و گ زيو بعد گلدان را وسط م“ .ندههمه را راه . مواظب باش يليخ”: گفت داد يها را در گلدان جا م گل

تلفن بكنم و بلند  ديآمد كه با ادمي. ختيها نگاه كرد كه دلم ر و چنان عاشقانه به گل“ .ان شده يچ نيبب”: گفت

پدر . تئاتر آمدند تو يها پدر دگمه را فشار داد و بچه. را برداشته و برنداشته، زنگ در را زدند يشدم و باز گوش

هركس . بالكن يرو اطيح يتو ميو رفت ميهمه پدر را دوست داشتند، و همه رد شد. با همه آنها دست داد

دختر و پسر، همه سرحال و شاداب بودند،  م،يكرد يتازه كردند و چاق سالمت يروشن كرد و نفس يگاريس

آره ، “ :از بچه ها بلند شد و گفت  يكي“ن؟يبخور نيخواه يم يزيبچه ها چ”: دميو دو نفر بودند، پرس ستيب

 شينما نيو تمر. داد يوانيآورد و به هركدام ل خچاليو رفت و دو بطر آب از  ديدو“ .دميم بشويمن خودم ترت

. ديخند ينشسته بود و غش غش م هيچارپا كييپنجره رو يروشن كرده بود و پا يگاريپدرم س. ميرا شروع كرد

ما را تماشا  ياند و باز شده رهيخ اطيبه ح زين هيهمسا يها كه زن ميو بعد متوجه شد. ما بود  يپدر تنها تماشاچ

جا به  شتريكار من ب. من اندازه نداشت يخوشحال. بچه ها خوب كار كرده بودند و متن را حفظ بودند. كنند يم

 نم. ديها شما كارتان را ادامه بده بچه”: ساعتم را نگاه كردم و گفتم. ها بود كه چگونه حركت كنند جا كردن آن

از  يكي”. شود ياجرا م ونيكام كيدر  شيكه نما ميدار يگريطرح د كيكه  نيو بعد ا. مجبورم بروم روزنامه

بهرحال ما هر كجا  ياست، ول يابانيخ شينما كيما  يفعل شينما”: گفتم“ چه؟ يعني”: ديو پرس ديدخترها خند

انجام  اريس ونيكام كيدر  يما متحركه، باز يشبعدينما يسالن، ول كيايدانيم كيايابانيچه در خ. ميساكن ميباش

و  نهيب يم يكياش را  نشد ، هر تكه شيكه نمــا نيا“:ديداشت، پرس يا كه نقش عمده يپسر قد بلند“ .رهيگ يم

 ونيبا كام ختند،يها ر ، و هر وقت الت و لوت ديكن يم يباز ونيكام كينه، در ”: گفتم“ .شده يچ فهمه يبعد نم

و من رفتم “ .نيادامه بد نويشما تمر“:را نگاه كردند، گفتم گريهمه همد“ .ميكن ياجرا م گريد يجاو  ميريدر م

 شهيشكراهللا هم دانستم يو آماده شدم و چون م فيك يرا جمع كردم و گذاشتم تو مياتاق خودم، كاغذها يتو



نه ”: گفتم“ بشون شام بدم؟”: كه پدر پشت سرم آمد و گفت رونيبراه افتادم بروم ب ديخواهد رس هيو ثانقهيسر دق

 نيماش كيآمد و رد شد، داخل  نيدر، چند ماش يسكو يو نشستم رو رونيرفتم ب“ .رنيم يپدر، بچه ها بزود

ركرد كه من از د يريها ت از آن يكيرد شدند،  يو وقت.بود رونيچند آدم مسلح نشسته بودند، و لوله تفنگشان ب

 ابانيسر خ رفتم يآرام آرام م. اند شده رهيخ ابانيآمدند پشت پنجره و به خ ها هياز همسا يا عده دميو د دميجا پر

و با سرعت “ جانور؟ يچطور”: گفت اش يشگيو هم يبا خنده دائم. و سوار شدم ديچيپ نيكه شكراهللا با ماش

تو . يكن يتلف م توق يليتو خ”: شكراهللا گفت. ميشد يها رد م و دود و كثافت ها يهمان شلوغ انياز م. راه افتاد

“ .است يگريحربه د نهميا”: گفتم“ .باشه ادتياالهم  ياالهم ف.  خوره يتئاتر و مئاتر بدرد نم يفعل طيشرا

و او با  ميكرد ريبندان گ دوباره در راه. را باال انداختم ميها و من شانه“ .يهست يآدم خودخواه“:و گفت ديخند

براشون غذا و لباس  ديهستند، با يكردستان در وضع بد يها بچه يدون يم“:فرمان و گفت يرو ديمشت كوب

اون  رميمن فردا م”: و شكراهللا گفت ميمن رفتم تو فكر كه چه كار بكن“ .بشون رساند يجور هيو .جمع كرد

 ”.ريبگ يكار روزنامه را رها نكن، جد.طرفا

ما سبز شدند و  يدفعه چند نفر جلو كي. ميشد ادهيو پ ميرا پارك كرد نيو ماش ميدياداره روزنامه رس دم

كاغذ و ”: گفتم “ه؟يچ فتيتو ك”: و گفت ديمرا چسب يبازو يكي. شروع كردند به شعار دادن و مسخره كردن

صورت من  يكرده بود و جلو همشتش را گر“ .كه روشنفكره يخواهر هرچ ،يمثالً تو روشنفكر”: گفت“ .كتاب

بدست داشت كه به  يريها زنج از آن يكي. رد شدم و دو نفر شكراهللا را گرفته بودند اعتنا يگرفته بود، ب

 شهيمن در انقالب ش”: ديكه از شكراهللا پرس داد يرا تاب م ريبسته شده بود و مدام زنج يگلوله سرب كيشيانتها

شان گرفت و ما  كه خنده“ .تا كيپنجاه و ”: شكراهللا گفت “؟يرا شكست اپنجاه تا بانك را شكستم، تو چند ت

هم  يليخ”: من گفتم “افته؟ يداره م يچه اتفاق ينيب يم”: داخل آسانسور شكراهللا گفت. ميوارد اداره روزنامه شد

 يم”: فتگ “؟يچه جور”: دميپرس“ .ستاديجلوشان ا ديبا. اند داده بيشان را ترت همه”: شكراهللا گفت“ .خوب

 شهيرگ و ر ديبا. زدن و كشتن و درب و داغون كردن يعني. شغل ثابت بدن يشهر يها نينش هيخوان به حاش

كه  ي، چند نفر كردند يو نشسته بحث م ستادهيها ا چند نفر از بچه م،يوارد اتاق من شد“ .كرد دايرا پ ايقضا

“ .تا دلت بخواهد خبر بد“:گفت يكي“ ؟ يخبر تازه چ”: دميمقاله آورده بودند دادند دست من و من پرس

و گفتند كه “ .نيبچه ها بهش بگ”: گفت رونيب رفت يكه از در م يشكراهللا در حال“ چطور مگه ؟”: دميپرس

روزه كه آنجا هستند و  ياز س شياالن ب.  پاشد يتازه دارد از هم م انيزندان يآزاد يبرا يتحصن دادگستر



همه را از  خواهند ياند و م را گرفته يها دور دادگستر گر مدام الت و لوتيشان سر رفته و از طرف د حوصله

 .ها آرام آرام كنار بروند كننده ماندن، باعث شده كه مدام تحصن جواب يو ب يترس و خستگ. هم بپاشند

نگاه  لم دادم و داشتم مقاالت را يمبل يكردند و رفتند، من رو يخداحافظ. كه من گرفتارم دانستند يم ها بچه

 كياش در فكر تحصن بودم كه  همه. خوانم يدارم م يچ دميفهم ياصالً نم. بود گريد يفكرم جا يول كردم يم

هنوز ”: جواب داد“ اند؟ ها رفته پدر بچه”: دميپرس. را برداشت يمرتبه بلند شدم و تلفن كردم به خانه، پدر گوش

كه  دانستم يم“ .خب يليخ“:پدر گفت“ .ود ساعت دهحد. كه فردا صبح در خانه باشند ديبهشون بگ“:گفتم“ !نه

كه اصغر آقا،  كردم يم سيرا راست و ر يداشتم مطلب. زيراحت نشستم پشت م اليباخ. بكنم ديچه كار با

شما هستند، اسمشان  يدختر عمو نديگو ياند كه م آمده يآقا، خانم“:و گفت رداداره در را باز ك شخدمتيپ

وارد شد كه خود را  يبائيز اريدختر جوان و بس“ .تو ديايب”: و گفتم شناختم يرا نم يهمچو كس“ .هست هيفوز

است  الداشت، دست داد و انگار كه هزار س يا دهيكش يها خندان و شاداب آمد جلو، ناخن. خوب آراسته بود

كه  ميهست يبد ليچه فام“:كنار من و گفت يصندل يو نشست رو“ .حالت چطوره”: ديپرس م،يبا هم آشنائ

پدرتان  يمن دختر پسر عمو“:گفت “د؟يمن هست يشما دختر كدام عمو“:دميپرس“ .مينيب ينم گرويهمد چوقتيه

 شونيا“ :دميپرس“ ، چطور مگه؟ رهآ“ :گفت  “مسار؟يدختر ت“:گفتم. كه شستم خبردار شد و جا خوردم“ .هستم

معاون عمده ساواك “:گفتم“ .نبود يا ام كه كارهباب“:گفت“ نداشتند؟ شيكار“:گفتم“ .تو خونه“:گفت“ كجا هستن؟

و به  گذاشت يم هيو آن ما نيا يبدبخت، و چقدر برا كرد يكار م يدر قسمت ادار”: جواب داد“ بود، مگر نه ؟

چه  نميمنتظر بودم كه بب“ .ميحاال بگذر“:و گفت دياو هم خند“ .ميديما كه ند”: فتمبا خنده گ“ .ديرس يداد همه م

 يو م گذراند يرا م يرا تمام كرده و دوره انترن يشروع كرد به شر و ور گفتن كه دانشكده پزشك. دارد يتين

بهتره از حاال  م،من هم مادر بش يروز هيباالخره قراره “:و در ضمن گفت. نديبب مانيخواهد تخصص زنان و زا

مادر و خواهر و پدرش را نشان داد، درآورد و عكس  يآلبوم كوچك فشيك يو از تو“ .با بچه و مادر آشنا بشم

من “ .زشتم يليخ“:ديپرس يبالوند. بود دهيها دراز كش شن يرو ايلخت خودش را كه كنار در مهين يو عكس ها

اومدم . امدميكار ن يمن برا“ : گفت “؟يشما چ“:گفتم “؟يكار دار“:ديپرس. لبخند زدم و ساعتم را نگاه كردم

درآوردم دادم به اصغرآقا كه  فيزنگ زدم چند مقاله از ك”. كردم دايجا را پ نيبا هزار زحمت ا نم،يخودت را بب

چشم به چشم من  هيحواسم پرت بود و تمام مدت فوز. فميك يبرساند به چاپخانه و مقاالت تازه را گذاشتم تو

: گفت. دارد يهزار سال سابقه آشنائ كرد يم اليو از بس راحت بود آدم خ. كرد يم يلوند يبدجور. دوخته بود

 يبنز كورس كيم،يشد نشيشب شده بود، سوار ماش. رونيب مياز اداره اومد“ .برسونمت تونم يدارم م نيمن ماش”



 كيتار ها ابانيخ“ .دادم بشويكردم و ترت يتوريزيخودم كار و ده،يبابا برام خر نويماش ينكن اليخ“:گفت. يا سرمه

مجسمه  ي، رو شدند يبا سرعت رد م ها نياز ماش يبعض دند،يپلك يم ها ياهيدر آن در، در س نيا يبود، عده ا

شدند ، از  گريكوچه درآمدند و وارد كوچه د كياز  يخواند ، عده ا ينشسته بود و آواز م يمرد يا شكسته

و چند مرد  خوردند، يو نشسته، داشتند آش م ستادهيا يشده بود و جماعت ياغانكه چر ميرد شد يجلو مسجد

 يو صدا. ور و آن ور پرتاب شد نيچند سنگ از ا. پر شن و سنگ جمع شده بودند يها يگونمسلح كنار 

به كام  ايدن”: گفت “؟ياز چ”: دميپرس “؟يخوشحال يليشما خ”: گفت هيفوز. ميديرا از دور دست شن يرگبار

و من نگران بودم كه . دستش را گذاشت رو دست من و آهسته فشار داد“ .نه، بدتر شد“:گفتم“ .گهيشد د ماش

“ .نكنه من مزاحمت هستم ؟ينيهمه غمگ نيچرا ا“:ديپرس. است دهيرا چسب نيدست فرمان ماش كيبا 

 ياالن جا“:ديپرس “.نكن كرشوف“:گفتم“ .يكن يهمه سرد رفتار م نيبه خاطر بابام با من ا”: دي، پرس“اصالً“:گفتم

. دهد يشراب م يواشكيهم هست كه  يرستــوران كوچولوئ هي”: گفت“ .نه“:گفتم “؟يبر ديبا يبخصوص

 يها كه اتاقك ،يرستوران كوچك و نقل كييتو ميو رفت“ .باشه“:زدم و گفتم ايدل به در“ خب؟. مهمون من

را  يبا خنده بطر هيباز بود، فوز يكيآپ هم آوردند، در  سون يو دو بطر ميكوچولو داشت، شام سفارش داد

شاخه به آن شاخه  نياز ا زد، يو او مرتب حرف م ميشام و شراب را خورد“ .خودشه”: نشان داد و گفت

بار بلند شد و رفت  كي“ .كنه يو درد م اديقدر كش م نيچرا پاهام ا دونم ينم”: گفت يم يگدار و گاه. ديپر يم

در  يرا باز كردم كه نكنه ضبط صوت فشيك يواشكيبودم  اليو شك و خ يو دودل ديو من كه در ترد يدستشوئ

مختلف و چند تكه  يها زنانه و دفترچه شيانباشته است از لوازم آرا فيو ك ستين دميكه د. آنجا داشته باشد

شروع كردم به  مكرده بود يرا بازرس فشيكه ك نيبرگشت و من از ا وقتي…رهيبند و غ گوشواره، گردن ور،يز

 هي”: گفت ميفتيراه ب كه نياز ا شيپ. دوخت يو چشم به چشم من م رفت يم سهيو او مدام غش و ر. يپرحرف

“ ام؟ من چه كاره يكن يم اليخ”: گفتم“ .نداشته باشن يسفارش كن كه با بابام كار. يواسه من بكن ديبا يكار

آدرس  خواستم يم. ميشد نيو سوار ماش رونيب ميمدنگفتم آ يزيچ“ .كنن يباالخره حرف تورو گوش م”: گفت

اگه ”: گفت ميستاديجلو در خانه كه ا. زد ، و با سرعت گاز داد يلبخند ميو ن“ .بلدم”: خانه را بدهم كه گفت

اره دوب“ .هيعال“:گفتم“ .من يبابا”: گفت“ گفته بابا بداخالقه؟ يك”: دميپرس“ .خانه اومدم يبابات بداخالق نبود م

 ادهيو پ ميكرد يخداحافظ“ .من گرفتارم تو زنگ بزن”: گفتم “؟يزن يبهم زنگ م يك”: گرفت و گفت رادستم 

كردم خاله نرگس است و بعد از دور شدنش  اليكه اول خ يزن هيسا. دميرا پشت پنجره د يا هيسا. ميشد

. تا من وارد خانه شوم ستاديا يپشت پنجره م شد، يدور نم چوقتيخاله نرگس، ه. ستيكه خاله نرگس ن دميفهم



. ديكش يم گارينشسته بود و س يا پدر گوشه. را نشناختم ها يرا شناختم و بعض ها يبعض م،يمهمان داشت يا عده

و پدر “ .خوردم و اومدم يزيچ”: من گفتم“ .ميشام منتظرت بود”: ديپدر پرس. ميكرد يگرم كيسالم عل

چاق و سرحال و  يشده بود، ول يرمرديپ. را به جا آوردم يدائ“ .ن تو اومده دنيد يحاج هاشم آقا برا“:گفت

خاله . و خاله نرگس از داخل آشپزخانه به من اشاره كرد و رفتم تو. داشت، با من دست داد يديسف شير ته

. يفه يم نه ، بعد”: گفت“ افتاده؟ اتفاقي”: گفتم“…كن  اطياحت يليخ. هاشم آقا رو مواظب باش”: نرگس گفت

كه پشت  يا هوخبردارشدمساي“…حوصله هاشم رو نداره  ،يو نشسته اتاق جلوئ نهيتورو بب الاومدهيبعد سه

چند ”: و هاشم آقا به من گفت كردند، يم يسالن همه داشتند خداحافظ يرفتم تو. بودم كه بوده دهيپنجره د

خودت  ميدوباره پاتو از گل و، ت نيبب”: گفتهاشم آقا . گرياتاق د يتو ميو رفت“ .با تو حرف داشتم يا كلمه

به  ،يگرفتار بش يخوا يو حاال دوباره م. كه مادرت دق بكنه يباعث شد ميزمان اون رژ ؟يدراز كرد شتريب

 زهايچ نيزمان ا. كارها بردار نيدست از ا”: گفت“ .كنم يمگه من چه كار م”: دميمتعجب پرس“ .پدرت رحم كن

 دونم؟ يمن نم”: گفت “ن؟يدونيشما از كجا م”: دميپرس“ .هستن ظبتموا يلياالن خ .گميم يچ يفهم يم. گذشته

بود و  دهيخواب پوش پدر لباس. رونيرفت ب يو عصبان“ .نيهم. دنينشن ايدنيبه هرحال از من گفتن از تو شن

و آن و به اجبار به  نيا دنيو د يشلوغ. بودم جيگ. كرد و رفت تو اتاق خودش يبود، خداحافظ حوصله يب

 اليخاله نرگس مرا از فكر و خ. است يگريراه بهتر از راه د نيا نديهمه بگو نكهيو ا. گوش دادن حهمهينصا

و االن . كه زندان بروم نياز ا شيبودم، پ دهيد ترها شيرا پ اليسه. آمدند تو ياز اتاق جلوئ اليآورد، با سه رونيب

دست “ .تو اومده دنيد يبرا اليسه”: گفت سخاله نرگ. شده بود، آراسته و قد بلند ييبايخودش دختر ز يبرا

اش به هاشم  كه اشاره دميفهم“ .الشيخ يب”: به من زد و گفت يخاله نرگس چشمك. زيپشت م ميو نشست ميداد

: گفت اليسهمرتبه  كينگفتم،  يزيمن چ. اند هم حرف زده يجد يليو خ. اند آقا است و قبالً با هم حرف زده

زود خودم  يليخ يول. زده ديكه از پشت پنجره د دميخودم را گم كردم و فهم يدست و پا“ خوب بود؟ هيفوز”

“ .آدرسو از من گرفته بود”: جواب داد“ .اومده بود سراغ من يواسه چ دونم يآره، نم”: را كنترل كردم و گفتم

هر سه  بهمرت كيكه “ .خواد با تو كار بكنه يم اليسه”: و خاله گفت. ميدر و آن در حرف زد نياز ا يمدت

و باز “ .نيخند يكه شما م ليبهمان دل”: و من گفتم“ .نيخند يم يچ يبرا”: ديخاله پرس. به خنده ميافتاد

“ .شهيم يچ نميبب. حتماً يبرنامه بعد”: گفتم “ن؟يموافق. باشم خوام يتو كار تئاترتون م”: گفت اليسه. ميديخند

: فكر بودم كه نرگس گفت نيدر ا. نداشت يچانگو پر يدگيدر هيو خجول بود، برخالف فوز محجوب اليسه

 ”.بزنم ديچند تا تلفن با”: و من گفتم “؟يبخواب يخوا يات سر رفته، نم كه حوصله كنم يم اليخ”



از  شتريبحواسش ”: گفت يم اليكه دم در آشپزخانه به سه دميخاله نرگس را شن يتلفن، صدا يرفتم پا يم يوقت

 ”.يكن يم الياون جمعه كه تو خ

بچه ها با چند . ما را گرفتند نيما را گرفتند، از همه طرف هجوم آوردند و دور ماش يجلو يدادگستر كينزد

بهتر  نكاريا يو برا. ميونديما به جمع تحصن بپ گذارند يراحت گفتند كه نم يليو خ آمدند، يم گريد نيماش

 م،يدر اتاق انتظار بود يمدت. تهيكم كردبردند يم يرا كه رانندگ ريمنو و جهانگ م،وياست كه اجازه داشته باش

 شترشانيب شدند، يآخوندها بودند كه همه جلو پاشان بلند م شتريب. رفتند يو م آمدند يم يبيو غر بيعج يها آدم

رنگ وارنگ چسبانده  يااتاق كه همه جا را پوستره كييو بعد ما را بردند تو ميمنتظر شد يجوان بودند، مدت

ما بلند شد و نشست و دوباره شروع كرد به خواندن  يجلو ينشسته بود، با مهربان زيم پشتيبودند، و آخوند

ما كه با “ :گفتم “؟يمنتظر چ“ :گفت“ .ميمنتظر باش ديما با يتا ك ديآقا، ببخش“ :من گفتم. بود زيم يكه رو يكتاب

 ديبا شونيا م،يحاج آقا هست تظرو من ميما خدمتگذار شمائ“ :گفت“ .ما را آوردند نجا،يا ميامديخودمان ن يپا

ادا  شتريبود، و ب ينكيع خواند، يآخوند كتابش را م م،يدر سكوت نشست يمدت ريمن و جهانگ “…رنديبگ ميتصم

: گفت يشوئيكه در باز شد و پاسدار ر گفت ياهللا اكبر م يگدار گاه رفت، يم نيابروانش باال و پائ آورد، يدرم

 ”.تو نييايشما دوتا ب”

: ديما را نگــاه كند پرس آنكه يو ب چــرخاند يم حيو دارد تسب زيم كيهاشم آقا نشسته پشت  دميو د. تو ميرفت

از ”: هاشم آقا گفت“ .مينيدوستانمـــان را بب ميخواه يم”: گفت ريجهـــانگ “؟يدادگستر نيريم يشما واسه چ”

ما . راههيبه ب نيزن يشماها م كنند، يم داياسالم را پ راهحاال كه همه دارند  ن،يدست وردار ها يباز ستيكمون نيا

 ”.برن تو، كه چه كار بكنن خوان يبا شما م يچهل نفر ياالن س يول م،يندار يحرف

 يها حرف”: ديپرس“ !تو مير يم”: گفتم “؟يكن يجا چه كار م نيتو ا”: د،گفتيرا كه بلند كرد و مرا د سرش

“ :گفت“ .خودم يخودتان، من به س يشما به س م،يندار يهاشم آقا، ما كار“ :گفتم“ نداشت؟ يا دهيمن فا شبيد

. گهيآره د”: گفتم“ تو؟ نيبر ديبا ماًحت”: ديپرس. جواب ندادم“ !به پدرت رحم كن ،يبه مادرت كه رحم نكرد

 ”ن؟يكن يچه كار م نجايا ن،ينبود نكارهيشما ا رون؟يب نيومديمگه شماها ن

 يول گمينم يزيمن چ“ :گفتم “؟يديهاشم آقا را كجا د يگيو م يريالبد م“ : تو هم رفت و گفت شيها سگرمه

 يحاضر نبود چشم به چشم من بدوزد، مدت يكرده بود ول دايپ يخودش ابهت يهاشم آقا برا“ !دونن يالبد همه م



ندارد و برادران  ياشكال”: گفت دند،ش دايو آخرسر زنگ زد، دو نفر پاسدار پ داد يتكان م جهت يدستش را ب

 ”.بروند تو توانند يم

داشتند با مالل و  يا بود، عده يا زده خيسرد و  يها با ما بودند، فضا همه بچه م،يشد يكه م يكاخ دادگستر وارد

اتاق و من از  كييتو ميديآسا چپ برگشتند تو، و ما هم برق دنديما را د يوقت آمدند يم رونيكسالت كامل ب

و  ميو لباس عوض كرد ميما تند تند سر و رو آراست. وستندياز دوستان هنرمند به ما پ يكه عده ا دميبلندگو شن

 دوستان”: و گفتم كروفونيمن رفتم پشت م م،يرا اجرا بكن شيكه نما نيو قبل از ا. نيپائ ميبا تار و تنبك رفت

كه هم  ميا كه حوصله شما سر رفته، ما آمده ميدان يما م. ميسر شما را گرم بكن ميخواه يكه ما م دينكن اليخ زيعز

همه كف زدند، و از “ .ميرا به تماشا بگذار نروزهيا يشود و در ضمن زندگ شتريشما، مقاومت شما ب يروين

را شروع  شيو ما نما“ مخالف، مرگ بر منافقمرگ بر ”: گفتند يبلند بود كه مدام م يجماعت يصدا رونيب

 يما، زندگ شينمـا. تو ختنديكه تو راهرو بودند ر يو همه آنهائ. كردند يكار م يجد يليهــا خ بچه. ميكرد

و تار و  يباز اهيس. ديرس يم يو آخر سر به مقاومت واقع ميكرد يشروع م يمعن يتحصن ب كياز . [ خودشان بود

الت و لوت حمله كردند و شروع كردند  يا سالن باز شد، عده يتئاتر درها يضمن باز.] تنبك هم در كار بود

و پنجه بوكس و  ريبا زنج ،يها و چاقوكش پله يرو يريو درگ نيصنكردن متح يو مال نيبه كتك زدن و خون

كه  دميد كباريشد، يم ادتريو ز اديا زه تعداد متحصن. ميشب در آنجا گذراند نيروز و چند نيچند. شالق

هم مادر را  كباري. دميبار پدر را هم د كي. كردم يم يكه من باز يمن نشسته است، درست جائ يروبرو اليسه

 يها لمپن ديتهد يو روز بروز سرو صدا ميكرد يم يدر اندرون كاخ باز. مرده بود شيها پ كه سال يمادر دم،يد

كه در باز شد و  زدم يم ياتاق چرتك يبودم و تو دهيمن دراز كش. رفته بود ادمانيزمان . شد يم شتريب رونيب

“ شده؟ يچ”: دميپرس. رونيب نيائيبجا  نيزودتر از ا يتون يتا م”: راحت گفت يليو خ. خاله نرگس آمد تو

انگار با خودش “ .كثافت كهيمرت كنه يقمپز درم“:گفتم“ .رونيب دمياز دهن هاشم كش. كنن يحتماً حمله م“:گفت

به سر بسته  يزده بود و چارقد كلفت يبيغر نكيخاله نرگس ع“ .يمواظب باش ديبا يليخ”: كه گفت زد يحرف م

همه دارن “ :گفت“ .كنن يبچه ها چه كار م”: دميپرس. را پنهان كرده بود شيها يبود، خاله نرگس همه خوشگل

خاله “ كجاست؟ ارويدند،يبه دست از من و خاله پرس ريدو نفر زنج ،رونيب ميآمد يم يوقت“ .شنيم ميآرام آرام ج

“ .زد يقدم م شتطبقه سوم دا“ :كه من لب باز كنم، خاله گفت نياز ا شياسم مرا بردند، پ “ارو؟يكدوم “ :ديپرس

داد دست من  يا گل گنده و خاله دسته نيماش يتو ميديو ما پر“ .نيماش يبپر تو“:باال و خاله گفت دنديها دو آن

. خواند يلب آواز م ريو ز راند، يخاله با سرعت م. جلو صورتت و من حرف خاله را گوش كردم ريو گفت بگ



شلوغ  يخود يب“:گفت ميديكه رس يامن يبه جا. ديپائ يرا م نيو پشت سر ماش كرد يرا نگاه م نهيمدام آ

دخلت را  خواستند يشلوغ كن، هاشم تلفن كرد كه م يخوب جور“ :گفت“ .پس چه كار كنم“ :گفتم“ !يكن يم

 نياش ا همه يكن يم اليخ ،يكن ينم يتو زندگ“ :گفت“ .خوب شروع كنم يچه جور“ :و گفتم“ .اورنديب

تو را دوست دارن،  يليخ ها يبعض”: و ادامه داد ديو خند“ .تره مهم زهايچ نيكه ا ميو من به تو بگو. زهاسيچ

 ميديدم در كه رس. لب شروع كرد به آواز خواندن ريو ز ديدوباره خند“ .شهيسرت نم يو خر يتو كه خنگ يول

 يسروصدانه، دلخور نباش “ :گفت“ آمده بود گله بكنه؟”: دميپرس“ .من شيشكراهللا آمده بود پ يعصر”: گفت

 گفتم“…و بعد وضع كردستان وحشتناكه . كار روزنامه عقب افتاده يالعاده بود، ول فوق يكارت در دادگستر

شد و افتاد به  ديپ اليسه ميزنگ در را كه زد“ .نگران نباش. ميداد بشونهترتي“:گفت“چهكاركنمخالهنرگس؟“:

 انيخونه كه م. كردن يچه كار م نيديد يو م نيآنجا بود ديآخه با“ :گفت“ چه مرگته؟“ :ديخاله پرس. خنده

و “ .دوستت داره يليخ“:مرا فشار داد و آرام گفت يخاله بازو ميشد يداخل اتاق كه م“ .ان آلو و تو هم رفته اَخم

 ”.ستميبچه كه ن گه،يسربه سرم نذار د”: گفتم يجور نيمن هم

 ”.يمان يهم بچه م شهيو هم. يا بچه شهيتو هم“ :گفت ميشد ياتاق كه م وارد

 “؟يكن يخودت چه كار م. ستيبه تو مربوط ن“ :گفت “؟يمسأله كردستان چ”: دميو پرس ستادميراهرو ا در

 وهيما م يآمد جلو و برا يجور نيهم اليتو، سه مينگفت و رفت يزيچ“ .ميديم شينما ابانيفردا در خ“ :گفتم

چه كار “ :دميپرس“ .زده تلفنچندبار به شما  هيفوز“ :گفت اليو سه“ .پاشو حموم بكن“ :خاله گفت. آورد

“ :پدر از اتاق جلو بلند شد يصدا“ .هام داره مكافات نياز ا يخاطرخواه“ :خاله نرگس باخنده گفت“ داشت؟

 .ديلب گذاشت و خند يخاله نرگس انگشت رو“ .نره ادتونيهم  يحسابگر

و خورد و خورد و . خورد يم وهيو م زيشكراهللا نشسته پشت م دميو د رونيتو حمام دوش گرفتم و آمدم ب من

“ : ديشكراهللا پرس“ .قيهرچه ال قيخال“ :گفتم “؟يبكن يكه تو تحصن كار يحاال رفته بود“ :و گفت ديخند بعد

 يخونه آقا ميريامشب م“ :گفت لهخا. بخوابم خواست ينداشتم، دلم م يا من برنامه “؟يكن يكار م شب چه

 ”.انينخچ

 يچندان انهيبا برادرش م يعنيال،يبود، و با پدر سه يمشرب و بگوبخند بود، آدم خوش اليسه يعمو انينخچ

پس ”: شكراهللا گفت“ .ميگرد ياونجا و برم ميريشام م ست،ين يخبر“ :گفت“ چه خبره؟“ :دميمن پرس. نداشت

و سوار  ميداد يسروصورت را صفائ عتفاصله پدر حاضر شده بود، ماها به سر نيدر ا“ .يايتو ب جا نيا مونم يم



بار پدر  كيفقط  م،يزد ياصالً حرف نم. عقب اليپدر جلو نشسته بود و من و سه. ميخاله نرگس شد نيماش

بار هم من  كيو  ديآه كش اليبارهم سه كيو “ .بشه يكه چ سيمعلوم ن“ :بار هم خاله گفت كيسرفه كرد و 

 .مثل پدر سرفه كردم

با تعارف فراوان پدر و نرگس و  شهيكرد، و مثل همخودش در را باز . انيدم در خانه نخچ ميديزود رس يليخ و

باهات كار دارم، هر وقت رفتم آشپزخانه ”: را وارد خانه كرد و بعد مرا بغل كرد و آهسته در گوشم گفت اليسه

مادرش، بعد هاشم آقا و  ه،يفوز مسار،يت رخوردم،به همه ب يبيغر رتيخانه پر مهمان بود، و من با ح“ .ايتو هم ب

 شوند يو دخترها جمع م اليسه[  ال،يبود و عمو رضا، پدر و مادر سه دهيچيچادر پ يه خودش را توخانمش ك

همه با خنده با من . هم نشسته بودند پيها ك از آن يليو خ] كنند يو هره كره م شوند، ياز هم جدا م يوگاه

خسته ”: به من گفت هيه، با كنانشسته بود تهيكم زيآقا انگار نه انگار كه پشت م  كردند، و هاشم كيسالم عل

 ”.نينباش

آشپزخانه،  يرفتم تو يبه بهانه دستشوئ. ستين انيمرتبه متوجه شدم كه نخچ كيو  اوردميخودم ن يمن به رو و

كه من جواب بدهم  نياز ا شيپ “خوره،نه؟ يحالت بهم م”: گفت يلبخند ميبا ن. كند يدارد ساالد درست م دميد

“ راه؟ نيافتاده توا يچه جور يول دونم يم “:گفتم“ .مواظب باش يليخ. س مادرقحبه يليهاشم آقا خ”: ادامه داد

دور و برش را . آشپزخونه يآمد تو هيفاصله فوز نيو در ا“ .برگردم ديكن من با زيكاهو را تم نيتو ا“ :گفت

كن  دايوقت پ يساعت ميجا، ن نيا دميمن بابارو به زور كش”: آهسته گفت ست،ين يكس ديد ينگاه كرد و وقت

 دميو د. رونيو با عجله رفت ب“ .قرار نزار يشب با كس“ :جواب داد “؟يحرف چ“ :دميپرس“ .يباهاش حرف بزن

تو  ينيب يم”: و گفت نيماش يتو ميآمد و اشاره كرد رفت انيو بعد نخچ. كند يما را نگاه م يا از گوشه اليكه سه

 يبه كار كس يكار التتخت،يخ”: گفت“ .خاله نرگسه ريتقص“ : گفتم اراده يو من ب“ .آوردم يرو به چه باغ وحش

شده، دخترشو به تو  يهرطور خواد يمادرقحبه كه م مساريت نيآقا باش و ا هاشم نيفقط مواظب ا. نداشته باش

 ”.يبراش بكن يكار يتون يكه تو م كنه يم اليقالب بكنه و خ

هم  ريدكتر ام. خانه يتو ميو رفت رونيب ميو بعد آمد“ .بخوان قيدق نويا“ :به دستم داد و گفت يتكه كاغذ و

را  گريآقا مدام همد و هاشم مسارياز حد خسته بود، ت ادهيز. ديكش يم گاريو س يا آمده بود نشسته بود گوشه

 ريو ز انداخت يباد به غبغب م يگاه آقا اشمدر خود جمع شده بود و ه دهيمثل موش آب كش مساريت. دنديپائ يم

. آرام بودم يليچشم به چشم من دوخت، و من خ هيبه من لبخند زد و فوز مساريت. مواظب همه بود يچشم



آره، “ :گفت كرد يها را جمع م كه استكان انيو نخچ“ .درست شده يهمه چ ،يهست ينگران چ“ :آقا گفت هاشم

 يها تجارت. شد يرو به آن رو م نيز اهم ا ديبله، با“ :آقا گفت هاشم“ .رو به آن رو شده نيفقط وضع بازار از ا

شدم و كاغذ  يو من رفتم و داخل اتاق. بزرگ و درندشت بود يليخ انيخانه نخچ“ .عمده، درش تخته شده

بالكن  يرو گريد يو دخترها اليو سه هيفوز. بميج يو گذاشتم تو دمينفهم يزيرا باز كردم و چ انينخچ

حالم “ :گفتم“ .نه اييجا بمون نيا يخوا يم”: آمد سراغ من و گفت ريو ام رفتند يم سهيغش و ر. بودند ستادهيا

به “ .به چاك ميبزن”: گفت“ .منه شيهم پ يتازه شكر. برگردم خونه خوام يپدر هم تنهاست م. خوره يبهم م

 چياز سرپ نيو سوار ماش ميدر رفت ريزد و من و ام يچشمك. ميدر سر دار ياالتيكه چه خ ميخاله نرگس گفت

: گفتم“ .هيبه چ يچ سيمعلوم ن”: لب گفت ريترمز كرد، و ز يا گوشه ريام. بلند شد رباريت يكوچه رد نشده صدا

 .راه افتاد ريو ام ديبر رباريت يصدا“ .معلومه، خوب هم معلومه”

عالقمند  ريبه ام يمن بدجور يرفقا نيپدر از ب. دادند ياخبار گوش م ويراد يو شكراهللا نشسته بودند پا پدر

سرم  بيعج“:گفت ريام“ .ميديچه عجب تو رو د ريدكتر ام”: گفت يكردند، شكر كيسالم عل يبا گرم. بود

امروز “ :گفت يشكر “؟يتازه چ رخب“: دميمن پرس م،ينشست“ .رود يم يو ك ديآ يم يروز ك فهمم ينم. شلوغه

زود  يليخ”: ديپدر پرس. نگفت يزيتاً چصراح يكرد ول ياشاره كوتاه”: نگفت يزيچ انيبازار شلوغ بوده، نخچ

و هاشم آقا و اعوان و  مساريت تانيپسر عمو. بودند ادياونجا ز يدوست داشتن يآدما”: گفتم “ن؟ياومد

“ .خودشون سرزده اومده بودن”: من جواب دادم “كردن؟ ياونا اونجا چه كار م“ :ديپدرم با تعجب پرس“.انصار

را  انيو هاشم آقا هم اومده نخچ ان،يپناه آورده به نخچ مساريت. موضوع روشن شد”: و گفت ديشكراهللا خند

برداشت و  زيم ياز رو يبيسرش را تكان داد، با لبخند بلند شد و س“ .بازار درست بوده يشلوغ. بكنه ديتهد

به . را درآورد گارشيبه سكرد و جع يبا سر اشاره منف “؟يخور يم يزيچ”: گفتم ريبه ام. شروع كرد به گاز زدن

و شكراهللا داشت  د،يپرس يرا م ريپدر داشت احوال زن و بچه ام. ديكش ينم گاريشكراهللا س. من و پدر تعارف كرد

را  شيها خاله نرگس بود، تندتند حرف. را برداشتم يكه تلفن زنگ زد و من گوش كرد يرا عوض م ويموج راد

و بهتر  اديو من گفتم كه خاله نرگس بود، گفت شب نم د،ياز من نپرس يزيچ يرا گذاشت، كس يزد و گوش

: گفتم ريو بعد رو به ام“ .هيآدم عاقل“:لب گفت ريپدر ز“ .ميا كرده يكينكند كه ماها دست به  الياست خ

ه، درمانگا آورند يمقدار جنس و دوا و درمان م كيدرمانگاه بگو، فردا  يها هم سفارش كرد كه به بچه انينخچ”

 ”.حتماً اونجا باشن ارهايدو نفر از پزشك يكيو سفارش كرده كه 



مسأله ”: من گفتم“ .عرض كردم كه”: داد و گـرفت و گفت ياش را انداخت هوا و چرخ گاز زده بيس شكراهللا

پدر آهسته “ .ها ها و كارچاق كن اند، بلكه كار افتاده دست دالل صادرات واردات را گرفته يكه جلو ستين نيا

من خودم . كرد هيته يقيدق ارشرفت و گز ديفردا با“ :شكراهللا گفت“ .زهاستيچ يليپشت پرده خ”: گفت

تكان داد و  يسر يشكر“ .شناسن يتو رو م ديسف يشانيگاو پ نيسر جات ع نيتو بش يشكر“:پدر گفت“ .رميم

و  داد يرا تكان م شيداشت و با گردن برافراشته دستها يبلند شيشد كه ر دايپ يرا باز كرد، آخوند ونيزيتلو

 ياقتصاد ما، اقتصاد اسالم ،يعنيرا از كتاب اقتصادنا  ياقتصاد طيخب، ما تمام شرا”: كرد يتندتند صحبت م

را  ينظم اسالم خواهند يكه م يشرع مقدس، درباره احتكار و كسان ميكن ينكته توجه م كيو حاال به  م،يبرشمرد

 ”…را ياسالم يو نظم اقتصاد

 ”.بفرما“:گفت شكراهللا

 ”.ش كن خفه“ :گفت ريام

 ختنيشكستن و فرو ر يمرتبه صدا كيرا خاموش كرد كه  ويهم راد ريرا خاموش كرد و ام ونيزيتلو شكراهللا

دستش را گرفت و  يجلو كه در اتاق را باز كند، شكر ديدو ريام. مارا از جا پراند ابانيپنجره رو به خ شهيش

شكراهللا با عجله رفت . ميكرد يرا نگاه م گريهمه مبهوت همد“ .صبر كن قهيدق هي“:و گفت گريطرف د ديكش

خود را  و آهسته در را باز كرد و چراغ را روشن كرد و ،“ستين يخبر“:و آمد و گفت ديپشت بام و سرك كش

را برداشت كه  يرفت تو و قلوه سنگ اطيشده بود، با احت ريپنجره كامالً خرد و خاكش شهيش وار،يكنار د ديكش

 ”.حتماً نامه عاشقانه است دينگران نباش“ :گفتبا خنده . بودند دهيچيدورش كاغذ پ

 

 ها يباز دست از شلوغ. اخطار ماست نياول نيا“:بلند خواند يو با صدا زيم يرا باز كرد و گذاشت رو كاغذ

 ”.ميشناس يتان را م همه. خواهد آمد 3-دفعه بعد گلوله ژ د،يخانه توطئه نكن نيا يتو د،يبكش

 ”م؟يپس كجا توطئه بكن“ :دميو من پرس ميديو شكراهللا خند من

 ”.گريخانه د هيتو “ :گفت شكراهللا

 ”.نيكن ياومده شماهام كه مالحظه نم شيپ يوضع بد“ :گفت پدر

 ”.ميد يم بشويپدر، ترت نينگران نباش“ :گفت شكراهللا



را دادم دست  يبود گوش ريتلفن زنگ زد، زن ام“ .كه رحم ندارن نايمن نگران جون شماها هستم، ا“ :گفت پدر

 ديبا”: گفت ريام “؟يريكجا م”: پدر گفت. را گذاشت يو گوش“ .خب اومدم لهيخ”: گوش داد و گفت ريام ر،يام

را نشان  نيزم يبا دست كاغذ و سنگ رو رپد“ .را لت و پار كردن يا چند خانه و عده اند ختهيمانگاه ربرم در

 ”؟ينيب  يمگه نم”: داد و گفت

كه  ديبگو يزيچ خواست يپدر م“ .اميمنم باهات م”: و گفت ديشكراهللا كتش را پوش“ .شهينم يطور”: گفت ريام

 .رونيكردند و از در زدند ب يخداحافظ يها هول هولك آن

 :كرد فيتعر نيآن شب را شكراهللا چن يماجرا

من چندبار . عجله داشت شهيروشن كرد و راه افتاد مثل هم يگاريس ريام. ميشد نيسوار ماش ريام با

. يتو كارت نباشه شكر“:به من گفت يبداخالق بود، باتند شهيهم يموقع رانندگ ريام“ .برو واشيريام“:گفتم

تو  ميو افتاد ميدور زد ابانيسه خ دونكرد، از  ياعتنائ“ .ها كردن كيشل يديدفعه د هي”: گفتم“ .كه بلدم يرانندگ

ها را  كارت گشتند، يرا م ها نيداشتند، ماش ميديهردو سرك كش. ميبندان برخورد كه به راه ياصل ابانيخ

تك  يمسلح سرتاپا يباال بود، و مردها شانيها بودند و دست ستادهيا واريروبه د وارها،يد يپا يا عده دند،يد يم

چند  نانيسرنش. و شروع كرد به بوق زدن“ .داره يچقدر معطل ،يزك”: گفت ريام. كردند يم نهيشان را معا  تك

نكن بابا، كار دستمون ”: زد و من گفتم يممتد يهـــا بوق ريام. با حركت دست اعتــراض كردند نيماش

با  دينبا قعمو جور نيمن ساكت شدم، ا“ .چه يعنييزخم يدون ياصال م ،يدون يم”: گفت يبا تند ــرـيام “؟يديم

“ :داد زد ريام “؟يزن يبوق م يچه خبرته، واسه چ“ :يكش بدو بدو آمد جلو و نعره يحرف زد، كه پاسدار ريام

و كارت . داره ماريجراحه، بآقا “ :من خم شدم و گفتم“ .يرد بش يچ يچ“ :پاسدار گفت“ .رد شم خوام يم

و با دو  ديدو“ .دقه صبر كن هي”: كرد و گفت نگاهبا چراغ قوه . بود نشان دادم شهيرا كه پشت ش ريام يپزشك

و بعد  دنديرا د نيرا گشتند و كارت ماش نيبا چراغ قوه داخل ماش م،يبش ادهيآمدند، به ما گفتند پ گرينفر د

 يكت و كلفت يهـــا دست گشت يكه مرا م يمرد. كردند يبدن يو بازرســ ميرا باال برد مانيگفتند كه دستها

 ميمگه قا“ :گفت ديمال يبدنم م يكه دست به همه جا يدر حال “؟يكن ينم دايپ يـــزيچ“:داشت، با خنده گفتم

حاال بذار من تو رو ”: كارش تمام شد، باخنده گفتم يوقت“ !يكن يم دايكرده باشم تو پ مياگه قا“ :گفتم “؟يا كرده

 رونه،يمال ما ب”: گفت“ .يكرده باش مياتو ق ديشا”: ام بلندتر شد و گفتم خنده “؟يواسه چ“ :گفت“ !بكنم يبازرس

 يشوخ يعنياش زدم كه  به شانه يدوشش بود، دست يكه رو يو با دست زد به تفنگ “ميستيكردن ن مياهل قا



را با زور و  يا عده م،يجابه جا شد و جلوتر رفت نيچند ماش كردند، يما باز م يها راه را برا آن ميسوار شد. كردم

سرش  يداشت و كاله كپ يتوپ شيهــا كه ر از آن يكيو  زدند، يكردند، پاسدارها داد م يكتك سوار آمبوالنس م

“ :ما گفت يپاسدار راهنما“ .كه شهر هرته نيكرد اليخگذشت،  گهيد”: زد يبلند داد م يگذاشته بود، با صــدا

اونوقت من  كنن، يم فيو ك خورن يعرق م رنيننه كونده خوارها هرشب م“ :طرف برگشت و گفت“ شده؟ يچ

تلو . زد قشيبه رف يو چشمك“ كه نخوردن؟ نايا“:به ما كرد و گفت يو نگاه“ .ميانقالب رو نگه دار ديو تو با

از  “كنه؟ يم يرينگاش كن، تا خرخره زده و حاال مست گ”: آهسته گفت ريام. زد يو بال بال م خورد يتلو م

چرا از خود  دمينفهم“ :گفت ريام. ميو راه افتاد. ميآمد در ها يخنده ام گرفت، از شلوغ ريام “يريگ مست”كلمه 

 ”.رنيخونه تماس بگ نيبا ا مينخواستن مستق ديشا“ :گفتم“ .درمانگاه تلفن نكردن

گوشه آن گوشه نشسته بودند، چند نفرشان پانسمان  نيا يزخم يا عده. باال ميديو دو ميشد ادهيدرمانگاه پ جلو

و . يطرف اتاق جراح ديدو ريام“ .سيحالش خوب ن شان يكيآقا “ :گفت ريآمد جلو و به ام يشده بودند، عل

. ها آمد جلو و سالم كرد از آن يكيرتبهم كيشده، كه  يبفهمم چ خواستم يم. رفتم نيباال و پائ يمن چند قدم

رمضان ”: دميپرس. شناختم شيكه سر و صورتش را بسته بودند و من از صدا ان،يرمضان بود، نوكر حجره نخچ

و منو به  ختندير يا كه در و زدن و عده ميسر شام بود ش،يآقا، دو ساعت پ دونم ينم”: رمضان گفت“ .شده يچ

 “خواستن؟ يم يچ”: دميپرس“ .پرن ها ابانيكه تو خ ها نياز هم“ :گفت“ .بودن ايك “:دميپرس“ .روز انداختند نيا

“ :گفت “ان؟يك هيبق”: دميدور و برم را نگاه كردم و پرس“.بود ليتعط مهيكه چرا امروز بازار ن دنيپرس يم“ : گفت

آمد و با  رونيب يا شد و كله زدر دفتر درمانگاه با يال“ .جا  نيا مياريحاج آقا گفت همه را ب. آقا نيهمه بازار

 ها افهيق. خورده و لرزان آنجا بودند، ترس ها ياز بازار يا عده. دفتر يو من رفتم تو. ديدور و برش را پائ ينگران

ها  از آن يكي“ از چه قراره؟ هيقض”: دميپرس. من بلند شدند و نشستند يو جلو پا ميكرد كيآشنا بود، سالم عل

دروغه، هر  گنيم يدروغه آقا، هرچ“ :گفت“ كرده بود؟ ليتعط يبازار واسه چ“ :دميرسپ“ كه؟ ينيب يم“ :گفت

 كنن، يو به بهانه احتكار، انبارها را غارت م تهيو اون كم تهيكم نيازطرف ا. زنير يالت و لوت م يا روز عده

“ .ميكن يبازار را باز نم”: و گفت ميشد انيدامن نخچما هم دست به . هيچ نايو ا يكارشكن. سين تياصال امن

 نييخوا يحاال م“ :دميپرس“ .ها درآوردن بدبخت نيبال را سر ا نيها باز نبود كه اومدن ا از حجره يا امروز عده

با كله به  يچه جور ها نيا ننيبب. بشه ليبذار چندروز بازار تعط. ميزن يما پس نم”: گفت يكي“ن؟يچه كار كن

را نخوانده بودم  هيدرآورد و داد دست من، من هنوز اعالم يا هياعالم بشيو دست كرد و از ج“ .خورن يم نيزم

پاسدار همراه  يا عده. رونياز داخل راهرو درمانگاه بلند شد و در را باز كردم و رفتم ب يفراوان يكه سروصدا



دورهم جمع شده  يا با هول و هراس بلند شده بودند و درگوشه ها يزخم. راهرو يبودند تو ختهيآخوند ر كي

كه  ريام“ .ميها دار با آن يضيعرا اورندويب فيتشر ديبا انيآقا نيهمه ا“ : گفت يمطنطن يآخوند باصـدا. بودند

 يآقا“ :آخوند با لبخند گفت“ .شده يچ“ :ديو پرس رونيآمد ب يبه تن داشت از اتاق جراح يديروپوش سف

جواب  تهيكم اورنديب فيتشر ديبا“ :آخوند گفت“ .ديبفرمائ“ :ديپرس ريام“ .ميدار يهائ صحبت انيآقا نيبا ادكتر، 

“ .ن روز انداخته نيهارو به ا بدبخت نيكه ا يسراغ اونائ نيبر ديمعموالً با فهمم، يمن كه نم“ :گفت ريام“ .بدهند

به طرفش  كهپاسداري“…ميمون نشسته بود ما تو خونه م،يكرد يبله، ما چه گناه“ :رمضان بلند شد يكه صدا

“ :و آخوند جلو رفت وبه رمضان گفت“.ها شكنم يفك تو م زنم يم دار، هيدهنتو ببند سرما“ :و گفت ردحمله ك

از پاسدارها  يكي“ .قانوناً بدم دست شما تونم يرو نم ضيآقا من مر“ :گفت ريام“ .فتيشر برپا نكن، و راه ب

و چند نفر “ .يدينم اييديحاال م”: راهرو رفت به آسمان و گفت رينورگ شهيدر كرد كه كمانه زد و از ش يريت

آوردند،  رونيب كرد، يبرانكــارد و ناله م يپانسمان شده بود و رو مهيرا كه ن يو كس ياتاق جراح يتو دنديدو

 يعل“ .هم خودش دكتر دارد تهيكم ن،ينباش نگران“ : آخوند گفت“ .بابا پانسمانش تموم نشده”: داد زد ـــريام

چند  د،ياوريجوان را هم ب نيا”: آخوند گفت“ .نيببر ميذاريرو نم يكييكينيآقا ا”: گفتجلو و  ديدو تيبا عصبان

 رفت يم نيها كه پائ از پله يعل. كردند و بردند ها يزخم يرا هم قاط يعل“ .ميبكن يسؤال الزم است از و

 نايبا ا”: دياز آخوند پرس ريرا جلو انداختند، ام گريد يها يپاسدارها زخم. را نگاه كرد ريبرگشت و با التماس ام

خالف  نيا. ها را باز كنند موظفند و مكلفند كه فردا صبح، حجره نايا“ :آخوند گفت“ .نيبكن نييخوا يچه كار م

 رفت يم نيها پائ و آخوند كه از پله. رفتند يم شيهمه با ترس و از پ“ .است يعمل ضد انقالب كياسالم 

به كمرش بسته  45برياسلحه كال كيدميكنار رفت و من د شيباال برد، عبا يدستمالش را به عالمت خداحافظ

روشن كرد و  يگاريس. را درآورد و انداخت شيجراح يها وارد دفتر شد و دستكش تيبا عصبان ريام. است

من كه عادت به “ معلوم است چه خبره؟ چيه“ :و گفت شيدستها يت الو سرش را گرف زينشست پشت م

كه داخل  يچند نفر بازار. ام گرفت و خاموش كردم روشن كردم و بعد از دو پك سرفه يگارينداشتم، س گاريس

 ريام“ .سراغ ما انينكنه برگردن ب”: ديپرس يكي. خود را باخته بودند، رنگ به رو نداشتند يدفتر بودند حساب

و  “ارن؟ين يسر عل يئبال”: بعد رو كرد به من و گفت“ .سراغ همه خواهند اومد رهيم شيكه پ يجور نيا”: گفت

 يزيچ ريكه ام نياز ا شيپ“ به خاله بزنم؟ يتلفن يخوا يم “:و گفتم. نگاهم كرد كه من هم نگران شدم يطور

زد  گاريبه س يپك ريام. رونيكردند و رفتند ب يخداحافظ زدند، يكه تپق م يبلند شدند و در حال ها يبازار د،يبگو

اول . كردم كه از درمانگاه زنگ بزنم اطياحت ن،يو رفتم پائ برداشتمو من چند سكه “ .ستيآره بد ن“ :و گفت



 اديآقا امشب مهمونه، نم”: كه اسم ببرم مرا شناخت و گفت آن يكه زنش برداشت، و ب انيكردم خانه نخچ يتلفن

 نهزنگ زدم خا. كه فلنگ را بسته و در رفته دميفهم. ها بچه شيسراغ خاله را گرفتم كه گفت رفته پ“ .خونه

را  يشده، عل يتفاهم خاله جون، سوء”: كردم و گفتم يچاق سالمت. را برداشت يكه خود خاله گوش ديسع

“ .نيو خوب بخواب نيبخور يزيچ هي. ندارن ينگران نباش، كار”: گفت يشگيبا آرامش هم“ .تهيان كم برده

 مشيقا يا برداشتم و گوشه ه،افتاد نيزم يگلوله رو يخشاب دميكه خم شدم و د يزيخورد به چ ميپا يبرگشتن

حتماً ”: گفتم“ خب؟”: گفت ريام. نشسته بودند ريدفتر با ام يتو ارهايدو نفر از پزشك. باال دميها را دو كردم پله

خونه منتظرت ”: دميپرس“ .يباال بخواب يبر يتون يجا، تو م نيا ميمون يشب م”: گفت ريام“ .شهيدست به كار م

خوابگاه با لباس دراز  يرفتم تو“ .نيپائ اميو م زنم يم يمن چرتك“:گفتم“ .شد لتلفن زدم ح“ :گفت “ستن؟ين

و گاه  ها، نيماش يصدا ر،يتك ت يصــدا. پلك رو پلك بذارم گذاشت ينم رونيب يشدم، سر و صــدا

و  تادماف هياعالم ادي. كرد يسقف اتاق را روشن م يگاه يدائينورافكن ناپ كيكه از  يو نور يخود يب يها عربده

و “ .خواهد كرد لياز اوباش بازار تعط يا عده يجمع فردا به علت غارت دسته”درآوردم و خواندم كه  بياز ج

 زد، يبلند بلند حرف م. شدم داريب يعل يود، كه با صدابود، كه تازه چرتم گرفته ب هياعالم ريز انينخچ يامضا

 .دكن فيمجبور شد ماجرا را دوباره تعر يو عل نيپائ دميدو

  

 :كرد فيتعر يكه عل آنچه

 دهيكش يشمد شانيما چند جنازه بود كه رو يوسط پا. كش دو سه آمبوالنس و نعش ياند تو را چپانده ما

و . خورد يم يدست تكان شود، يو اونور م نوريا نيبود، و هروقت ماش رونيها ب از جنازه يكيبودند، و دست 

از شاگرد  يكي. شمد ريام با لگد، دست جسد را كرد ز شده رهيمن مدام به دست خ دياز پاسدارها د يكييوقت

 دينبا كه يانقالب”: پاسدار گفت “ن؟يبر يما را كجا م”: را گرفت و گفت يپاسدار يو بازو هيها افتاد به گر حجره

 يگريپاسدار د. و زبانش بند آمد “…يعني”: كه طرف به شدت خودش را گم كرد و گفت“ .از مرگ بترسه

و پاسدار  رونيدست جنازه افتاد ب“ .نيامشب اون جائ نيفقط هم. ارهبا شما كار ند ينترس پدر، كس”: گفت

. و جسدها را نشان داد “ان؟ يك نايا“ :ديشمد، رمضان كه تو نعش كش ما بود پرس ريبا لگد كرد ز يگريد

 ميدش ادهيپ. تهيما را رسوندن دم كم“ .ميمگه قراره ما اسم همه مرده ها را بدون.ميدون يما چه م“ :گفت يپاسدار

ساعت  مين كردند، يناله م ها يزخم شتريب م،ينشست ياتاق بزرگ يتو. داد يجواب سالم ما را نم يكس. تو ميو رفت



داشت وارد شدند و بعد ابول، ابول گدا وارد شد،  شير كه ته ييحاج آقا كيبعد در باز شد و همان آخوند با 

پشت  ،يسه صندل ينشستند بغل هم رو يسه تائ و. نبود دايپ اش دهيدوش انداخته بود و دست بر يرو يعبائ

نگاهش  يو من طور. اديدرن كتيج يعنيه؟يچ منظورش دميفهم يكه من م كرد يابول با اخم مرا نگاه م. زيم كي

چنان كه امروز، امروز  هم”: خواند و گفت هيحاج آقا سرفه كرد و چند آ. بكن من دربرم يكار هييعنيكه  كردم يم

 ميبه اقتصاد اسالم و بخصوص به رژ يا كه لطمه ميبكن يكار ديگفتند ما با ونيزدرتلوي…اهللا تيحضرت آ

كارها را  نيا گريد يشامل همه است، ول يو رحمت اله ن،ينداشته باش ينگران چيه. ديايوارد ن يانقالب اسالم

بعد رو كرد به “ .نيكن ينم گوشهم  يبه حرف احد. نيكن يها را باز م بازار و در حجرهنيريفردا همه م. ديول كن

باز  ديبا زيهمه چ. ستيكارها در شأن انقالب ن نياصال ا“ :ابول گفت “ن؟يدار يآقا، شما چه نظر“ :ابول و گفت

باز كه . همه يها و باشد همه نوع آذوقه برا كه باز باشد همه دكان خواهد يم نيا ريغ تيباشد، مگر روحان

ها به  به هر حال آن”: كه آمده بود درمانگاه گفت يآخوند. احتكار است زيچ  احتكار باشد، معلوم است كه همه

من بلند . ديائيبه مدد اسالم ب ديو شما با. ديرا نخور نيو شماها گول محتكر د،يواهند رساعمالشان خ يجزا

كه ابول و  دميدر گوشم را گرفت، و همان موقع د يكحرفمراتمامنكردهبودمكهي“.…آقا من كه“ :شدم و گفتم

 يكه مرا به كنار دميآقا هاشم را د آقا از سر جا بلند شدند و سالم كردند و من برگشتم حاج آخوند و حاج

چه  نجايا گهيتو د شناسم، يمن كه تو رو م”: گفت يبلند م يبود و با صدا دهيو محكم گوشم را چسب ديكش يم

“ كرده بود آقا؟ ياديغلط ز”: هاشم آقا گفت. دادم انشآخوند را نش“ .آقا منو آوردند“ :گفتم “؟يكن يكار م

بود، از اتاق  دهيطور كه گوش مرا چسب همان“ .دشونيا ببخشكرده بودند و حاال شم يفضول يكم“ :آخوند گفت

برانكارد،  يرو كرد يم شيجراح ريكه دكتر ام يماريب“ .رونيبفرست ب نويا”: گفت يو به پاسدار رونيب ديكش

كه مواظب  يمگه تو خر”: گذاشته بودند، پاسدار به من گفت يپاره آجر اش نهيس يبود، و رو دهكف راهرو افتا

و . فروخت يم يآزمائ بخت طيدرمانگاه بل نينگاش كردم و شناختمش اسمش عباس بود و پائ“ .يخودت نباش

تو خط  ايكن و ب ولدرمانگاه رو . اديدر ن كتيج”: گفت“ .تو يچطور“ :گفتم. االن تفنگ انداخته بود بدوشش

 يها را از تو مرتبه متوجه شدم كه همه مرده كيونرياز در كه آمدم ب“ .سازه يبهت م يليمبارزه، به جان خودم، خ

 يخوا ينم نميبب”: گفت يمرد گردن كلفت هيو  كنند يانبار م تل يونيكام كيو داخل  رونيب كشند يها م آمبوالنس

 … و تند كردم و خواستم دميپشت سر شن زحاج آقا را ا يو صدا “؟يمسافرت بر

 .دهد يادامه م يو شكر شود يتمام م يعل داستان



را عقب زد و  اش يروسر د،يو خند. هنوز حرفش را تمام نكرده بود كه در باز شد و خاله نرگس آمد تو يعل

بد “ :با خنده گفت يعل “؟يچطور“ :ديپرس يبرداشت و آتش زد و از عل يگاريو س يصندل ينشست رو

شما ”: ديدكتر پرس. كردند يم همه خاله را دوست داشتند و حرفش را گوش“ .يبخواب يبهتره بر”: گفت“ .ستمين

: و نرگس گفت ميديخند ريمن و ام“ .رمياومدم كه مچ بگ”: گفت “…رونيب نياومد يچ يوقت شب برا نيا

 نيبرگرد دينبا گهيشما د“ :گفت ريام“ .ندارم نانيام اطم من مطلقاً به داداشِ فالن فالن شده. كنم ينم يشوخ”

كه  ام افهيق. جاست نيدارم و روپوش اندازه خودم هم كه هم كهيروسر“ برگردم؟ يچ يبرا”: خاله گفت“ .خونه

خسته  ريام “م؟يدرست بكن يچائ ييآ يدقه م هي”: بلند شد و رو به من گفت ديخند”. خوره يبه پرستار گداها م

افتاده و  يمبل يرو يعل. ميچراغ گاز را روشن كرد. آبدارخانه درمانگاه ميو من و خاله رفت زد يبود و چرت م

“ :گفت“ .يچ چيو ه يهمه چ هيشب”: گفتم “ه؟يچ هيوضع ما شب يدون يم ،يشكر نيبب”: خاله گفت. بود دهيخواب

ها  جوان. وضع ما از همه لحاظ خرابه”: گفت. اجاق گذاشتم يو من خفه شدم آب رو“ .يتو كتر زيآب بر

 يچ”: گفتم“ !يباش ديسع واظبم يليخ ديتو با. است كه نفهمند نيو حقش هم هم. كنن يچه كار م فهمند ينم

هر دو ساكت “ .يعاطف يها كم مواظبش باش كه نغلته تو چاله چوله هي،يفهم يخودت بهتر م“ :گفت“ شده؟

 يچاله چوله ها شتره،يتو كه شعورت از همه ب يشكر“:گفت. شست يها را م و خاله داشت استكان ميبود

و  ديخند“ .خاله نرگس الشيخ يب”: گفتم. كند يجاكن م زرايو همه چ ديآ يمرتبه م كيه، روح يسنگ پا يعاطف

كه نه،  دميو د نيپائ دميمرتبه دو كيبود، و من  دهيدفتر خواب يتو ريام“ .اريمن ب يبرا گاريس هيبدو ”: گفت

بود و نشسته  ختهير وانيدرست كرده بود و دو ل يخاله نرگس چائ. برگشتم اليدرمانگاه بسته است، آسوده خ

 نيراست بگ يول دميقول م ديدرباره سع”: گفتم. را به دست گرفته بود اش يشانيو پ. آبدارخانه هيچارپابود رو 

 ”.آسوده التيخ. رونينه، من خودم بردمش ب”: گفت“ نه؟ ايرا گرفتن  انينخچ

 :از خانه از زبان نرگس انيبردن نخچ رونيب داستان

 ترك شيبرآشفته بود، پ يليخ انياند، نخچ را لت و پار كرده يبازار يها و بربچه اند ختهيگفتند رتلفن كه زدند و 

 يا كه جاكن بشه و گوشه نيجز ا. نداره يا چاره ديو بعد د. داد يهم آشفته بود و مدام فحش به داداش ما م

حال بود، حرف  مضطرب و آشفته. كردم نشيسوار ماش ،راحت گفتم كه بلدم يليو من خ. خودش را حفظ بكنه

و “ .يهست يمطمئن يآسوده، جا التانيخ”: و من گفتم “ارن؟يها ب سر بچه ييبال انيم”: فقط دو بار گفت زد، ينم

و در را . و من محلش نزاشتم و سوار آسانسورش كردم“ .تره كه خطرناك جا نيا”: گفت. ها بعد بردمش دم برج



 يهمه چ. شما كارتون نباشه“ :گفتم“ كجاس؟ نجايا”: ديپرس. بود 21كه در طبقه  يتيخانه گ بردمشباز كردم و 

. سراغتون اميو من م. بهتون سخت بگذره نيبزار ن،يكن يباز م وينه راد ن،يكن ينه چراغ روشن م. نجاسيا

بودم به دم  دهيو تازه رس نيائو اومدم پ دميآسا پر برق“ .دياصال باز نكن”: گفتم“ اگه در زدن؟”: گفت انينخچ

در را باز نكرد، دوباره و سه باره  انيدوباره آسانسور زدم و رفتم باال و زنگ را زدم، نخچ. كه نگران شدم نيماش

چراغ را . درآوردم و در را باز كردم يديكل. كند يآمد كه سفارش مرا مراعات م ادميمرتبه  كيو . زدم باز نكرد

خودتان “:بلند شد و گفت  ياز پشت مبل“.خودم هستم، نرگس ان،ينخچ يآقا”: گفتم .بودن يخبر انيزدم از نخچ

در  ن،يشما كه تنها نمون شيپ آورم يها را م از بچه يكيفردا  انينخچ يآقا“ :گفتم“ . كه درو باز نكنم نيگفت

 رونيب خواستم يم“ .ييبابا تو هم كه بدتر از ما يا”: گفت“ .و قهوه را نشونت بدم يچا يجا خواستم يضمن م

و من “ .كه درمانگاهش بگرده ريچك را بده به دكتر ام نيا يشدم، ول يخانم، من آدم عوض”: كه گفت اميب

من صبح ”: گفتم“ به دكتر؟ نيد يچك رو م نيا”: ديبعد خاله نرگس از من پرس. نيكردم و اومدم پائ يخداحافظ

خاله “ .امان از دست تو، پاشو كپه مرگتو بزار”: گفت خندهخاله نرگس با “ .نيزود كار دارم، خودتون رد كن

مرتبه خواب مرا  كيو . كرد يخروپف م يكه بدجور ينشستم درست كنار عل يمبل ينرگس رفت باال و من رو

 ديكه به سع ريام زيم يگذاشتم رو ادداشتيكيو زدم به چاك و . شدم داريزود ب يول. در چنگول خودش گرفت

راننده وانت بار  يا جوان الغر و خوش خنده. شدم بار يتاكس كيسوار . دفتر منتظرش هستم رخبر بدهد عصر د

راه  يها وسط. كه مرا برساند دم بازار ميكرده بود يتومان ط ستيب. نوشته بود مرغ عشق نشيماش يبود، رو

گاز داد از “ .ميكن ينم ايميكن يمباز  ايگه،يد ميريم”: گفتم “ن؟يريم يشما واسه چ له،يبازار كه امروز تعط”: ديپرس

من “ :گفت“ چطور؟“ :دميپرس“ !آقا كنه ياعتماد نم يشكيبه ه يشكيچرا ه”: گفت شد يكه رد م ها نيوسط ماش

 يها ونياز حد شلوغ شده بود، كام ادهيز كيتراف م،يكه راه افتاد ياصل ابانيبه طرف خ“ .كنم يم اليخ ينجوريا

جالد،  دار هيسرما”: زد يبلند بود كه داد م يبلندگوئ يو از دور دست صدا ودند،پر آدم به طرف بازار روان ب

و “ .گن يرا م انيگوش كن آقا، حاج نخچ“ :گفت “گن؟ يم يچ“ :دميپرس“ .گردد ديرباخوار، اعدام با انينخچ

. داد يو راه م اركن ديو راننده وانت بار خودش را كش. زد يكه بود مدام بوق م يونينگفتم، پشت سر ما كام يزيچ

كه  دهيبر يها نبود، انگار انباشته شده بود از حجره دايپ لشانيكه شكل و شما يهائ از آدم اد،يپر بود از فر ونيكام

من خودم را جمع  زدند، يو داد م. گفتند يو م گفتند مداممي…منافق و  انيمخالف، نخچ انينخچ زدند، يم اديفر

زود بپر ”: بدست همه جارا گرفته بودند، و راننده گفت ريچوب بدست و زنج مهدم بازار، ه ميديرس. كرده بودم

همه جا را پر  يريمن وارد بازار شدم، جماعت كث. رد شد و رفت ها نيماش يو پول را گرفت و از ال “نيپائ



 :زد يبه دست داشت و مدام داد م ينشسته بود، و بلندگوئ يشوئيدوش چند نفر مرد ر يكرده بودند، و رو

من هم مجبور بودم  م،يجلو رفت يمدت يوقت“ .گردد دياعدام با“ :زدند يو جماعت داد م“ خائن، دار هيسرما”

و آن كه  م،يستاديا يگنبد ريرا باز كرده بودند، ز ها يها بسته بود و بعض از حجره ياريباشم، بس گرانيهمراه د

كه  يا برد، به حكم حاكم شرع، هر مغازه هندنخوا يدشمنان انقالب راه به جائ”: بلندگو بدست داشت گفت

پارچه و  دند،يها را به غارت كش و حمله كردند و تمام دكان. ديجزو غنائم اسالم بشمار ديتوان يبسته بود، م

 .چه كار بكند دانست ينم يظرف و ظروف، و كس

 

من  شيپ دهايكل”: گفت يدر نشسته بود و م يرمضان پا چارهيكه ب ان،يدم حجره حاج آقا نخچ ميديو بعد رس

 يرباريت كيمغزش را داغون كرد و من به حال استفراغ افتادم و بعد با شل يپاسدار“ .وسط راه گم شده ست،ين

صبر  د،يصبر داشته باش ،يبرادران انقالب”: گفت ،سكو يبا بلندگو رفت رو شوير كيدر را باز كردند و آنوقت 

 كي“ .نينخور بيكه فر نيمواظب خودتون باش. شهيهم باز م يستيونيمغازه صه نيو در ا د،يداشته باش يانقالب

و بعد لب و لوچه “ .ليدسته ب بيفر“ :گفت تيبا عصبان ارويكه  “؟يچ يچ بيفر”: دينفر از دوردست پرس

از  توانند يكه تا م كنم يمن از همه خواهش م. ميكن يم ياقدام انقالب كيامروز ”: تخودش را جمع كرد و گف

و . پنهان شد يا و رفت و در گوشه نيكنار، خود بابا هم آمد پائ دنديو همه خود را كش“ .رنديجا فاصله بگ نيا

آمدم و خود  رونيبجماعت كه  نيشد، از ب دهيبه آتش كش انينخچ يها برخاست و تمام حجره يا آنوقت شعله

: زدند ياز همه جا بلند بود كه داد م يشاد اديو فر كردند يم يرا به خارج بازار رساندم، همه خوشحال

“ :ديداد كش يا دهينخراش يبلندگـــو با صدا كيو بعد “ .گردد دياعدام با ست،يونيصه انينخچ يمل دار هيسرما”

 ميتحر. ديكن يو مغازه را اشغال م ديشكن يكه بسته است، درش را م يهائ ها و حجره برادرهــا، تمام مغازه

 ريداخل بازار حمله بردند و من كم مانده بود كه ز يريكه جماعت كث“ .برد نياز ب ديبا يجور نيرا ا ياقتصاد

وسط راه  ينيكه ماش دميدو يو با عجله م ابانيآنها له شوم، با هزار زحمت خودم را رساندم به خ يدست و پا

اومده “ :گفتم “؟يكن يار مجا چه ك نيتو ا“ :ديبود،  پرس يمياز دوستان قد“ .باال ايب يشكر”: ترمز كرد و گفت

 .نگفت يزيو چ ديخند“ .يباز آتش يبودم تماشا

 گريو بعد د“ .رميبگ نيكه بتونم ماش يچار راه نياول”: گفتم“ .يبر يخوا يكجا م”: ديو بعد پرس ميراند يمدت

بكن  يكار هي“ :شدم، آرام گفت دايچارراه نگه داشت و من پ كيهاش تو هم رفته بود و سر  نگفت، اخم يزيچ

چارده ”: گفت يجد يليو خ“ .چنده مايس متيق”: بهش زدم و گفتم يچشمك“ .يكه خودتو تو هچل ننداز



را  ديبود كه هرچه زودتر سع نيو قصدم ا. شدم و سالنه سالنه راه افتادم ادهيو پ“ .كنم يم داتيپ“ :گفتم“ .تومن

 .كنم دايپ

 :دياز زبان سع داستان

گوران، قائد، احمد، من، . ها دور هم جمع بودند بود، تمام بچه هيريتحر أتياداره روزنامه جلسه ه عصر،

 يها بزرگ آخر سالن فراوان كاغذ و شماره زيم يها به شدت نگران بودند، رو بچه. گريد يها يليشكراهللا، و خ

همه شاهد بودند كه چگونه  شيته پك هفياز . ها نگران بودند بچه شتريب. گذشته روزنامه تل انبار شده بود

به حال  ديبا يفكر هي. كنه يم مانيديتهد يخطر بزرگ”: گوران گفت. كنند يو روزنامه ما را غارت م زندير يم

 يتظاهرات ك”: دميمن پرس“ .دنديدر تظاهرات جلو دانشگاه شماره روز قبل را به آتش كش روزيد. ميروزنامه بكن

به . بود، من خودم شاهد بودم ينيچ اون كه تظاهرات نبود مقدمه”: گفتم“ .ها و لوت تال نيهم”: قائد گفت“ ها؟

 يريتصو تواند يتكه م نيا[ “ .نخوان أسيهيآ قدر نيتوروخدا ا”: قائد گفت“ .درِ روزنامه را خواهند بست يزود

 انينخچ يآقا هيضق رنگران عمده س يراست”: گوران گفت.] بوده است هيقض نيشاهد ا ديسع. نشان داده شود

كه جان  نيتر ا مهم“ :قائد گفت“ .قطع بشه، واقعاً كار روزنامه زار خواهد بود شانيا ياگر كمك مال. است

از دست ما  يكه كار چندان س، گهيمسأله د هياون “ :من گفتم“ .براش كرد ديبا يفكر هي. خودش در خطره

عنوان درشت تو روزنامه  ديما نبا يفعل طيدر شرا ظرمبه ن. ميبه حال روزنامه بكن ياول فكر ست،يساخته ن

: ديقائد پرس“ .ها طبق دلخواه ما بوده همه عنوان د،ينگاه كن”: برداشتم و گفتم زيم يچند روزنامه از رو“ .ميزد يم

و بهتر است . ميبده رونيب قياطالعات دق ميخواه يگذشته كه گذشت، ما م”: گفتم “؟يكرد يم ديچه كــار با”

كه فقط عنوان  دانند يم ها يباشند، سانسورچ زيو ر نواخت كيها همه  عنوان م،يروزنامه را عوض كن يندب نستو

قبول دارم، درست  يكيمن  ه،يفكر درست”: گوران گفت“ .ها خود مطلب را خواننده يول. خوانند يها را م روزنامه

. آقا چند نفر تو اتاق منتظر شما هستن”: گفت نكه در باز شد و اصغر آقا آمد تو و به م“ .مثل روزنامه لوموند

را  چكداميتو اتاق سه نفر نشسته بودند، ه. نيكردم و رفتم پائ يها عذرخواه از بچه“ .عجله هم دارن

 كيرا باز كرد و  فشيك“ .مياز شما بكن ميخواست يچند سؤال م”: ها بلند شد و گفت از آن يكي. شناختم ينم

مأمور  دمينگاه كردم و د“ .نيشناس يم نويشما ا”: عكس داد دست من و گفت كيو  رونيب ديدسته عكس كش

عكس “ .خودشه“ :گفتم. و پشم شيبا ر يبود، منته يميداد كه باز سل يگريعكس د. است يميساواك سل

 يبلند شيو او ر. اند كه همه مسلح يا عده كند، يم يسخنران يا عده يكه دارد برا داد يرا نشان م يميسل يسوم



 فيك يو از تو“ .صداش هم كه البد آشناست“ :از آن سه نفر گفت يكي“ مگه ممكنه؟”: مرتبه گفتم كي. دارد

راه  كيتداوم انقالب، تنها  يبرا”: گفت يبلند شد كه م يميسل يدرآوردند و دگمه را زدند و صدا يضبط صوت

ضبط صوت را خاموش كردند، و با دست اشاره كردم، “ .بردن ضد انقالب است نيوجود دارد، و آن از ب

: گفتم. ازلحن من جا خوردند “ن؟يهست يشما ك”: دميرفتم و پرس نيروشن كردم و در اتاق باال و پائ يگاريس

 شانيو چون شما با ا ميدونست يبله، ما م”: با خنده گفت شان يكي“ س؟  كاره نياالن ا يساواك كهيمرت نيا”

: داشت گفت يبم يكه صدا يبساطشان را جمع و جور كردند، و سوم “.ميمطمئن بش ميخواست د،يسروكار داشت

 يئولوژ دهيبله آقا، او فعال مسئول ا”: گفت ياول“ .ميآر يپدرشو درم ن،يسيتان ننو مطلب را در روزنامه نيا”

با دست خود  خواستم يشده بودم، م جيگ يحساب. رونيكردند و رفتند ب يگرم يخداحافظ“ .هاس چاقوكش

و از . آرام باشم ديآمد كه با ادميو . دميمشت كوب يرا خاموش كردم و مشت رو گارميس. خفه كنمخودم را 

جا  نيتو ا”: دميپرس. دميخودم د نهيبه س نهيرا س اليو درست سه. هيريتحر ئتيه شيكه برم پ رونياتاق رفتم ب

 ياديبزك دوزك ز. آمد مه الياتاق، و سه يبرگشتم تو“ .نيخودتون گفته بود”: گفت “؟يكن يچه كار م

پرته،  يليآره، حواسم خ“ : گفتم“ .كه خود من اومدم ديايقرار بود بابا هم ب”: مبل و گفت ينداشت، نشست رو

 ميبا ن“ .تو كارشونه يچه كلك ستيمعلوم ن. يو خواهرش بهتره معاشرت نكن هيبگم كه تو با فوز خواستم يم

 خوام يمن م”: گفت اليسه“ .فرق نكرده يزيسر كار، چ انيدوباره م“ :گفتم“ منظورتان باباشونه؟”: گفت يلبخند

. با خاله نرگس باش شترشيتو ب يول. شهيم يچ نميصبر كن بب”: گفتم“ .تو تئاتر اميب تونم يم. با شما كار بكنم

شتر يو ب اميبرو خونه ما، من شب م يخوا يبرم باال، م ديمن با”: و گفتم“ .هست ياون بهرحال مواظب همه چ

و اصرار داشت كه  زد يزنگ م ابانيبود كه از خ هيو او بلند شد كه برود، تلفن زنگ زد، فوز“ .ميزن يحرف م

و . نميو اونو بب رونيكه من از اداره برم ب كرد يو او مدام اصرار م. و من جواب رد دادم ند،يشده مرا بب يهرطور

خر كه . بابت باباشه“ :گفتم“ .كنه يبا شما معاشرت م شترياو كه ب”: گفت اليسه. بود هيگفتم كه فوز اليبه سه

به رفتن نداشت و دوباره  يليبود، م ستادهيكه سرپا ا اليسه“ .هستند يا مثال امثال من هم كاره كنه يم اليخ. ستمين

“ :دميزدم و پرس يلبخند مين“ .چرا دونم ينم. ماعتقاد دار يليمن به شما خ”: گفت اليسه. دسته مبل ينشست رو

به من اعتماد “ :ديپرس اليسه“ .بودم يجور نيكاش من هم ا يا“ :گفتم“ .هردو: “گفت“ .اعتقاد ايياعتماد دار

و راستش ته دلم اعتماد هم داشتم، دستم را .  ستيدر كارش ن يا خرده برده دانستم يم“ .ديامتحانم كن د،يندار

 رونيآهسته دستم را ب. و چسباند به صورتش فتاش و او با هر دو دست دست مرا محكم گر شانه يگذاشتم رو

“ .رفت رونيبهش شد و از خانه ب يتلفن شبيد”: گفت “؟يخبر دار تياز عمو يراست”: دميو پرس دميكش



موقع رفتن . رهمحافظ و پاسدار دا يخودش كل يبرا. دمغ شد يليخ“ :گفت“ هاشم آقا هم اونجا بود؟“ :دميپرس

بازارو داغون “ :كه در باز شد و شكراهللا اومد تو و گفت“ .بودند اظبشعقب مو نيماش كيجلو  نيماش كي

ها  فقط حجره. نه نگران نباش“ :شكراهللا گفت“ عمو جانم اونجا بود؟“ :از جا بلند شد و گفت اليكه سه“  .كردن

 اليهس“ .رهيتون، به نرگس گفتم كه باهات تماس بگ تو برو خونه“ :گفتم اليمن به سه“ .كردن يرا غارت م

انبار  اطيدم پنجره اتاق من كه فقط ح ميرفت. آمد يم رونياز ب يفراوان يسروصدا. كرد و رفت يخداحافظ

را تماشا  رونيبودند و ب ستادهيها پشت پنجره ا بچه ه،يريتحر ئتيطبقه باال، اتاق ه ميبود، بعد رفت دايچاپخانه پ

از آنها  ياريبس شدند، يرد م ابانيكشان از خ نعره ر،موتورسوا يطوالن يها جلو، دسته ميما هم رفت كردند، يم

 كردند، يداشتند و مدام مشت به هوا حواله م يبه شاد ختهيخشم آم. به موتور خود بسته بودند يپرچم سبز

 ”.گردند ياز غارت بازار برم“ :لب گفت ريگوران ز

 ،يآور يكاغذ م يرا رو يرقم يآره، وقت“ :جواب داد“ .يپرس ياز ما م يسينو يم ياقتصاد ليتو تحل“ :گفتممن 

صف موتورسوارها تمام شد و آنوقت “ .يشو ياش م تازه متوجه ينيب يبا چشم م يوقت. چه يعنيكه  يفهم ينم

ها بر  تجمع كالغ نياند و مدام ع        ه دوختهاند و چشم به اداره روزنام جمع شده يا در گوشه و كنار عده م،يديما د

اگر غلط نكرده باشم، به شكار طعمه ”: قائد گفت“ چه خبره؟”: ها گفت از بچه يكي. شود يتعدادشان اضافه م

“ : جواب داد“ .هست بگو من امروز گرفتارم يهرك“ :گفتم“ .خوان يآقا تو رو م”: اصغر آمد تو و گفت“ .ن آمده

: دميپرس ميرفت يم نيبا آسانسور كه پائ“ .منتظرتونن نيدكتــر پائ”: درمانگاه بود كه گفت يعل“ .دارن يواجب كار

سوار “ :گفت دينشسته بود، تا مرا د نيپشت فرمان ماش ابانيتو خ ريام“ .نينه، نگران نباش“ :گفت“ شده؟ يطور”

 يفرع ابانيخ كيتو  ديچيراه افتاد و پ“ !شده يچ“ : دميپرس. نيراه افتاد طرف پائ ادهيپ يسوار شدم و عل“ .شو

جمع و جور  زيم يكارمو رو ليمن وسا“ :گفتم. آلود بود عبوس و اخم“.خونه ما ميريم“:و سرعت گرفت و گفت

شستم خبردار شد كه “ .گشتن يتون و دنبالت م بودن خونه ختهير شيساعت پ مين. الزم نكرده“ :گفت. ام نكرده

“ .ان خونه و كتابها را برده لياز وسا ينه، مقدار“ :جواب داد“ با پدر كه كار نداشتن؟” :دميپرس ،است يكار جد

را داد به من كه  گارشيو ساكت شد، جعبه س.] نشان داده شود يريبه صورت تصو تواند يقسمت م نيا[

به  “؟يفهم يم. يبش يدآفتابيمدت نبا هي“ :گفت“ .خونه شما برم كه چه كار كنم“ :دميو پرس. آتش زدم يگاريس

 دادند، يروزنامه شعار م هيو بر عل رفتند يبه طرف اداره روزنامه م يليطو يها صف ميكه افتاد ياصل ابانيخ

تلفن  وسكيك يپا”: به دكتر گفتم. ها زار است كار بچه دميها چوب و چماق به دست داشتند، كه فهم آن شتريب

 ينيب يمگه نم”: و گفتم دميكوب نيمشت به كاپوت ماش تيبا عصبان “؟يكنچه كـار  يخوا يم“ :ديپرس“ .نگر دار



و پشم دار مسلح رد  شيپر مردان ر نيچند ماش“ .شان قائد، و همه روز،يف ،يچه خبره؟ بچه ها تو اداره ن، شكر

شماره  نويپائ دميپر. تلفن نگه داشت وسكيدم ك“ .كه ينيب يم“ :گفتم. دنديچيشدند و بطرف اداره روزنامه پ

: اصغر گفت“ .ها بگو دربرن به بچه كنن، يدارن حمله م”: را اصغر برداشت، گفتم يگرفتم، دل تو دلم نبود، گوش

جواب  يكس گريد. دوباره شماره گرفتم. مرتبه سروصدا بلند شد و تلفن قطع شد كيكه “ .نگران نباش آقا”

به صف . روشن كرده بود يگاريس ريام“ .رهزايليكار انگار خ”: گفتم. شدم نيبرگشتم و سوار ماش. نداد

 يو رو آمدند يهمه در حجاب جلو م ،يها دسته جمع بود، صف مردها تمام شده بود، زن رهيتظاهركنندگان خ

صف اول دو تا “ .يشناس ياون دوتا دخترو م نينگاه كن بب“ :گفت ريام. روزنامه بودند ليخواستار تعط يپالكارد

 ”مسار؟يت يو خواهرش، دخترها هيفوز“ :گفتم رفتند، يه كنار هم راه مبه چشم كنار ب نكيدختر ع

خونه  كه واسه اون كثافت رفتند يور و آن ور م نيا يكورس نيبله، اونوقت با ماش“ :را روشن كرد و گفت نيماش

“ :گفتم“ .ارميباال ب خوام يم”: و گفت يفرع ابانيخ كيبه  ديچيو دوباره پ“ .ينيب يكنن و حاالم كه م يجاسوس

 ”.انگار ظرف عوض شده مظروف همان هست كه بوده. رهيم شيداره پ يبدجور

من تعجب كردم و . آرام و خندان بود شهيمثل هم. ما باز كرد ينرگس در را برو ميديكه رس ريبه خانه ام

رفته بود  ريزن ام“ .خودم درو بروت باز كنم خواستم يم”: نرگس گفت “ن؟يكن يجا چكار م نيشما ا”: دميپرس

حاال چه موقع . فهمد يابله چرا نم نيآخه ا“ :فتشد و گ يعصبان ريام. يرا برده بود هواخور شيها بچه رون،يب

 يمن بدجور. آورد يما چائ يو برا“ .باشن ين كه از حاال زندان نكرده يها گناه بچه“ :نرگس گفت“ .گردشه

“ : زد و گفت يچشمك “؟يك“ : دميپرس“ .ن نباش تو راههنگرا”: نرگس گفت. رفتم يم نيكالفه بودم و باال و پائ

نرگس . شكراهللا آمد تو. در را زدند. ديكش يتلخ را سر م يو چائ رفت يدندان قروچه م ريام“ .رسه ياالن م نيهم

ها  بچه“ :دميو پرس.] نشان داده شود يريبه صورت تصو تواند يقسمت م نيا[آسوده شد،  الميخ“ .نگفتم“ :گفت

اونهم از پشت . ميدر رفت ينفرچند . اصغر را هم گرفتند يها را گرفتند، حت يلينه، خ“ :گفت“ رفتند؟ همه در

اصالً متوجه ما  يو كس ميها شد آن يها وارد شده بودند، قاط الت و لوت اطيتو ح ميديپر يو وقت. بام چاپخانه

لو  ها ادداشتيپس تمام مطالب و ”: گفتم “.بستند يدرها را م كردند، ينشد، پاسدارها همه جا را الك و موم م

نرگس به “ .افته  يراه م شان ياز فردا بازار افشاگر شه،ينم يچطور طور“ :تمگف“ .شهينم يطور“ :گفت“ رفت؟

 ”.ستميمن مهم ن“ :گفتم“ .ميبرات باش ديبا يجائ هيفكر “ :من گفت



 ريو و ريه نيحاال تو ا“ :گفت تيبا عصبان ريبا دوتا پسر كوچولو آمدند تو، ام ريكه زنگ در را زدند و زن ام

را  انيحاج آقا نخچ. تلفن بكنم رونيرفته بودم از ب. داد نزن“ :زنش كالفه گفت “؟يكه چ رونيب يرفته بود

 .ميشد رهيخ گريكديكه همه مبهوت و هاج و واج به “ .گرفتند

  

 :به صورت سوم شخص انينخچ يريدستگ داستان

 

شده  دهيچ يعيبرنامه وس انينخچ يريدستگ يبرا. را قطع كردند انينخچ ليتمام دوستان و فام يها روز تلفن دو

در  انيممكن است نخچ زدند يها كه حدس م خانه يتو ختنديشب ر كيو در . شده بودند جيبس تهيهمه كم. بود

ها، از كمد  اتاق يتا پستو گرفته، ها ينيرزميبود از سوراخ سمبه ز يبيغر يبازرس. شده باشد يها مخف از آن يكي

او حاج هاشم آقا بود، در  يريمسئول دستگ. نكردند دايو او را پ. همه جا را گشتند. ها مبل ريلباس گرفته تا ز

مرتب شماره تلفن و آدرس  يدفتر تلفنش كنارش بود و به پاسدار. نشسته بود با چند نفر آخوند و پاسدار ياتاق

مختلف  يها تهيكه پشت تلفن نشسته بود وبه كم يگريدست پاسدار د داد يوم نوشت يو او م كرد، يم كتهيد

كه  دادند يو مدام خبر م. داد يها جواب م پشت تلفن نشسته بود و مدام به تلفن يگريپاسدار د. كرد يتلفن م

 ريز زيمه چه. ديباش كرد،مواظب يو پاسدار مدام تكرار م. نكردند دايرا پ انينخچ يرا گشتند ول يخانه چه كس

 يرا كه رو انيعكس نخچ. شوديوارد م يپاسدار گردن كلفت. ممكن است در حال رفت و مد است. نظرتان باشد

به آخوند نشان  د،يكن ريدستگ ديديمحارب با خدا را هرجا د نياند ا كاغذ نوشته يچاپ شده است و باال يكاغذ

آخوند “ .واريبزنن به در و د ميبد. از چاپخانه آوردن االنآقا عكسش حاضر شده، “ :ديگو يو م دهد يم

شماره حاج هاشم آقا را “ :ديگو يم ها يچ از تلفن يكيو به . مشورت هم بشود نيآخر د،ياجازه بده“ :ديگو يم

و اظهار  كيبعد از سالم عل دهد، يرا به آخوند م يگوش كيو بعد سالم عل رديگ يشماره م يچ تلفن. رديبگ

“ :ديگو يو رو به پاسدار م گذارد يرا م يو گوش ديگو يم حيصح حيو صح كند يم فيماجرا را تعر ظيلارادت غ

 شناسند، يرا نم يو افتاًيكه ق يممكن است آنهائ ست،يكار اصالً صالح ن نياند و ا حاج آقا صالح مصلحت كرده

 ”.باشد ديها در دست برادران پاسدار با عكس. بشناسند و پناهش دهند

آنجا  يا و عده اليبودند، پدر سه دهيشده بود، پرده اتاق را كش ميقا ياز دوستان بازار يكيدر خانه  انينخچ

 كيكاغذ روزنامه پهن كرده و بعد  نيزم ينرگس رو رفتند، يم نيدر رفت و آمد بودند، باال و پائ يا عده. بودند



 انينخچ. به خود گرفته بود يحالت شاد“ .ديحاال بفرمائ“ :گفت انيها گذاشت، و به نخچ وسط آن يصندل

آمدند و دور آنها حلقه  كينزد گرانينشست، د يصندل يبكشد، و بلند شد و رو ديبه كجا با زاديكار آدم“ :گفت

. كاغذ روزنامه يرو ختير يو م كرد يم يچيتند تند ق ،يحاج يزدند و نرگس شروع كردن به كوتاه كردن موها

 يآقا“ :ها گفت از زن يكي“ .نيتر شد حاج آقا پنجاه سال جوان“ :گفت يمو  كرد يم يشوخ يو گاه گدار

و “ .انيب ايبدن گهيپنج سال د ديبا انينخچ يحساب آقا نيبا ا“ :گفت يو مرد“ .مگه چند سالشونه انينخچ

 دياحاال ب“ :نرگس كارش را تمام كرد و گفت“ .ميكن يكار رو م نيا يواسه جوان گه،يبله د“ :گفت انينخچ

رفت طرف “ .ميكن يكا را هم م نيا“ :گفت ديكش يكه بلند شده بود و دست به سر م انينخچ“ .نيبزن هاتونم ليسب

را  يگوش انينخچ قِيروزنامه را جمع كرد كه تلفن زنگ زد و رف ينرگس كاغذها. و در را بست يدستشوئ

 انينخچ قيچه خبر شده، رف دنديپرسهمه . را گذاشت يمرتبه دستپاچه شد و گوش كيبرداشت و سالم كرد و 

 اي“ :و گفت اش نهيخانه زد به س  كه زن صاحب گردند يها را م اند و دارند خانه دو طرف كوچه را بسته“ :گفت

 ”م؟يبه سر كن يامام زان، چه خاك

را باز كرد،  يدر دستشوئ اننخچي“…آقا ميآقا، كر ميكر“ :و گفت يو زد به در دستشوئ ديدو انيوست نخچد

دارن خانه ها را “ :من و من كرد و گفت انيدوست نخچ“ شده؟ يچ“ :ديپرس. را زده بود لشينصف سب

 گرانيد“ .گردن يم يجور نيهم هم ديشا. سيمعلوم ن“ :دوستش گفت“ دنبال من؟“ :يپرس انينخچ“ .گردن يم

 گهيد نيا. ديتان را بزن ليسب هيد بقزو. نيدست و پاتونو گم نكن“ :نرگس گفت. يجمع شده بودند جلو دستشوئ

بچه روزنامه را “ .كن ستشيسر به ن اطيبرو تو ح“ :و گفت يا آغشته به مو را داد دست بچه يو كاغذها“ .بدتره

استخر  يو شلنگ آب را از پا ختيخاك ر شيآشغال انداخت و رو هبشك يو تو اطيح يتو ديگرفت و دو

و آنور را  ور نيجلو در و ا ستاديا يخود را گم كند مدت يدست و پا آنكه يبرداشت و آهسته در را باز كرد و ب

بود، سر و  ستادهيا نيكوچه چند ماش يدر انتها. پشت خانه يها درخت يشروع كرد به آب دادن پا. نگاه كرد

آرام . زدند يداده بودند و حرف م هيتك واريمسلح به د يكوچه چند نفر گريطرف د. آمد يو همهمه م اصد

 ها يروشن بود، بعض ها هياز همسا ياريباغچه، چراغ بس يبرگشت و در را بست و شلنگ آب را گذاشت پا

و همه . را زده بود ششير هيو بق ديپوش يداشت لباس م انينخچ. وارد راهرو شد. بودند ستادهيپشت پنجره ا

جا برسن، سر كوچه  نيمانده به ا يليهنوز خ“ :ها و گفت وسط حرف آن ديو پسرك دو زدند، يباهم حرف م

 ”.يبر يتون ياز در نم“ : گفت انيدوست نخچ“ .ن



ها  كولر سقف اتاق خواب“ :به شوهرش گفت انينخچ قيزن رف“ .ها هم باشند  بام  ممكنه پشت“ :نرگس گفت

. باال دنديو با هم دو. انيو زد رو شانه نخچ ستين يا شوهرش گفت چاره“ .ريتعم ميموتورشو داده بود ه،يخال

 قيرا بستند و محكم كردند، رف شيكولر و رو يرفت تو انيبود، و نخچ يها، كولر بزرگ سقف اتاق خواب يرو

نفر در  كي. بافتند يم يبافتن يها با لباس اسالم نشسته بود، زن يا هركس گوشه. نيپائ ديبا عجله دو انينخچ

انگار  كردند، يآخوند را نگاه م كيته بودند و صحبت نشس ونيزيتلو يها پا بچه شست، يها را م آشپزخانه ظرف

به پشت بام رفتند . زنگ در را زدند و پاسدارها وارد شدند، همه جا را گشتند. كنند يم يباز ترتئا كيدارند در 

ها  پشت بام. رفتند رونيكردند و ب يو عذرخواه دند،يها را از هم پرس آمدند، و اسم و رسم و روابط آدم نيو پائ

را باز  انينخچ قِيپاسدار در كولر خانه رف دو. كردند يم شيو تفت كردند يفراوان پاسدار بودند، در كولرها را باز م

دستشان بود، با خنده  يعكس دند،يكش رونيرا ب انيكردند و با چراغ قوه داخل كولر را نگاه كردند و نخچ

  ”.هم كه رفته يسلمان“ :گفتند

  :دار زدن نخچيان ماجراي

  

روها   و در پياده. شوند ها به دم بازار سرازير مي ها و كوچه صف طويلي از موتورسواران از خيابان           

عده كثيري در گوشه و كنار مواظب موتورها . همه چيز از پيش ترتيب داده شده است. كنند موتورها را پارك مي

ها وارد  پوش مد جمعيت هستند از يك خيابان صف طويلي از كفنهستند، مأمورين انتظامي مواظب رفت و آ

ها، عده اي  پوش كوبند، و آخر صف كفن  ها نفر طبال هستند كه مدام به طبل مي ها ده پيشاپيش آن. شوند مي

هاي  شوند و نظم و ترتيبي دارند، و از خيابان جمع مي) سبزه ميدان( زنند، همه در ميدان جلو بازار سنج مي

هاي عجيب و غريب، انگار كه  ها، زنان مقنعه پوش، با لباس ها، الت و لوت پوش  هاي متعدد ژنده اف صفاطر

دهند، و مردم شعارها را  كه مدام شعار مي. شوند، صداي بلندگوها بلند است اند، وارد ميدان مي به بالماسكه آمده

دهند، و همه  بلندگوها دستور خاموشي مي. ستافتد، مطلقاً چيزي مفهوم ني كنند، و صدا در صدا مي تكرار مي

همه  "...انا اكرمكم عنداهللا اتقاكم  ":سوزناك و ناالن. شود شوند، و از بلندگوئي صداي قرآن بلند مي ساكت مي

آيد و درست دم مدخل بازار، ترمز  روند و جرثقيل بزرگي جلو مي مبهوت اند، از خيابان وسيعي همه كنار مي

و با جا گرفتن جرثقيل در مقر خود، صداي قرآن بريده . شوند ج پاسدار ريش دار پياده ميكند، چهار پن مي



و دوباره صداي . كنند كنند، تكرار مي شود، و مردم مدام تكرار مي و از بلندگوها شعار پخش مي. شود مي

كنم  من سالم مي ":شود شوند و صداي پير رهبر بلند مي كنند، جماعت ساكت مي بلندگوها كه امر به سكوت مي

شما بايد باشيد، و هستيد كه . كنم به شما، كه امروز در صحنه حاضريد به شما مردم باايمان، من تعظيم مي

نگذاريد، همه چيز از بين برود، نگذاريد خراب بشود و در دين مبين نيز چنين است كه نگذارند انحصار پيش 

و قصاص دارد آن كه اقتصاد را تحريم . ست كه نيافتاد آن اتفاقكنند، نگذاريد، و مهم اين بيايد، منصرين خفه مي

اين كه گفته اند هست كه نبايد  ":صحبت رهبر ادامه دارد. كنند مردم همه گريه مي "...ها را كند، بكشيد آن مي

 ":ادامه صحبت رهبر. دهند رود و شعار مي ها باال مي مشت ".ها را باشد هست، بكش تو آن را، همه بكشند آن

نگذاريد ديگر بشود كه بوده . همه گذشته نابود بشود. ها نابود بايد بشود امروز و ديگر ديروز نيست، همه حرف

آمبوالنسي  از يك خيابان. خندند كنند، مي زنند، گريه مي كنند، فرياد مي و همه مشت بلند مي "...ها است از آن

و هاشم آقا . اند نفر پاسدار او را در محاصره گرفتهداخل آمبوالنس نخچيان است، بيست و چند . شود وارد مي

گويد،  هاشم آقا مدام زير لب الاهللا االاهللا مي. در لباس پاسداري رو در روي نخچيان نشسته است و غمگين است

مرد حسابي چقدر به شما گفتم و آخر ناسالمتي، فاميليم و عرق خانوادگي داريم،  ":گويد و بعد به نخچيان مي

فكر . زني آخه مرد ناحسابي تو ميايي و از پشت خنجر مي. كارها را و تو گوش نكردي تم نكن اينمدام گف

ريزد و دست به شانه نخچيان  اي اشك مي و چند قطره "...كني آخر عاقبت كار به اين آساني است حاال مي

من يكي فقط شركت  ":گويد هاشم آقا مي. گويد و نخچيان چيزي نمي ".به هرحال ما را حالل كن ":زند مي

نخچيان  ".وصيت ديگري نداري. رسم به ورثه هم مي. و خيالت راحت باشه. كنم موتورسيكلت را اداره مي

صداي  ".صبر كن ":گويد هاشم آقا به راننده مي. كند رسند و آمبوالنس ترمز مي دم جرثقيل مي. دهد جواب نمي

جا، يك نفر نيست كه  و در اين ": كند و صحبت مي آخوندي روي جـرثقيل ايستاده است. آخوندي بلند است

اين . رسد، يك عقيده و يك فكر است، يك خالف كار نيست، خود خالف بايد به مجازات برسد به مجازات مي

گذارد چرا كه آمبوالنس  آخوند حرفش را نيمه تمام مي ".امر الهي است، امر ازلي است. امر خدشه بردار نيست

برند، او را زير اهرم جرثقيل نگه  آورند، پاي چوبه دار مي ان را از آمبوالنس بيرون مينخچي. سر رسيده است

نشيند، دوباره  اندازد، راننده كه يك پاسدار است، پشت فرمان مي هاشم آقا طناب به گردن وي مي. دارند مي

كشند، هاشم  ه نخچيان را باال ميافتد، موقعي ك و جرثقيل كار مي. گويند اهللا اكبر مي. فريادها و شعارها بلند است

شود،  زور هاشم آقا و زور اهرم جرثقيل، باعث كشمكش مي. شود پرد و روي كول نخچيان آويزان مي آقا مي



پرد پائين، جسد سياه شده، با گلوي پاره باال  رود، و بعد مي هاشم آقا سوار كول نخچيان چند متري باال مي

 ".و اينست جزاي دنيوي و بدانيد كه جزاي اخروي اقتصاد چيست ":شود رود، و صداي آخوند بلند مي مي

پاسداران و آخوند روي . كنند شوند و فرار مي دهند، هاشم آقا و پاسداران سوار آمبوالنس مي جماعت شعار مي

ابان و از شود، از اين خيابان به آن خي افتد، دار ثابت به دار متحرك تبديل مي گيرند، جرثقيل راه مي جرثقيل جا مي

زن و . كند و آخوند شروع به صحبت مي. دارد اين كوچه به ان كوچه، هرجا ازدحامي هست، جرثقيل نگه مي

و نخچيان را كه بشدت سياه شده و تغيير قيافه داده . كنند اند و مبهوت نگاه مي بچه نخچيان روي بالكن ايستاده

فرزندانش . ها چنين است محتكرين و ضد انقالبي جزاي ":كند به صحبت شناسند، و آخوند شروع مي است نمي

براي راحتي خويش بايد خانه را ترك كنند و تن به تمكين الهي . او را نگاه كنند، اهل و عيالش عبرت بگيرند

رود و كله آخـوند متالشي  اي در مي  از پشت بامي گلــوله ".براي رضايت خاطــر خدا چنين بايد كنند. بدهند

  .شود هايش روي جسد متالشي شده نخچيان پخش مي پارهشود و تكه  مي

  


