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  مجادله پدر و پسر

  

بعد از نماز صبح دیگر نخوابید، یکراست رفت ، قا رحیم امروز صبح برخالف همه جمعه هاآ

 در هال ،روبروي تلوزیون خورد و از آشپزخانه رفت روي مبل ،که نان و پنیر و چاي شیرین بودرا اش  بحانهص

بهتر دید که  حواسش را جمع کند و براي کار . اما منصرف شد ،ابتدا خواست تلوزیون را روشن کند. نشست

در همین هنگام کریم، پسر . بزرگی که در پیش دارد افکارش را متمرکز نماید تا بداند از کجا باید شروع کند

رحیم است، آقا کریم تنها فرزند ، دستشوییبه رحیم از اطاق خوابش بیرون آمد و رفت بیست و چهار ساله آقا 

با اینکه خیلی دوست داشت فرزندان زیادي داشته . زیرا پس از بدنیا آمدن کریم آقا رحیم دیگر بچه دار نشد

ه سنی رسید که می براي همین هم وقتی کریم ب. اما این آرزو به دلش ماندند، باشد که بیشترشان هم پسر باش

توانست راه برود همیشه دست او را می گرفت و با خودش همه جا می برد، به مسجد، حسینیه، عذاداریهاي ایام 

اینکه کریم به سن هجده سالگی رسید، از آن زمان دیگر راهشان  تا. خالصه همه جا و ها، بازار محرم، زیارتگاه

دیگر وقتی نداشت که با پدر همراه  ،کرد میباید درس می خواند و کار  چون دانشگاه رفت وبه کریم . جدا شد

  .و همگام باشد

که فاصله اش با کریم زیاد و زیادتر  کردم میو همیشه به این فکر  کرد میجدایی از آن زمان رحیم آقا احساس 

چرا؟ نمی دانست . جلوگیري نماید ولی هر بار تیرش به سنگ می خورد ،از این دوري کرد میو سعی  شود می

فهمیدند، تنها پسرش، عزیز دردانه اش چرا با او دیگر همصدا و  زبان همدیگر را نمی دیگر چه شده بود که

؟ فکر شود میاو که بجز کریم کسی را ندارد، فردایش چه . همدل نبود، باید تا دیر نشده چاره اي بیاندیشد

پس امروز . باید براي او خیلی کارها انجام دهد اش رثتنها وا و اینکه فکر مردن. کند میعاقبت خودش را 

، اش را با او نزدیک و یکی کند زبانش را، حرفش را و خواسته کند میو کاري  کند میتمامی سنگها را با او وا

  .در این لحظه کریم از دستشویی بیرون آمد و سالمی به پدر کرد. تنها راهی که برایش مانده همین است

  .الخیر و العافیهب ،بحکم اهللاعلیکم کریم آقا، صسالم : رحیم

  .دربامداد نیکو پ: کریم

باشه نیکو، خیلی هم خوبه، نخوابیدم تا صبحانه ات را که خوردي با هم کمی حرف بزنیم، خیلی وقته دلم : رحیم

همه ود و تو دست من ب ،یاد گذشته ها می افتم که همیشه دستهاي کوچکت. گرفته، از من خیلی دور شدي بابا

  .جا باهم بودیم

  .ایام بسیار خوبی بود، حیف که دیگه برنمی گرده: کریم
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این بار تو باید مواظب من باشی نه من مواظب تو، مثل ، گردونیم، چیزي که هست یم برمیهاگر بخوا: رحیم

  .عصاي دستم میشوي

اونکه هستم پدر  )،ردصبحانه اش را بخو تارا در لیوانی ریخته و پشت میز می نشیند چایش درحالیکه (: کریم

  حاال اجازه میدي یه چیزي بخورم؟. کنم شما هیچوقت به کسی احتیاج پیدا نکنید اما آرزو می ،عزیز

  منتظرتم، تلوزیون روشن کنم؟! نوش جونت بخور: رحیم

جون چی می خواستی  خوب بابا )چايي پس از نوشیدن آخرین جرعه (. نه بابا حوصله تبلیغات رو ندارم: کریم

  بگی؟

  .بیا بشین کنار من تا بهت بگم: رحیم

  .بگو بابا، االن میام، صداتو میشنوم )کند  میدرحالیکه استکان چاي و لوازم صبحانه را جمع (: کریم

  نخیر باید بیاي بنشینی: رحیم

  )نشیند کنار پدر روي مبل می(رها ماند براي بعد، در خدمتم بقیه کا: کریم

 تنها گذاشت و رفت، من سعی کردم را ببین پسرم، خودت خوب می دونی بعد از اینکه مادرت ما: رحیم

، بعد از مادرت وظایف هم پدري و هم مادري را درمورد تو بخوبی انجام دهم و تمام سختی ها را تحمل کردم

  .دیگر زنی نگرفتم تا یک وقت تو ناراحت نشی

تعیین نکن، بعد از اون خدا بیامرز نه پولش را داشتی که زن بگیري و نه اوالً آقا رحیم وسط دعوا نرخ : کریم

  هاي تهران بکنی؟ خواستی جایگزین دبیر نمونه دبیرستان با هر زنی بسازي، چه کسی را می توانستی می

  .بگذریم ،حاال هرچی: رحیم

  .نه بگو که حق با منه )باخنده(: کریم

  اجازه میدي بریم سر اصل مطلب؟، بله حق باشماست )پوزخندي بزند کند میسعی (: رحیم

  .بفرمایید آقا جون، بفرمایید: کریم

، االن چند که من همیشه حواسم به تو بوده و تمامی کارهایت را زیر نظر داشتم و دارم میخواستم بگم: رحیم

حرفی بزند  خواهد میکریم ( بطور کلی کافر شديساله که نماز نمی خوانی، فرایض دینی ات را بجا نمیاري، 

بحث و گفتگو کردیم، کار به قهر و آشتی سر این مسائل بارها و بارها  ،خوب بله )اجازه نمیدهدکه رحیم بهش 

که قرآن دست گرفتی و قرآن می خوانی، بابا خیلی خوشحال شدم، به قول موالنا  کشید تا اینکه دیشب دیدم

باز  /هرکسی کو دور ماند از اصل خویش  -   درد اشتیاق تا بگویم شرح /سینه خواهم شرحه شرحه از فراق«

  .مدوباره بهم نزدیک و نزدیکتر میشی !رحیم این بود که گفتم حاال وقتشه» وید روزگار وصل خویشج

هرکسی « اجازه میفرمایید بابا جون، اوالً کافر درست نیست و تارك نماز درسته، دوماً به قول همان موالنا: کریم

م، درنتیجه دیشب کرد میمن با یکنفر بحث  ،قربونت برم» اسرار من جستاز درون من ن /از ظن خود شد یار من

  .میگشتم تا ببینم چند بار تکرار شده »لوقتُ«غت در قرآن دنبال ل

  خوب چی پیدا کردي؟ )با ناراحتی(: رحیم
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هایی که در  شما که نمی توانید جلوي تمام سؤال، مکرد میهیچی بابا، سوالی بود که باید جوابش را پیدا : کریم

باید در راه خدا  ،هم گاهی بود اما آنچه مشخص است»رحمت« کلمه »لوقتُ«در برابر ، ها میاید را بگیرید ذهن آدم

  .فی سبیل اهللا لوقتُا. آدم کشت

  به جواب دلخواهت رسیدي؟! میخوام بدونم چی دستگیرت شد: رحیم

شوند و همگی با تمامی موجودات زنده  خداوند می غضبنفرین نوح دچاربله من فهمیدم قوم نوح بر اثر : کریم

عاد در عرض هفت شب و قوم . قوم لوط ابتدا کور و سپس همگی در آتش می سوزند. میشوندغرق در آب 

شوند که  همداستان می، گروه از قوم ثمود باهمه ، نُاز همه جالب تر. شوند هشت روز از صفحه روزگار محو می

پی زدن و پس از  کند میخداوند آن غار را بر سرشان ویران . شبیخون بزنند و در غاري پنهان میشوند ،صالح به

دچار چنان نجات صالح و خاندانش، همه مردم شهر  از دهد که پس به آنها سه روز مهلت می خداوند ،ناقه صالح

  .خرد میشوندعذابی میشوند که چون گیاه، خشکیده و 

  زنی؟ چی می خواي بگی؟ ها چیه که می این حرف! بسه، بسه کریم )با عصبانیت(: رحیم

من میگم خدا براي خودش و در راه خودش بدجوري کشتار میکنه ولی همین خدایی که براي نجات : کریم

، خدایی که اقوام دهد و خانه کعبه را نجات میدهد ابابیل شکست میتوسط ابرهه را لشگریان  ،خانه خودش

و یا در مسیح ، چرا در مصلوب کردن کند میثمود را به راحتی از صفحه روزگار پاك نوح، لوط و عاد و 

  ؟!و حسین بیشتر بوده ه صالح یا کعبه از مسیح؟ یعنی ارزش ناقکند میصحراي کربال هیچ نقشی بازي ن

شه، حاال دیگه کارت به جایی رسیده که تو به تو چه؟ به من چه؟ مصلحت خود )با صداي بسیار بلند(: رحیم

  ؟!کار خدا هم دخالت میکنی، چشم سفید

، دیگه نمی تونیم با مصلحت و به کنیم، قرن بیست و یکم پدر جان ما داریم تو هزاره سوم زندگی می: کریم

تکنولوژي امروزه چیکار کرده، قدرت  مگه نمیبینی. توچه و هرچی اوستام گفت، جلوي افکار مردم را بگیریم

از لحاظ علمی دیگر برایش مجهولی  کند میسعی ، آسمان ها را فتح کند خواهد میبشر به جایی رسیده که 

  .رعصر علم و دانشه پدنمانده باشد، عصر، 

همش تو قرآن هست، اگر غربی ها به چیزي دست  این علومی که تو گفتی تمام: )به آرامی ولی عصبانی(رحیم 

اما زمانیکه امام زمان ظهور  ،آنها خواندند و استفاده کردند، ما نکردیم. دزدیدندپیدا کردند، از توي همین قرآن 

، چون حضرت خودشان مابقی علومی که بشر به دست کند، دیگر هیچ مجهولی براي بشر باقی نمی ماند

  ، فهمیدي؟کند میراج ن استخآنیاورده، از قر

مثالً پنی سیلین، اسید سولفوریک،  ،فرمایید، اما یه سوال که شما می، شاید همینطور باشه آره فهمیدم: کریم

الکل، میکروب، جدول مندلیوف و هزاران هزار اکتشافات و اختراعاتی مثل برق، تلفن، موبایل، هواپیما و این 

کنیم، در کجاي قرآن بوده که غربی  و ما براي هر بیماري و دردي استفاده می داروهایی که کشف و ساخته شده
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اما الاقل پس از اینکه آنها پیدا کردند ما باید متوجه می شدیم،  ها خواندند و دزدیدند؟ ما که خودمون نفهمیدیم

  .از کدامین سوره و آیه استفاده کردند، اینکه دیگه خیلی ساده است

  و پرت میگی پسر؟ تو قبول نداري که تمام علوم در قرآن نوشته شده؟ چرا انقدرچرت: رحیم

من میگم قرآن بصورت قصص، احکام و قوانین و دستوراتی براي مسلمانها داره که شکی در آنها نیست، : کریم

  .اما خودش هم تا آنجا که من میدانم ادعا نکرده که این کتاب، کتاب علوم و اکتشافاته

  یدونی؟تو از کجا م: رحیم

  .بله درسته من نمی دونم، اگر غیر از اینه شما به من بگید: کریم

  .منهم نمی دونم اما شنیدم: رحیم

، هیچکدام تا به امروز پدر اینهمه آیت اهللا از یکی دو قرن گذشته تا به امروز، اینهمه علماي اهل سنت: کریم

  .دهد والغیر که معنی کشف پنی سیلین را می حرفی در این مورد نزدند، نگفتند این همان کالم است در قرآن

  .گفتم نمی دونم )با فریاد و عصبانیت(: رحیم

  !پس باید پرسید: کریم

معذرت میخوام البته من همینجوري هم قبول دارم، براي من  )تا خودش را آرام کند کند میسعی (: رحیم

  .اما شما بروید و بپرسید، دیگه حرفی نیست احتیاجی به سوال کردن نیست

متوجه شده که پدرش از رفتار خودش پشیمون شده و سعی در آرام کردن خود دارد، لذا جرات به (: کریم

  .اگر ناراحت نمی شوي سوال دیگري هم دارم )کند میدهد و سوال دیگري مطرح  خرج می

  .آخرین سوالتون را هم بفرمایید )با آرامی(: رحیم

تو  « از جانب خداوند وحی نازل شد ه قبطیه را برخودشان حرام کردند،بابا بدتون نیاد اماوقتی پیامبر، ماری: کریم

براي  ،ولی خداوندي که آگاه بر کلیه امور است» چیزي که بر تو حالل کردیم بر خود حرام کنی حق نداري

بطور خصوصی هاي محمد آیه اي نمی فرستد، حتی جیرئیل هم  معرفی و شناساندن یاران نزدیک و پدر زن

  .عمر و دامادش عثمان باشدهشداري به پیامبر نمیدهد که مواظب ابوبکر و 

  که چی؟ )کامالً گلگون شده استهره اش با خشم درحالیکه چ (: رحیم

ینها بخاطر ریاست، آخرین و کاملترین دین خدا را به انحراف کشاندند، ؟ مگه ما نمی گوییم ا!که چی: کریم

، چرا خداوند که مگر باعث گمراهی یک میلیارد و اندي مسلمان امروزي نشده اند؟ مگر اینها منافق نبوده اند

  آیه نازل میفرماید براي چنین امر مهمی آیه نازل نفرمودند؟ براي ماریه

  خدا هم ایراد میگیري؟حاال دیگه به کار : رحیم

  !نکنه پدر خدا: کریم

  پس این چرندیات چیه که میگی؟ )با فریاد(: رحیم
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کنند و حق با اکثریت باشه، آخه پدر در این صورت  من میگم شاید این سیصد میلیون مسلمون اشتباه می: کریم

و قدرت  بودند نمیشناخته این ایراد بر پیامبر وارد است که حتی یاران نزدیکش را که از صحابه و فامیلش

  .تشخیص نداشته

از نظر تو الدنگ، یعنی امامت اشتباست؟ یعنی حق با علی نبوده؟ یعنی دوازده امام  )با خشم و فریاد(: رحیم

  .، برو از جلو چشمم دور شو تا سر از تنت جدا نکردمهیچی؟ خفه شو پسر، الل شو

  !میرم بابا خودتو ناراحت نکن: کریم

گمشو، برو از این خونه بیرون، دیگه هم هیچوقت بر نگرد، تو آتیش جهنم من را زیاد میکنی بی همه برو : رحیم

این چه  )پشت به کریم کرده، با گریه و زاري(خدایا من چه گناهی کردم که اینطور مجازاتم میکنی؟ . زچی

تم، منو چه به این گه فکر میکنه من استاد علوم دینی هس، که من باید تحمل کنم خدا؟ پدرسگعذابیست 

  !خوردنا

آهستگی کریم بی سر و صدا و به آرامی از جایش بلند شده، بطرف در میرود و پس از پوشیدن کفشهایش به 

  .کند میخانه را ترك 
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  1  -  داستان دو دزد

  

  :و گفت شمیآمد پ ،کارم تو دفتر مجله نشسته بودم که بهزاد، عکاس و خبرنگار مجله زیشت مـپ

  ادته؟یدکتر کمالزاده  ـ 

  آره چطور مگه؟: 

  .و مرده نییافتاده پا کنفریباز از پنجره خانه اش : 

  !زده بود بشیچطور؟ کمالزاده که غ: 

  .يموفق شو نباریا دیشا ،یکن هیته یگزارش یآن دفعه که نتوانست. کن قیخودت برو تحق: 

  .حتماً: 

از پشت  یزنگ زدم، خانوم. رفتم دم درب منزل دکتر کمالزاده کراستیآن روز رفتم به محل حادثه و  يفردا

  ؟بله: گفت فونیآ

  دکتر کمالزاده؟ يمنزل آقا: 

  .هیمیرح يمنزل آقا نجایآقا ا رینخ: 

  .دکتر کمالزاده است يمنزل آقا نجایدانم، ا یتا آنجا که من م یول: 

  ).را گذاشت فونیآ یگوش(. وقته که فروختن یلیخ: 

شده بود به  يساخت و ساز، خاکبردار يکه برا یقیبه محل حادثه که کنار منزل دکتر بود، هنوز گودال عم رفتم

 یاز چه کس. اطراف رفتم يبه طرف مغازه ها یچند قدم. نکرده بود يرییهمان شکل سابقش بود و تغ

کوچک بود با  يا مغازه کیشدم که  يمردانه ا شگاهیکه متوجه آرا اورم؟یبدست ب یاطالعات توانستم یم

 ستادهیدر ا يجلو کاریصاحب مغازه ب ای شگریآرا. شیدرست به سبک پنجاه سال پ ،يقد يها نهیاز آ ییوارهاید

 کیمن گزارشگر : کردم و گفتم یجلو رفتم و سالم کردم و خودم را معرف. کردم میبود و اطراف را نظاره 

  د؟یبه من کمک کن يقدر دیتوان یکنم، شما م هیته یگزارش نجایا شیمجله هستم، آمدم تا از حادثه دو روز پ

  د؟یبر یم یاز منهم اسم: 

  .دیباش لیالبته اگر ما: 

  .شرح دهم تانیداخل تا کامل برا دییبفرما. هستم، هستم:  

آمد کنار من نشست و بالفاصله شروع  شگرهمینشستم و آرا یصندل کی يرفتم داخل مغازه و رو یخوشحال با

  : به صحبت کرد

شکل کشته شد،  نیبه هم گرید کنفری یعنی. اتفاق افتاد نیهم نجایهم ا شینه، شش ماه پ ای دیدان یدانم، م ینم

  .شده است نیخانه نفر نیا نکهیمثل ا

  .ساکن بودند نجایدکتر کمالزاده ا يدانم، آن زمان آقا یم: 
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کرده بود که دو سه جلد آنها  فیتأل یجلد کتاب علم ستیب گند،یکه همه م نطوریا. دانشگاه بوددکتر، استاد : 

و کشته شدن دزد در  يدزد يبعد از آن ماجرا. بود یو خوب فیشر اریآدم بس. شد یم سیدر دانشگاه تدر

فروخت و از  یمیبه حاج رحمت اهللا رح رو نجایآزاد شد، ا یوقت. افتاد و مرد نییپنجره پا نیاش که از هم خانه

. دیکش مارستانیو از آنجا هم به ت مارستانیکه کارش به ب دمیاما من شن د،یاو را ند یکس گرید. محله رفت نیا

  .داند که چه به سرش آمده یخدا م دم،یشن نطوریمن ا

  .دیدان یهم شما م نهارویعجب، پس ا: 

  .دوست داشتند و باهاش آمد و رفت داشتند یلیدکتر را خ کهیکسان. دمیاصالح شن يبرا نجایا انیم کهیاز کسان: 

  .دیدار یهم اطالعات دیالبد درباره مالک جد: 

هستند، البته منکه بجز نمازخواندنشان که هرروز غروب،  ینیمتد اریآدم بس یمیبله، حاج آقا رحمت اهللا رح: 

از  ندیگو یاما همه م. دمیند شانیاز ا يگرید زیخوانند، چ ینماز مغرب و اعشاء را در مسجد محل با جماعت م

. دارند يادیهستند و مستقالت ز کارخانه کیصاحب  شانیا. هستند یپر و پا قرص و محکم یمذهب يها آن آدم

  .مجلس بودند لیدوره هم وک کی

  د؟یشناس یرا م شونیمگر چند وقت است که ا. دیدار شونیاز ا یشما شناخت کامل! عجب: 

  !شناسم ینم قاًیرا دق یمحل چه کس نیکه من تو ا دییشما بفرما. شیپ کماهیاز  یعنیآمدند،  نجایکه به ا یاز وقت: 

  بوده؟ یدفعه به چه شکل نیحادثه ا دییبفرما شهیخوبه، اگر م یلیخ: 

  .افتاده و مرده رونیشد و باز دزد از پنجره به ب داریوارد خانه شده، صاحبخانه ب يدزد ،یقبل يدرست مثل ماجرا: 

در . به طرف دفتر مجله به راه افتادم ادهیکرده و پ ینمانده، لذا با تشکر خداحافظ یباق یحرف يجا گرید دمید

بر  يکردم محاکمه دکتر را به خاطر آورده و در ذهنم مرور یسع. ش به فکر دکتر کمالزاده بودمه اطول راه هم

 ،منجر به کشته شدن دزد شده بود کهمنزل دکتر  ياز دزد یخواستم گزارش یکه م میآید ادمی. آن داشته باشم

بختانه نگهبان درب دادگاه خوش یاما در روز محاکمه نتوانستم به موقع و سر وقت به دادگاه برسم، ول. کنم هیته

خواست که  از کمالزاده یجابجا شدم، قاض یصندل يتا رو. درآمد و من توانستم وارد دادگاه بشوم انیاز آشنا

که  یقرار گرفت و با تأثر و بغض گاهیکمالزاده در جا ياول تا آخر شرح دهد، لذا آقا از قاًیحادثه آن شب را دق

  .مشهود بود شروع به صحبت کرد یدر گلو داشت و در کالمش به خوب

  .جز من در خانه نبود یدر شب حادثه من در منزل تنها بودم و کس: کمالزاده

   د؟یبودچرا تنها : یقاض

  د؟یبدان دیخواه یعلت را م. باز تنها بودم گرید يآن شب هم مثل شبها. من سالهاست که تنها هستم: 

  .دیادامه بده ست،ین يازین: 

 نکهیا يگذارم برا یچراغ را روشن م کیساختمان رفته بودم، من هر شب  نییتازه به اطاق خوابم در طبقه پا: 

بعد از . کنم دایرا پ ییچراغ، دستشو ییبتوانم در روشنا ،رفتن داشته باشم رونیبه ب یاجیشب اگر احت مهین
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که به  يمطالعه ا نکیبا ع نکهیا بخاطر. گذشت یدانم چه مدت یاما نم ،خواندن چند سطر کتاب به خواب رفتم

خت کنار ت زیم يرا که ازچشمم برداشتم تا رو نکیشدم و ع داریاز خواب ب. چشم داشتم خوابم برده بود

  !تکان نخور ؟یهست یک: زدم ادیو فر دمیپر رونیفوراً از تخت ب. دمیرا د یآدم هیناگهان سا. بگذارم

 رونیو از اطاق خواب ب دمیدو یبه دنبال او م کهیدرحال. حرکت کرد و من متوجه شدم که قصد فرار دارد هیسا

 دمش،ید یمن شروع به فرار کرد، به خوب يبا صدا! ستیا! ستیا: داد زدم يامرانه ا اریبلند و بس يآمدم با صدا

من به طبقه دوم  یمنهم دنبالش کردم، وقت رفت، یاز پله ها به طبقه دوم م. درشت اریبس کلیبود با ه يمرد کی

تکون : زدم ادیفر. داشت و نه راه پس شینه راه پ. پنجره بود و پنجره را باز کرده بود ياو ته راهرو جلو دم،یرس

  .کنم یم کینخور وگرنه شل

  !دیشما که اسلحه نداشت: 

ربه است که ح نیبود که تنها با ا دهیبه ذهنم رس نیاسلحه نداشتم، اما در آن لحظه، ا چوقتیمن ه ر،یخ: 

نبود، بنده خدا  یچون در طبقه باال نور کاف. کنم میوادار به تسل یرا آرام و بدون عکس العمل شانیتوانم ا یم

حرف را  نیتا ا! انداختم رتیخوب گ: تمگف يمن دوباره در کمال خونسرد. ندیمن را بب ینتوانست دست خال

  .پرتاب کرد رونیچشم بهم زدن خودش را از پنجره به ب کیزدم، ناگهان در 

را  شانیا ای د،یپرتاب نکرد رونیرا به ب شانیشما ا یعنی د؟ینداشت یکیزیف يریدرگ نوع چیپس شما با مقتول ه: 

  بشود؟ یکه منجر به سقوط متوف دیهول نداد

  .را نداشتم شانیبا ا يریاصالً من توان و قدرت درگ ،یقاض يآقا ریخ: 

  د؟یبود دهیچرا؟ مگر او را د: 

  .داشت يکه قد بلند و اندام قو دمش،یرفت، از پشت د یداشت از پله ها باال م یبله وقت: 

. دینداشت یدر کشته شدن متوف یدخالت چگونهیه، شما هخوب، پس از قرار معلوم و مندرجات داخل پروند اریبس: 

  .دیخود برگرد يبه جا دیتوان یم د،یگفتن ندار يبرا یاگر حرف

  .کوتاه چند مطلب را به عرض برسانم یلیو خ ربه اختصا دییاگر اجازه بفرما. دارم اریگفتن بس يحرف که برا: 

  .دییبفرما: 

خودش را از  ،یبه دست دارم، مقتول حسن رجب يکه اسلحه ا کردم میاگر آن شب من وانمود ن یقاض يآقا: 

ماندم و  یسر و صدا در رختخوابم م یانصاف و مروت داشتم، ب ياگر من قدر. انداخت ینم رونیپنجره به ب

 ياگر قدر. من بردارد و برود لتوانست از اساس منز یم ایداشت  اجیکه احت يدادم مقتول آن مقدار یاجازه م

حرف  او و با مکرد میتظاهر به اسلحه داشتن، او را به آرامش دعوت  يدر من بود، به جا يرحم و جوانمرد

  .مکرد میرا برآورده  ازشیم و نکرد میزدم و کمکش  یم

 يآقا دیاشتباه نکن: دهد یبه کمالزاده پاسخ م عیتند و سر یلیبلند شده و خ شیمدافع از جا لیلحظه وک نیا در

 لیحرف وک یقاض(..شما . اتفاق افتاده نیچنانچه بارها ا. رساند یشما را به قتل م شانیکمالزاده، در آن صورت ا

  ):مدافع را قطع کرد
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  .متهم حرفش را بزند دیو اجازه بده دیلطفاً ساکت باش د،یشما اجازه صحبت ندار: 

  ...یقاض يآخه آقا: 

  .کمالزاده يآقا دیادامه بده! دییگفتم صحبت نفرما: 

که تا قبل از ورود به خانه من زنده بود و نفس  یگرفته شده، انسان یمحترم با عمل من، جان انسان انیآقا: 

خروارها خاك درحال  ریجانش ز یحال کشته شده و اکنون بدن ب برد، یبهره م اتیو از نعمت ح دیکش یم

  !به اشد مجازات محکوم شوم دیمن با! شتمندا یدخالت یچرا من در قتل حسن رجب. و ازمحالل است دنیپوس

 يادیعمد تفاوت ز ریقتل عمد و غ نیقائل شده و ب یفیعمد تخف ریغ يقتل ها ياشد مجازات چرا؟ قانون برا: 

عمل را مرتکب  نیا یبا قصد قبل ایآن راننده آ. شود می يباعث کشته شدن فرد لیبا اتومب کهیهست، مثل کس

  .شود می نیناراحت و اندوهگ اریو بس وفتدیب یاتفاق نیخواسته چن ینه قصد داشته و نه م ر،یشده؟ خ

جانش گرفته شده و در هر  یاست؟ در هر صورت انسان یکه انجام گرفته است، تفاوت یدر فعل ایآ یقاض يآقا: 

قاتل، قاتل است و  رد؟یرا بگ يگریحق دارد جان انسان د یچه کس. مقتول است کنفریقاتل و  کنفریدو صورت 

را  یدهد که جان کس یرا نم يا جازها نیچن يفرد چیبه ه یقانون چیه. باشد خواهد میهرکه . مقتول، مقتول

  .ردیبگ

 يبرا هیجواب نیکه ا رسد یکمالزاده را بدهم؟ به نظرم م يچند کلمه جواب آقا ،یقاض يآقا دییفرما یاجازه م: 

  .محکمه الزم است

  !مدافع لیوک يآقا دییبفرما: 

که  یکشتن مدال هم به کس اریکشتن و خوب کشتن و بس يبرا یدر جنگ ها از دوران گذشته تا کنون حت: 

 شود میرا ن يزیپس هر چ. مردمش شود یهم قهرمان مل دیشا ،شود میهم  ریدهند و تقد یخوب کشته است م

  .عرضم تمام! زادهدکتر کمال يآقا دیستیشما قاتل ن. داد یحکم کل کیو  ختیدرهم ر يگرید زیبا هر چ

که در ژاپن  یآن دو بمب اتم يبرا تیهنوز که هنوز است وجدان بشر. بنده کشتن در جنگ را هم قبول ندارم: 

  .نکرده است دییآن را تأ یانداخته شده، آرام نگرفته است و کس

در صحن  کهیحضار و کسان هیاز کل. کنم یدادگاه را اعالم م یکمالزاده، ختم جلسه علن يآقا دینیبنش دییبفرما: 

اعالم  یعلن ریدادگاه در جلسه غ يرأ. خارج شوند یزود و به آرام یلیخواهم خ یدادگاه حضور دارند، م

  .خواهد شد

  

متهم به قتل  یمیرحمت اهللا رح يروز محاکه آقا نیو هشتاد و هشت اول صدیشنبه دوم خرداد ماه هزار و س امروز

 یمیالبته حاج رحمت اهللا رح. باشد یوقوع حادثه م خیبعد از سه ماه از تار زه،یبه حسن رحسن رنجکش معروف 

حال چرا و به چه . بازداشت نبودند ای ینروز هم زندا کی یمدت آزاد بوده و حت نیدر عرض ا قهیوث دیبا ق

که  دمیرس یقبل زماندرست مثل دفعه . دمیهم باز من به موقع نرس نباریا. روشن شود ندهیدر آ دیصورت؟ شا
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من و  ییآن شب کذا: کردم می فیتعر نگونهیآن شب را ا عیقرار گرفته بود و داشت وقا گاهیدر جا یحاج

شدم و  داریگذشته بود، من ب مهیشب از ن. م، دخترانم در طبقه اول بودندیبود دهیهمسرم در طبقه باال خواب

راهرو و  يابتدا رفتم به انتها. گرم بود اریمتوجه شدم که کولر خاموش است و هوا بس ،ییخواستم برم دستشو

 يصدا م،آمد رونیب یوقت. رفتم ییسپس به دستشو. وارد ساختمان بشود رونیب يهوا يپنجره را باز کردم تا قدر

  .تأمل کردم يقدر. دیبه گوشم رس يزیشدن چ دهیکش

  بود؟ ییچه نوع صدا: 

اما  ؟ییتو میمر: گفتم. دختر بزرگم را صدا کردم میابتدا مر. نیزم يرو یشدن مثالً صندل دهیکش يصدا: 

 ؟ییتو يعذر: گفتم. که خرد شد دمیشن نیزم يرا به رو يافتادن ظرف بلور يباز صدا چ،یه امدیکه ن یجواب

چراغ را روشن کردم . دمآمدم و داخل سالن ش نییاز پله ها پا. دمینشن یباز جواب. دختر کوچکترم را صدا کردم

را به دست گرفتم و به  دشیبه طرف در رفتم و در را قفل کردم و کل. و متوجه درب سالن شدم که باز بود

دخترانم  دمیچراغ اطاق را روشن کردم، د. باز بود میدر اطاق خواب دخترها. رفتم نییپا يها طرف اطاق خواب

نبود، فوراً چراغ را خاموش کردم و به  یمنظره خوب. رفته يبه کنار شانیروو مالفه از  دهیتخت خواب يبه رو

 گریبه طرف د جهیدر نت. ستین زیم يرو يگلدان بلور دمید. يزغذاخوریم يچشمم افتاد به رو. سالن برگشتم

در  ووارد اطاق شده  يگربه ا دیابتدا فکر کردم شا. افتاده و خرد شده است نیگلدان به زم دمیرفتم، د زیم

ها را جمع  شهیو خرده ش اورمیخواستم بروم جارو و خاك انداز را ب. انداخته زیم يشب گلدان را از رو یکیتار

از خون  يرد. شده بود دهیچک نیزم يشدم که رو يخون تازه ا يکه متوجه لکه ها ،نرود یکس يکنم تا به پا

از آنجا دوباره رد خون ادامه داشت تا . دمیرس نپه در سال رد خون را دنبال کردم، به پشت کانا. بود نیزم يرو

در خانه  زیباشد که اکنون ن یخون انسان دیو با ستین وانیح کیخون مال  نیا دمیپله، آنجا بود که فهم يابتدا

  .است

  د؟یمطلب شد نیاز کجا متوجه ا: 

  .دزد درآمده بود يکه احتمال هنگام فرار از پا ییخون، و دمپا يلکه ها يادیبه علت ز دیشا: 

  د؟یبعد چه کرد: 

بعد فکر کردم . به دست داشته باشم یگشتم که بعنوان ابزار دفاع یم يزیمکث کردم و به دنبال چ يآنجا قدر: 

  .دزد بزدل ترسو بترسم کیاز  دینبا یمیمن حاج رحمت اهللا رح. مجروح است شیهم باشد، پا یاگر کس

  نفر است؟ کیکه  دیدانست یاز کجا م: 

 نکهیبدون ا. سروصدا رفتم دم اطاق بچه ها یآرام و ب. زود جبران کردم یلیخ یول یقاض يحماقت کردم آقا: 

شجاع  د،ینترس: گفتم یبه آهستگ. دندیترس یلیشدند، خ داریب یوقت. چراغ را روشن کنم، آنها را صدا کردم

تا  دیخواهم کمک کن یاوالً م ،پنهان شده ییجا. ساختمان و من مجروحش کردم يدزد آمده تو کی د،یباش

زنگ  یانتظام يرویکه به ن دیحاال آماده باش نیداشت، از هم یاگر همدست د،یکنم، دوماً مواظب من باش شیدایپ
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بهش  يکن و طور داریمادرت را ب واشیتو  يباال، عذر میرفت ینه، وقت: گفتم دونه؟یمامان م: گفت میمر. دیبزن

  .بگو که نترسه

   باال؟ يبر یتخواس یچرا م: 

تا سالن  شد یشروع م ينهارخور زیاز کنار م یعنی. پله ها به طرف باال بود يرد خون از رو نکهیبخاطر ا: 

  .پله ها به سمت باال يو پشت کاناپه و از آنجا به طرف پله و رو ییرایذپ

  شد؟ یخوب، بعد چ اریبس: 

من از  که نیاما هم. نبود يدر اطاق دوم هم خبر م،یافتین يزیباال، در راهرو و اطاق اول چ میبعد به اتفاق رفت: 

لحظه مات و  کی. کرد یآمد و نگاهمان باهم تالق رونیب ییاز دستشو چارهیآمدم، دزد ب رونیاطاق دوم ب

در . هم دنبالش کردم من. دیتا به ته راهرو رس دنیبعد دزد شروع کرد به دو. میرا نگاه کرد گریمبهوت همد

خانه من تجاوز  میبه حر یتابه چه جر ؟یکنیم کاریحرومزاده تو خونه من چ: من بهش گفتم ستاد،یا يگوشه ا

که  دهیرا د ییزهایو چ دهیحتماً به آنجا هم سرك کش. اطاق خواب دخترانم افتادم ادیلحظه به  نیدر ا ؟يکرد

 يخون جلو. شد یگردنم داشت از گردنم جدا م يرگها. شده بود رهیمن خ اموسحتماً به ن د،ید یم دینبا

 يرفته بوده تو یحرومزاده لعنت نیبودند، ا دهیمن را ند يبچه ها يآفتاب و مهتاب رو. چشمانم را گرفته بود

  .به صورت من زد یاش را گرفتم که او مشت محکم قهیو  دمیاطاق خواب آنها، به طرفش دو

  .دیینگو يگریسخن د قتیجز حقکه ب دیشما سوگند خورد یمیحاج آقا رح: 

  .دیشن دیاز من نخواه یکالم قتیخورم بجز حق یحاال هم سوگند م: 

شما افتاده بود و  يبه پا زهیمرحوم حسن رنجکش، معروف به حسن ر ،یمیرح میاما طبق اظها ات دختر شما مر: 

  .کردم غلط کردم، غلط: گفت یم کسرهیو  دیبگذر رشیتا شما از سر تقص کردم میالتماس 

  ها را زده؟ حرف نیا یک: 

  .یمیرح يکردند، در پرونده هم ثبت شده آقا انیب نگونهیمشاهداتشان را ا ییگفتم دخترتان، در بازجو: 

هنوز  ست،یآنجا نبودند، هنوز هم آثارش باق زد، یدخترانم آن زمان که اون ملعون با مشت به دهان من م: 

  .کند  میصورتم درد 

  !بعد از سه ماه: 

  .یقاض يآقا گمیبله، من قسم خوردم، دروغ نم: 

 د،یکرد یاول و دوم را بازرس يها و به اتفاق آنها اطاق دیبه اتفاق دخترانتان به طبقه باال رفت دیشما که قبالً گفت: 

  دخترانتان آنجا نبودند، پس کجا رفته بودند؟ دییفرما یحال م

که مادرشان زهره ترك بشود و  دندیترس یم. ها رفته بودند اطاق مادرشان تا مواظب مادرشان باشند یآن طفلک: 

  .کار دستمان بدهد

  !که بعد چه شد دییشما بفرما. سؤال خواهد شد گاهیجا نیخوب، از دختران شما در هم اریبس: 
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تا  خیاز آن تار. چشم راستم يد پاز يگریحرفم تموم نشده بود که مشت د ؟یزن یحرومزاده منو م: من گفتم: 

پلک چشمش را باز و  يا انهیناش اریبطور بس( یقاض يآقا دییمالحظه بفرما. پرد یم اریاخت یکنون چشم راستم، ب

حرکات پلک چشم  دیآمده که با ادشیهم اکنون به  ایگو. نداشت یحرکات نیقبالً چن کهیبسته کرد، درصورت

  ).را داشته باشد

  شد؟خوب بعد چه : 

! نزن ملعون: زدم یم ادیمشت و من فر ریداد، صورت من را گرفته بود ز یآن ملعون به من امان نم یقاض يآقا: 

  .کردم میاون کار خودش را  یول! پدر و مادر ینزن دزد ب! نزن کثافت

تک و تنها مشغول زد  زهیشما و حسن ر امدند؟ین رونیها باز دختران و همسر شما ازاطاق ب ادیفر نیبا ا دیببخش: 

  !د؟یداد بود یو خورد و داد و ب

  .دمیاگر هم آمدند در پشت سر من قرار داشتند و من آنها را ند قتشیحق: 

اطالع  سیمگر قرار نبود مواظب شما باشند و در موقع مناسب به پل! دیدیهم از آنها نشن ییصدا د،یدیآنها را ند: 

  !دیو عاجز شده بود دیخورد یکتک م دیخواستند اقدام بکنند؟ شما که داشت یبدهند؟ پس چه موقع م

  .کردند مین يزدند و کار ینم یدونم که آنها چرا حرف ینم گهید نویبه واهللا ا ،یقاض يدونم آقا یمن نم: 

  شد؟ یبعد چ: 

فکر . داد یون امانم نما یکنم ول دایمن قصد داشتم از چنگال آن ملعون حرام لقمه نجات پ ،یقاض يآقا یچیه: 

توانستم راه  ی، نمکردم میعقلم خوب کار ن. کنم مغزم از ضربات مشت اون حرومزاده تکان خورده بود یم

تمام . کنم دایخواستم نجات پ. نکنه رگرفتا یوضع نیرا در چن یمسلمان چیکنم، خدا انشااهللا ه دایپ يچاره ا

اون . خواستم از خودم دورش کنم یم. بلند کردم نیلحظه جمع کردم و آن کثافت را از زم کیرا  میروین

را  زیهمه چ یاون ب ده،یمن سرك کش يها اطاق نیخانه ام شده و تو ممنوعتر میرا که شبانه وارد حر یناموس یب

توانستم جهت  ینداشتم و نم ياریدر آن لحظه که من اخت. در امان باشم رباتشپرتاب کردم تا از ض يبه گوشه ا

 یمن با چشمان ند،ینب يو آلوده اش صدمه ا فیوارد نشود و بدن کث يانتخاب کنم تا به اون نامرد ضربه ا یمناسب

که  يپنجره ا ازت بد و ندانسته بخخواستم او را از خودم دور کنم اما از  یم ياریاخت چگونهیبسته و بدون ه

 یچه اتفاق دمیزدند، به خودم آمدم و فهم ادیبچه ها فر یوقت. دمیکش یس راحتانداختم و نف رونشیبازبود به ب

. هیهر مسلمان یشرع فهیدفاع از ناموس وظ. من از ناموسم دفاع کردم. ستمین مانیپش چیه یافتاده است، ول

من قرار  طیاگر شما در شرا. دیایبه خانه من ن قتخواست شبانه و دزدانه و به قصد سر یچشمش کور، م

ناموس ازتون هتک حرمت کند؟ با چشمان آلوده و  یب نیا دیداد یاجازه م د؟یکرد میچه کار  د،یگرفت یم

از نامحرم  غمبریخود را بر اساس فرمان خدا و پ يها و دختران پاك و طاهرتان که رو به خانوم فشیکث

شما هم  د،یآورد یرا از حدقه در م کنم چشمانش یکه فکر م کند؟ واهللا من اهپوشانند، در رختخواب نگ یم

 یعرض گریو رحمت اهللا و برکاته، د کمیو سالم عل. همانطور که من نتوانستم. دیتحمل کن دیتوانست یمثل من نم

  .ندارم
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در  یول دیکرد ادیاما من چند سؤال دارم و البته که شما سوگند  د؟یندار یحرف گریپس شما د یمیرح يآقا: 

  .خواهم ی، فقط جواب شما را مکند  میبه حال شما ن یموارد دروغ و راست فرق  نیا

که سوگند خورده باشد، چون  یگه، مخصوصاً وقت یدروغ نم یمسلمان چیاوالً ه ،یقاض يآقا دییبفرما: 

  .که مسلمانم دیدروغگو دشمن خداست و منهم مطمئن باش

  است؟ متریخوب، قد شما چند سانت اریبس: 

  .سانت کیصد و نود و : 

 يسارق منزل شما، بلند زه،یحسن رنجکش، معروف به حسن ر دیکن یخوب فکر م د،یهست يپس آدم قد بلند: 

  متر بوده؟ یقامتش چند سانت

 دیاندازه قد و قامتش را هم با اد،یخوشم م یلیازش خ ستیدونم، به من چه مربوطه که بدونم؟ ن یمن نم: 

  !بدونم؟

گفتند حسن  یبهش م نیهم يبوده، برا متریقد آن مرحوم صد و شصت و سه سانت. مشخص است اما در پرونده: 

  وزن شما چقدر است؟ یراست. زهیر

  .من مدت ها است که خودم را وزن نکرده ام: 

  د؟یبود لویچند ک د،یکه خود را وزن کرده بود يبار نیآخر: 

  .شهیوقت پ یلیمال خ: 

  م؟یوزن کن جا نیو شما را هم میاوریترازو ب کی ای دییفرما یم: 

  .بودم لویکه خودم را وزن کردم، صد و پنج ک کباری ادمهی: 

را از پا در  چارهیمشت شما آن ب کی یمیرح يآقا! ییلویانسان چهل و دو ک کیدر برابر  لویصد و پنج ک: 

آدم مثل  کیکرده و  ریگ واریکنج د متر،یو با قامت صد و شصت سانت ییلویآدم چهل و دو ک کی. آورد یم

که به  ییبا مشت ها ؟يجور چه ،ارهیکوه گوشت را ازپا درم نیکوه گوشت را در برابر داره و با مشت ا کی

 دنیو جه دنیپر!! بخورد فیبکند تا مشتش به صورت حر یو پرش زیخ دیهر مشت با يزده و برا یصورتش م

 یچه کسان يبرا دیکن یفکر م! آقا دیدست بردار. ودهب شیبه پا شهیکه جراحت داشته و خرده ش ییآنهم با پاها

  .گردد یبه جلسه بعد موکول م یادامه دادرس! ختم جلسه !حاج آقا ؟دیکن یم فیداستان تعر

نشسته بودم  یصندل يرو اریاخت یمن همانجا ب. صحن دادگاه را فرا گرفت يبلند شد و همهمه ا شیاز جا یقاض

و فنجان بودند و دکتر  لیکه مثل ف زهیدزد منزل دکتر کمالزاده را با حسن ر و،یو در ذهنم داشتم حسن د

و  فیگوشت بود در برابر جثه نح کوههمان  ویحسن د. کردم می سهیمقا یمیکمالزاده را با حاج رحمت اهللا رح

توانست از  یم یاول. زهیدر برابر حسن ر یهم کوه گوشت یمینقش دکتر کمالزاده و حاج رحمت اهللا رح زیر

متوجه اش نبود و  يخطر چیاز طرف سارقش ه یدوم یول ردیو خطر قرار بگ دیطرف سارق مورد تهد
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در  یبا گمنام یکمالزاده عاقبت در عرض مدت کوتاه کترد. کند رونشیتوانست گوشش را گرفته از خانه ب یم

 .دهد یخود ادامه م یروزافزون به زندگ یتبرئه و با نشاط یمیحاج رحمت اهللا رح یرود ول یم ایاز دن مارستانیت
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   2  -    دو دزدداستان 

 

 واریکنار د يها یصندل يمرد جوان، ساکت رو کیم جوانش و و خان انیمیکر ير اطاق افسر نگهبان آقاد

آش و الش  يبودند که صورت زن بدجور ستادهیافسر نگهبان ا زیم يزن و مرد جوان جلو کینشسته بودند و 

. تمام شد: بود امضا و مهر کرد و خطاب به زن و مرد گفت زشیم يکه رو يافسر نگهبان پرونده ا. شده بود

 ).کند میوارد اطاق شده و پا جفت  يسرکار اسد(. را صدا زد يسپس سرکار اسد

 !بله قربان: ياسد

 .دیکن یم یآخرش آشت د،ییدادسرا، بفرما رنیم نهایا: افسرنگهبان

 .رمیگ یآخرش هم ازش م ناریتا دابداً جناب سروان، : زن

و پا  شود میوارد  ياحمد ،زند میرا صدا  يپس از رفتن زن و مرد، سرکار احمد(. باشه به سالمت: افسرنگهبان

 ).کند میجفت 

 !بله قربان: ياحمد

 ؟یرو نوشت نهایگزارش ا: افسرنگهبان

 .قربان زتانیگذاشتم رو م: ياحمد

 فیک )نشسته انیمیکه کنار کر یبود، خطاب به جوان زشیم يچند ورقه که رو یپس از بررس(: افسرنگهبان

 ؟یکن یم یقاپ

 .گولم زد جناب سروان طانیش: جوان

 زنه؟ یچرا فقط شما خالفکارها رو گول م طانیش: افسرنگهبان

 .باز نشده بود يتاحاال پام به کالنتر ستم،یجناب سروان بخدا من خالفکار ن: جوان

 .شهیبعد معلوم م م،یکن یاستعالم م: نگهبان افسر

اگر  ،شود میشما مشخص  ينکردم جناب سروان، برا یخالف چگونهیدونه پسرم من تاحاال ه هیبه جان : جوان

 .دیاریداشتم، پدرم را درب یخالف  نیکوچکتر

 چرا؟ ،يدیخانوم را دزد نیا فیتو ک شه،ینم یگناه یبر ب لیکه دل نیباشد، ا نطوریکه ا رمیگ: افسرنگهبان

 .گولم زد طانیگفتم که ش: جوان

 خانومتان را زد؟ فیک يچطور دییشما بفرما! طانیلعنت بر ش! طانیش: افسرنگهبان

و  دیآقا با موتورش رس نیا ابان،یبه خ دیآمد تا رس رونینشسته بودم، خانومم از بانک ب نیمن پشت ماش: انیمیکر

که پارك کرده بود، جلوش  لیاتومب کیخانوم من را از دستش ربود اما بالفاصله مامور شما از پشت  فیک

 شانیمامور هم با موتور ا يآقا ،يکالنتر میایبعدش به ما گفتند که ب. نیظاهر شد و اونهم هول کرد و خورد زم



!شود می  لمیکه بدون سانسور ف يا لمنامهیف  20 

 

AvayeBuf.wordpress.com  T.me/AVAYeBUF 

 دهیترس یلیکردم آرومش کنم، خ یسع یلیمن خ نجایتا ا. بود سکته کنه کیجناب سروان، خانومم نزد. آمدند

 .بود

 ه؟یخوب کارت چ ،يهم ندار يو سابقه ا یستیزن ن فیک یگیپسر تو م )خطاب به جوان(: افسرنگهبان

 کیبعدش هم  کنم،یم یروزها تا عصر مسافر کش. کنم یموتور کار م نیجناب سروان با هم قتشیحق: جوان

ندارم، سرم تو  يسابقه ا چیمن ه د،یکن قیتحق دیتونیم! بخدا. برم یاونجا و سفارشات رو م رمیهست که م ییتزایپ

 .مکن یم هیزن و بچه ام ته يبرا ریلقمه نون بخور و نم هیکار خودمه و 

 ؟يخانوم من را زد فیپس چرا ک: انیمیکر

 .گلوم زد طانیگفتم که ش: جوان

 .گولم زد طانیگولم زد، ش طانیش! که نشد حرف نیا: انیمیکر

ازم  يو کار زنهیچشام پر پر م يپسر ده ساله دارم، شش ماهه که داره جلو هی ،يروز اهیآقا، س یاز بدبخت: جوان

 .تومور تو سرش سبز شده کیدفعه  کیو  کهوی ست،یساخته ن

 ؟یبافیداستان م: انیمیکر

 قیتحق دیبر. دهم یباشه، جون بچمو نجات م فیک نیکه امکان داره تو ا یینه بخدا، فکر کردم با پولها: جوان

 کاریچ دونم یخدا قسم، نم يبخداوند. دیاوریسرم درب  ،خواهد میکه دلتون  ییبود، هر بال نیاز ا ریاگر غ د،یکن

 فیجوان همانطور که تعر(. کنم يپسرم کار يبرا نمبتو دیآخه منهم پدرم، با ستم،یکارها ن نجوریمن اهل ا. کنم

 ).بود و بعد به هق هق افتاد و نتوانست ادامه بدهد ياشک از چشمانش جار لیمثل س ،کرد می

 يحرفه ا اریاند بس نکارهیبوده، اونها که ا انهیناش اریچون کارش بس گه،یراست م کنمیمن فکر م: افسرنگهبان

 .کنند یعمل م

داشته باشه،  قتیاگر حق نم،یوضع پسرش را بب کیجوان برم از نزد نیبا ا خوامیجناب سروان من م: انیمیکر

 يکنم با احساس ما باز یباشه، چون فکر م نیاز ا ریاما اگر غ کنم، یکنم و کمکش م یدرمان پسرش را قبول م

 د؟ییفرما یشما اجازه م. ستمیا یکنم و تا آخرش م یم تیکرده، ازش شکا

 

شما باشد، چون امکان داره دروغ گفته باشد و فرار  یکتب تیبا رضا دیبا ،ياز کالنتر شانیخروج ا: نگهبان افسر

 .کند

درمان که قبول کردم، بلکه دوست  نهینباشه، نه بخاطر هز قتیحق کنمیکنم، البته من آرزو م یقبول م: انیمیکر

 سم؟یبنو دیبا یمن چ. تحمل کند یرا انسان یرنج و عذاب نیندارم چن

نوشت و امضا کرد، به اتفاق همسر و مرد جوان از  يخروج جوان را از کالنتر تنامهیرضا انیمیکر نکهیاز ا پس

 .اطاق افسرنگهبان خارج شدند

 جناب سروان؟ شهیم یموتورم چ: دیپرس جوان
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داد، ما هم  تیرضا شانیا یوقت. يو برگرد يبر دیبا ،يکار دار یلیحاال خ نجاست،یموتورت ا: افسرنگهبان

 .يو بر يموتورت را بردار یتونیو تو م رمیگ یم دهیناد

درمان پسر بچه ده ساله را  انیمیکر يآقا. همان بود که جوان گفته بود قتیبه منزل جوان رفتند و حق ينفر سه

 .نبوده است میو درمان بچه، مشخص شد که تومور بدخ یو خوشبختانه پس از جراح رفتیپذ

 

 یحدود چهل ساله با اندام يمرد يجبار ينشسته و آقا زشیهمان اطاق افسر نگهبان و همان افسر، پشت م باز

 یصندل يلت و پار کنار او رو یو سر و صورت یخون ینقش با دهان زیر یو جوان کیش یدرشت و لباس

 .اند نشسته

 انداخته؟ يمرا به چه روز دینیجناب سروان بب: جوان

 شهر هرته؟ يکرد الیخ ارم،یپدرت رو درم زنم،یحقت بود بازم م: يجبار

 !يسرکار اسد د،یصحبت نکن دمینپرس يزیساکت آقا تا چ: افسرنگهبان

 !بله قربان )و پا جفت کرده شود میوارد  ياسد(: ياسد

 شد؟ یاستشهاد چ: افسرنگهبان

 .قربان زتانهیم يرو: ياسد

 شد؟ رتیدستگ یچ: افسرنگهبان

 فیک میدیما رس یگفتند وقت. راجع به سرقت ندادند یشهادت چکدامیاونجا بودند، ه کهیکسان! یچیه: ياسد

 نیو ا رندیکردند جلوشو بگ یمشت و لگد گرفته بود و آنها سع ریبنده خدا را ز نیآقا بوده و ا نیدست خود ا

 .جوان را از دستش نجات بدهند

 ؟یراجع به تصادف چ: افسرنگهبان

 لشیآقا با اتوموب نیو آنچه مسلم است، ا دندینرا ش نیترمز ماش يراجع به تصادف هم گفتند که صدا: ياسد

در  ضمیالبته همه عرا. دهیند یلحظه تصادف را کس یکرده بود ول نشیو نقش زم شونیزده بود به موتور ا

 .گزارش ثبت شده

کن که چه  فیشما تعر گرید کباری )شود میو از اطاق خارج  کند میپا جفت  ياسد(خوب  اریبس: افسرنگهبان

 .افتاد یتفاق

را گذاشتم  فمیام زنگ خورد، ک یبشوم که گوش نمیسوار ماش خواستمیهمانطور که عرض کردم، من م: يجبار

را برداشت و گازش را گرفت و  فمیو ک دیمثل عجل معلق سر رس کهیمرد نیکه جواب تلفن را بدم که ا نیزم

هزار  باًیتقر یکردم و پس از ط لشهم خلوت بود، دنبا ابانیپشت فرمان و خوشبختانه خ دمیبالفاصله پر. در رفت

 .و گرفتمش دمیمتر بهش رس

 دش؟یریو بگ دیشو ادهیپ نیتا شما از ماش ستادیوا ؟يچه جور: افسرنگهبان
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زدم بهش و نقش  لیکه شده فرار کنه، من مجبور شدم با اتومب یمتیبه هر ق خواستیم نیقربان، ا ریخ: يجبار

 .کردم منشیزم

 بعد؟: افسرنگهبان

 .به خودش بجنبد باال سرش بودم و گرفتمش به کتک ادیتا ب ن،ییپا دمیپر لیفوراً از اتومب: يجبار

 د؟یرا شما شکست شیها پس دندان: افسرنگهبان

 .نداشت ایاصالً دندون داشت  دونم ینم شییخدا: يجبار

 ؟یانداختروزش  نیمعلومه تازه شکسته، حاال چرا به ا نکهیا: افسرنگهبان

نگاه چپ به مال مردم  گهیآوردم که د یبودند چنان حالش رو جا م دهیحقش بود، تازه اگر مردم نرس: يجبار

 .نکنه

 .میبکن دیبا کاریچ مینیباشه، بب: افسرنگهبان

آژانس  کیتو  يکاریچوب هستم، از ب عیصنا پلمیهم ندارم، من فوق د يسابقه ا چیآقا، ه ستمیمن دزد ن: جوان

 .کنمیهم م یمشغول کار هستم، سر راه، مسافر کش يموتور کیپ

 ؟يندار  يا که سابقه یمطمئن: افسرنگهبان

 .يگریخالف د چگونهیمطمئن، نه سرقت و نه ه: جوان

 هان؟ گولت زد، طانیحتماً ش ؟يدیآقا را دزد نیا فیپس چرا ک: افسرنگهبان

 .کنم فیتعر تانیبرا را میاز زندگ يگوشه ا دیجناب سروان، اجازه بد ریخ: جوان

 بشه؟ یکه چ: افسرنگهبان

 .درد و دل کنم يقدر هیکه دارم خواستم  يحال و روز نیبا ا دونم ینم )هیبا گر(: جوان

 .یبگ يخوایم یچ نمیکشش نده، بگو بب ادیز: افسرنگهبان

کار  یوقت م،یداشت یراحت یاطاق اجاره کردم که با زنم و دختر دوازده ساله ام زندگ کی زكیته کهر: جوان

 يرینان بخور و نم کیو هم  دادمیو هم اجاره خانه ام را م م،کرد میموتور کار  نیبا هم دیخواب يساز نتیکاب

دکتر،  دمشیشد، بر ضیدخترم مر بختانهبد م،یبود یراض م،کرد میشب کار  يها مهیتا ن نکهیبا ا اوردم،یدرم

خالصه تا  امدم،یباال بود، از عهده اش برنم یلیدرمان خ نهیشده بود، هز یاش سنگ آورده بود و عفون هیکل

خودم و زنم اسم  شد، یم زیالید دیمرتب با م،یدیخر یم هیکل شیبرا دیهاش از کار افتاد، با هیجفت کل نکهیا

نشده، بخدا  دایپ یهنوز کس. میکن هیته هیکل کیدخترم  يو برا میرا بفروش مانخود هیکل کی یکیتا  مینوشت

که  يادیناله ها و فر کشه،یکه م يدخترمه و درد یموتورم که نشستم هواسم پ يرو ،کند میعقلم کار ن گهید

 .زنهیم

 ؟يو فرار کرد یرا برداشت شانیا فیک نیهم يپس برا: افسرنگهبان

 .آقا را بر نداشتم نیا فیمن ک ریخ: جوان
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را  فمیچشمم ک يکه جلو خورمیروش و قسم م زنمیمن م د،یاوریقرآن ب! جناب سروان گهیدروغ م: يجبار

 .دهیقسم بخوره که ندزد نهمیو ا دیدزد

 ،یچیکه ه فیباورکن بخاطر نجات دخترم اگر بتوانم ک یهستم ول يعرضه ا یحضرت آقا من آدم ب: جوان

 .دمیدزدیو خودت را هم م نتیماش

 ؟يبچه ات را نجات بد يخوایم يبا پول دزد: يجبار

بعد . کنم یبا پول امامزاده و خود خدا هم اگه بتونم، خوبش م ،یچیبچمو با پول بنده خدا که ه ،یبا هرچ: جوان

 .رسمیرو م شیحساب حالل و حرام

شما  گهید گه،یخودش داره م خواد، یآسترش رو هم م ،يجناب سروان مرده را که بهش روبد ینیبیم: يجبار

 د؟یگردیم یدنبال چ

آقا هم  نیا دمیمن بهت قول م ،یاقرار کن ؟يدیآقا را دزد نیا فیک یکنیاقرار م ؟یگیم یچ: نگهبان افسر

 .دنیم تیرضا

 بدم؟ تیرضا دیبا یچ يابداً قربان، برا ت؟یرضا: يجبار

 ؟یگیم یخوب چ ده،یم تیحرف ها نکن، رضا نیبه ا یپسر تو توجه: افسرنگهبان

زندان و زن و بچه  وفتمیبزنم که ب ینشدم، مگه مرض دارم حرف يکار چیجناب سروان من مرتکب ه ریخ: جوان

 .ثابت کنند دیبا شانیا. ام رو تنها بذارم

 .میبفرما جناب سروان بدهکار هم شد: يجبار

هم طول  يروز ستیب کنمیفکر م ،یپزشک قانون دیجناب سروان من را بفرست ،یرا شکست میها بله دندان: جوان

استشهاد  دیداستان را درست کرد، بر نیفرار از خسارت ا يآقا با موتور من تصادف کرد و برا نیدرمانم شود، ا

 .خسارت من را بده یتمام دیبا. نخواهند گفت نیبجز ا يزیمحل چ يتمام کاسبها د،یریبگ

 ؟يحرف ها را از کجات درآورد نیا ؟یچ یعنی: يجبار

 .که گفتم نیهم: جوان

 د؟یکن یمزخرفات را باور م نیشما ا! جناب سروان گهیم یچ: يجبار

 پسر؟ گمیاز شما را دارد، درست م تیآقا قصد شکا نیکه معلومه ا نطوریا: افسرنگهبان

شکسته ام از  يها که خوردم و دندان ییجناب سروان، بنده بخاطر تصادف و کتک ها دییفرما یم حیصح: جوان

 .هستم یشاک شانیا

 درسته؟ انصافت کجا رفته؟ نیآخه ا ن،ییپا ایب طونیپسر از خر ش: يجبار

 نیپدر؟ ا گنیبه من م اد،یاز دستم برن يپر بزنه و کارچشمام پر يدختر من جلو نکهیدرسته؟ ا یچ: جوان

ببره و ما به نون شب و دوا و  اردیلیم اردیلیو م ونیلیم ونیلیم یکی نکهیا ؟يگردیدرسته؟ دنبال کدوم انصاف م

و امثال شما  میبخور يمرتب توسر دیکه ما با یانصاف ؟یزن یاز کدوم انصاف حرف م م؟یدکترمون محتاج باش
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روتون  یلیصرفه نظر کنم؟ بابا خ تمیبه تو رحم کنم و از شکا يخوا یشده، حاال از من م یتو سرمون بزنند؟ چ

 .میبازم بدهکار م،یبهتون بد یهرچ! ادهیز

 جناب سروان؟ گهیم یچ نیا: يجبار

 .حواست جمع باشه ،یکنیم یاسیجو رو س يدار ست،یکالنتر نجایتند نرو، ا يادیخفه شو ز: افسرنگهبان

فکر کردم شما هم  یعنی دم،یجناب سروان، جسارتاً من شما را فقط چند پله باالتر از خودمون د دیببخش: جوان

 .دیاز ما هست

 .تر نکن حرف نزن، کارو خراب گهیخفه شو خفه شو، د: افسرنگهبان

 .چشم جناب سروان: جوان

 جناب سروان؟ شهیم یحاال چ: يجبار

 ؟یکن تیآقا شکا نیاز ا يپس تو واقعاً قصد دار: افسرنگهبان

 .بله قربان: جوان

بابت شکسته شدن دو دندان و خسارت موتورش  یکه کرده بود با گرفتن مبلغ یتیتوانست بر اساس شکا جوان

 .بخرد هیکل کیاو  يخودش وخانومش برا هیدخترش وقت بخرد تا با فروش کل يبرا یچند صباح
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   3  -   دو دزد 

  

  ».شدند ریتهران دستگ يمسلح بانک ها نیسارق«

 يبه آنها جلب شد که سخنگو ینظرم وقت. بود که من در آن مشغول کار هستم يحوادث روزنامه ا تریت نیا 

 لمیگزارش و ف هیته يبرا یو خارج یداخل يحضور رسانه ها: محاکمه آنها را اعالم و گفت خیتار ه،ییقضا قوه

لذا روز محاکمه در سالن شماره . ردیگ یشفاف و عادالنه انجام م اریمحاکمه بس نیا. باشد یدر دادگاه آزاد م

در سالن حضور  لمبرداریو فخبرنگار  يادیتعداد ز. قرار گرفتم انیتماشاچ انیحاضر و در م يدو کاخ دادگستر

اسناد و  طبقاعالم کرد  یقاض. شروع شد یو اعالم مقدمات، محاکمه با سخنان قاض یبا ورود قاض. داشتند

با استفاده از سالح گرم دست به سرقت از سه بانک در تهران  نیدر پرونده، متهم نیمدارك و اعترافات متهم

که همان حکومت اهللا  یاسالم يدر حکومت جمهور یاتهامات نیزده و باعث ترس و وحشت مردم شده اند، چن

  .ننددا یرا همه م نیاست محاربه با خدا و مجازاتش اعدام است، ا

  )نیخنده حاضر(! یقاض يآقا دیزر نکرده پاره کرد: 1 متهم

  .بدون اجازه صحبت کرده یجلسه بدانند چه کس نیدر ا نیکن تا حاضر یتو اول خودت را معرف: یقاض

هستم که به اتفاق دوست  يو شصت و نه از شهر ر صدیمن جعفر، فرزند باقر، متولد ششم اسفند هزار س: 1 ممته

  .میپرونده هست نیا نیمتهم ،يو شصت و نه از شهر ر صدیمتولد هزار و س یرضا، فرزند موس زمیعز

  د؟یدار لیوک ایآ: یقاض

  .میدار يریتسخ لیبله وک: جعفر

 گرید. شما از شما دفاع خواهند کرد لیوک ،يبدان که بدون اجازه حق سخن گفتن ندار نویبهر صورت ا: یقاض

  .دییادعا نامه خودتان را قرائت نما دیتوان یدادستان شما م ندهینما يآقا! تکرار نشود

کلت،  کیدو آدم منحرف، با استفاده از  نیا ).رود یم نیخود بلند شده و بطرف متهم ياز جا(: دادستان ندهینما

ها و به  بانک قیو ارعاب کارکنان زحمتکش و صد دیو تهد کیتهران دست به سرقت زده با شل يها از بانک

 تکارانه،ینقد بانک کرده و با عمل جنا وهآنها اقدام به ربودن وج نیبانک ها و مسؤل نیخطر انداختن جان محافظ

عمل حکم محاربه با  نیا دیفرمود یو سالمت جامعه را به مخاطره انداختند و همانطور که حضرت عال تیامن

با امام زمان است و اگر نبودند، سربازان گمنام و جان برکف امام زمان و پرسنل زحمت کش و  یخدا و دشمن

که خوشبختانه با . کنند تیو جنا يخواستند تک تاز یتا به کجا م نهاینبود ا لوممع ،یانتظام يروهایفداکار ن

  .شدند ریو قدرتمند قانون اس يانقالب،  عاقبت در چنگال قو قیصد يروهاین يتالش شبانه روز

  )خنده مردم (! درسته  ریدستگ! رهیگ ینم ریقانون که اس ست،یدرست ن ریاس: )2متهم( رضا

  د؟یدیاز دادگاه اخراجتان کنند، فهم دمیدستور م نباریا! دیحرف بزن دیگفتم بدون اجازه حق ندار: یقاض

  )خنده مردم ( د؟یمحاکمه کن دیخواه یرا م یآنوقت چه کس یچشم ول یقاض يبله آقا: رضا



!شود می  لمیکه بدون سانسور ف يا لمنامهیف  26 

 

AvayeBuf.wordpress.com  T.me/AVAYeBUF 

 یندامت و عذرخواه يحال بجا !میروبرو هست يافراد نیمردم، ما با چن ،یقاض يآقا دییفرمایمالحظه م: دادستان

اشد  يبنده تقاضا یقاض ياعترافات مکتوبتان موجود است، آقا ؟شود میکنند، شما را چه  یهم م ییپر رو

دادستان که (. پرونده، دارم درو مدارك موجود  یتبهکاران بر اساس اعترافات کتب نیا يمجازات را برا

گذاشته  يرفته چه قرار ادتانیشما  ایگو: دیگو یم نیاز کوره به در رفته، با خشم خطاب به متهم تیازعصبان

  )!دیبود

  .دیایب ادمانیما  دیقربان شا دییاعالم بفرما ؟يچه قرار: جعفر

 ندهیمدافع، سخنان نما لیوک يخوب آقا اریبس )خنده مردم(! دادستان يآقا يخراب کرد! ستیکاف: یقاض

  د؟یدار یدفاع ایآ د؟یدیدادستان را شن

باشند، انسان  دیپل نقدریدو جوان ا نیکنم ا یمحترم دادستان، فکر نم ندهیمن برخالف نما ،یقاض يبله آقا: لیوک

دو جوان ساده و نادان  نهایداشته باشد، ا یبکند، لغزش یامکان دارد اشتباه یخام خورده است، قربان هرکس ریش

دست آنها را  دیبا یکنم با توسل به رأفت اسالم یزده اند، بنده عرض م يا انهیهستند، اگر دست به عمل ناش

  .کرد تشانیگرفت و به راه راست هدا

  )خنده مردم (! ست؟یچه دفاع نیا ل؟یوک يآقا یزن یکه م هیحرفا چ نیا: جعفر

  بهت تذکر بدم؟ دیچندبار با! ياجازه حرف زد یباز که ب: یقاض

 اتیبه دفاع یاجیاحت. میکن یماست، ما خودمون از خودمون دفاع م يدادگاه برا نیاگر ا یقاض يآقا: جعفر

 پیو ز میشو یماهم الل م د،ییرا بفرما نیا م،یاز خود نداشته باش یو اگر قرار است ما دفاع میشما ندار لیوک

  ).شود میخنده مردم  باعثکشد و دوباره  یدهانش م يجلو یدست ( ينجوریا م،یکش یدهنمون را م

خواهند از حق  یندارد حال که خودشان م يرادینداشته باشند، از نظر من ا یدادستان اگر مخالفت يآقا: یقاض

  .استفاده نکنند، مختارند شانیقانون

خواهند گفت که روند محاکمه را  یفیقادر به دفاع از خودشان نخواهند بود، اما اراج نایا یقاض يآقا: دادستان

  .محکمه کنار گذاشته شود نیمدافع در ا لیوک يدانم آقا یبنده صالح نم د،یبه انحراف خواهد کش

است که ما خودمان از  نیدادستان روشن کنم که صالح در ا يآقا يبنده برا یقاض ياجازه هست آقا: جعفر

  .مدافع لیوک ينه آقا م،یخودمان دفاع کن

  .دییبگو: یقاض

همکار  قتیمدافع در حق لیوک يآقا رایز د،یدان یچرا صالح نم میدان یما م زیدادستان عز يآقا: جعفر

: مییگو یاما من و دوستم م. یبر اساس همان توافق قبل د،یخواه یکه شما م ستیبه شکل اتشیو دفاع ستیجنابعال

و  دیشود، با بودن ارباب جرا روشنما  یگناه یب ای تیمجرم قتیرا محاکمه و حق ما دیخواه یم قتاًیاگر حق

  .میریخودمان دفاع از خود رابرعهده بگ دیمختلف، اجازه ده يها رسانه

  رفت؟یپذ دیمحاکمه را خواه جهیعاقبت و نت: یقاض
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که رسانه ها و  میدان یو م میبه عدالت شما و قضاوت مردم اعتماد کامل دار رایالبته، مسلم است، ز: جعفر

  .گذرد، در معرض قضاوت عموم خواهند گذاشت یمحکمه م نیخبرنگار آنچه را که در ا انیها و آقا خانوم

  .دیاز خود دفاع کن دیتوان یم د،یدیادعانامه دادستان را شن ارخوب،یبس: یقاض

و  دیگلوله و تهد کیو با شل میمحترم دادستان فرمودند که مرتکب سرقت مسلحانه شده ا ندهینما يآقا: جعفر

  .آخر یال

  ؟یچ یعنیآخر  یال! همش را بگو: دادستان

 یمدع يرا روشن کنم، آقا یتهمت و افترا جنابعال نیاول دییمحترم، اجازه بفرما يآقا ستین یاجیاحت: جعفر

 نیا ریدر غ. دییارائه نما د،یدار يشاهد ایاگر مدارك . میهم نداشت کیشل کی یما حت! ک؟یشل نیالعموم کدام

  .دیقسمت را از ادعانامه خود حذف کن نیصورت، ا

شهادت   شانیو ا یدو نفر را معرف نیا يراندازیشاهد ت گرید یقیتا دقا یقاض ياتفاقاً آقا. میشاهد دار: دادستان

کنارش نشسته به  کهیبه کس(. هم هست که به موقع ارائه خواهم کرد يگریاسناد و مدارك د. خواهند داد

   ).شود میو آن مرد از محکمه خارج  دهد یم یآهسته دستورات اریسرعت و بس

  شاهد شما در محکمه حضور دارد؟ ایآ: یقاض

  .ورندآ یرا به محکمه م شانیهمکارم هم اکنون ا ،یقاض يبله آقا: دادستان

  کشد؟ یچقدر طول م: یقاض

  .چند لحظه قربان، متهم ادامه بدهد تا شاهد آماده شود: دادستان

  .دیادامه بده دیتوان یشما م: یقاض

  .دادگاه شهادت شاهد را بشنود تا بعد دییاجازه بفرما یقاض يآقا ریخ: جعفر

در (. دیینظم دادگاه را مراعات بفرما کنم سکوت و یخواهش م. میکن یندارد، چند لحظه صبر م یاشکال: یقاض

شما به  ).ردیگ یشهود قرار م گاهیشوند، شخص تازه وارد در جا یوارد م یلحظه همکار دادستان و شخص نیا

  .دیینما یعرفابتدا خودتان را م د،یقرار گرفته ا گاهیجا نیعنوان شاهد دادستان در ا

  ست؟یو پنج ساله، ساکن تهران هستم، کاف یس پور،یعل یمن محمد عل: شاهد

  باشد؟ ینیراست و حس دییگو یکه هر چه م دیخور یسوگند م: یقاض

  .خواهد بود قتیحق نیع مییگو یبه قرآن محمد قسم، هرچه م یقاض يبله آقا: شاهد

  د؟یدیدونفر را در کجا و از آنها چه د نیشما ا: یقاض

دو  نیدو مرد، بله هم نینبوت تهران بودم، ا ابانیمردم در خ نیام ياعتبار یکه در مؤسسه مال يمن روز: شاهد

را که در آنجا بود،  یانتظام يرویمأمور ن ،ییهوا ریت کی کیابتدا با شل. اسلحه وارد مؤسسه شدند کینفر با 

  .کردند که خوشبختانه به او اثابت نکرد يراندازیهنگام فرار، به مأمور ت در خلع سالح کرده، پس از سرقت هم

  !دینکرده ا کیکه شل دیکن یبازهم ادعا م! شما يها يراندازیهم شاهد ت نیا د،یمشاهده فرمود: دادستان
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  د؟یاوریب ادیرا به  شیسه ماه پ دیتوان یشما م پوریعل يآقا: جعفر

  را؟ يچه روز ش،یسه ماه پ: شاهد

  ؟ما يریروز دستگ: جعفر

  !شما نبودم يریدارد؟ منکه شاهد دستگ یشما به من چه ربط يریروز دستگ! یکه چ: شاهد

آن روز به اصطالح  پوریعل يآقا. دییرا بگو قتیکه حق دیباشد که به قرآن محمد قسم خورد ادتانی: جعفر

 یاتفاقاً دست جنابعال ،بنده يریکه در روز دستگ دیهست يشما مأمور د،یمردم نبود نیسرقت، شما در مؤسسه ام

و هنگام سوار شدن  دیباعث شده بود که شما در کنار من باش نیبه دست من قفل شده بود و هم يدستبند لهیبوس

. تهران شلوغ چاپ شده بود يکه از ما دونفر گرفته بودند، در روزنامه خبر یعکس ،یانتظام يروین لیبه اتومب

  !د؟یخور یباز هم قسم م. دیروز با من روبرو شد که اتفاقاً فقط در آن دیهست يشما مأمور

  .دمیمن آن عکس را ند: شاهد

 دیکرد یعجله سع با یلیالعموم،  خ یمدع يآقا. اند دهیها بجز شما آنرا د یلیآن عکس چاپ شده و خ: جعفر

  .دیبتراش يشاهد

  توانند آن روز هم در مؤسسه باشند؟ ینم شانیکنه، مگر ا ینم یفرق: دادستان

  .دمیرا د یآمد، آن روز من در آنجا بودم و خودم همه چ ادمیبله بله : شاهد

  ؟يبه همکارت نکرد یکمک ؟ينکرد يپس چرا کار ،يبود یانتظام يرویمأمور ن کیتو که : جعفر

  .نداشتند يا فهیوظ شانیآن روز در آن مکان، ا: دادستان

  .نداشتم يا فهیبله بله من وظ )یکنترلش را از دست داده و با دست پاچگ(: شاهد

 يشرکت کرد يریو در دستگ یقرار گرفت نیمامور فیدر رد رویاما بالفاصله با آمدن ن ینداشت يا فهیوظ: جعفر

که در  یکه بعداً دروغ شما را برمال و تهمت دید دیاما خواه. ندارم يبا شما کار گریمن د. يو به من دستبند زد

  .ندارم یمن از شاهد سوال یقاض يقاآ. را روشن خواهم کرد يبه ما زد نیدادگاه درحضور حاضر نیا

  .دیاز شاهد بپرس د،یدار یدادستان اگر شما سوال يآقا: یقاض

  د؟یمنکر اقدام مسلحانه خود هست ایشما آ ست،یبه شاهد ن يازیاصالً  ن. ندارم یمنهم سوال ریخ: دادستان

 نیدانم ا ینم م،ینداشت يما اصالً اسلحه ا یقاض يآقا م؟یکرده اما با کدام اسلحه اقدام به سرقت : جعفر

  .ندیفرما یم انیب یدادستان بر چه اساس يرا آقا شاتیفرما

  .اسلحه جزء مدارك موجود در پرونده است! کدام اسلحه؟ عجب: دادستان

دال بر مجرم بودن  يریشما و مدارك انکار ناپذ یاعترافات کتب يمن است، حاو يپرونده که جلو نیا: یقاض

 ایآ د،یکرده ا هیته ییاسلحه را از گروهکها نیو ا دیکه به کردستان عراق رفته ا دیشما اعتراف کرد. شماست

  د؟یکه به کردستان عراق رفته ا دیقبول دار
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هرچه  د،یریشما هم اگر تحت شکنجه قرار بگ. اعترافات را گرفته اند نیتحت شکنجه ا ،یقاض يآقا ریخ: جعفر

تحت شکنجه، منکر  یاگر کس. یکنیکنند که رب و ربت را انکار م یچنان شکنجه م. دیسینو یخواهند م یم

  کافر است؟ ایخدا شد، آ

  د؟یکه شکنجه شده ا یثابت کن یتوان یم: دادستان

اما اگر . هافتی امیدر بدن بنده بوده، در عرض سه ماه الت ياگر اثر. ستمین هیقض نیهرگز قادر به اثبات ا ریخ: جعفر

  .دییبفرما د،یجرم ما را بر اساس ادعانامه خودتان ثابت کن دیتوان یشما م

 يهمکار ستیخرابکار و ترور يدو عنصر فاسد و نامطلوب اعتراف کرده اند که با گروهکها نیا: دادستان

  . محاکمه آنها شروع خواهد شد يشدند که به زود ریرابطه شش نفر هم دستگ نیند، در اکرد می

اگر . میوجود دارد را قبول ندار قمیپرونده در رابطه با اعترافات بنده و رف نیعرض کردم هر چه در ا: جعفر

  .دییارائه بفرما دیدار يگریمدارك د

  د؟یاسلحه شماست، آنرا که قبول دار ک،یمدرك شماره : یقاض

   نم؟یاسلحه را بب نیتوانم ا یم: جعفر

را درآورده و توسط  یرنگ اهیاسلحه س یکیپاکت پالست کیاز داخل (اسلحه شما  نهمیا د،ییبله بفرما: یقاض

  ).اسلحه قیدهد و جعفر پس از مشاهده دق یکارمند دادگاه به جعفر م

تقاضا دارم  به دقت  یقاض يو عکاسان محترم با اجازه آقا لمبرداریف انیمال ماست، من از شما آقا نیبله ا: جعفر

 لمیشروع به عکس و ف لمبردارانیعکاسان و ف(. را عرض کنم تیتا واقع دیریبگ لمیاسلحه عکس و ف نیاز ا

خوب  انیآقا ).کنند یمشاهده م کینزد زجعفر رفته و اسلحه را ا کیو چند خبرنگار به نزد کنند یگرفتن م

به خودشان زحمت  يقدر کی یتیامن يروهایدادستان و همکارانشان در ن يکاش آقا يا د؟یمشاهده کرد

حضار محترم، ما در هنرستان، حرفه  ،یقاض ي، آقاکردند میبه دقت مالحظه  یاسلحه را کم نیدادند و ا یم

 یعکس مدل کی ياز رو میشد کاریب یوقت. میمشغول بود شیپ ارسالکار تا چه نیو به ا میخوانده ا يقالبساز

اسباب  کی نیا انیآقا. از همه بهتر درآمده بود نیکه ا میدرست کرد ییو از مواد مختلف نمونه ها میساخت

ندارد و اگر هم داشت و  یچکاندن چاشن يبرا یخورد اما سوزن یفشنگ هم م یحت ،ینه اسلحه واقع ستیباز

از  دییبفرما ست،یچون از جنس مقاوم و فوالد ن شد، یم یدر دست صاحبش منفجر و متالش شد یم کیشل

 يچنان درصدد پرونده ساز انیبه نفع ما تمام شد، چون آقا یتوجه یو ب يسهل انگار نیا. دیمشاهده کن کینزد

  .کردند میعوض  یاسلحه واقع کیرا با  یمهم نیبودند که از آن غافل شدند وگرنه مدرك به ا ییو بزرگنما

  )و دادستان یهمهمه مردم و قاض(

   ها هم کار شما نبوده؟ يدزد ایآ د؟یبشو دیتوان ینباشد، منکر سرقت که نم یبال فرض که اسلحه واقع: یقاض

  .میبشو میتوان یمسئله نم نیما منکر ا یقاض يچرا آقا: جعفر

  .ستین یحرف گرید د؟یپس قبول دار: یقاض
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  م؟یاز خودمون دفاع کن دینبا نبارهیدر ا: جعفر

  د؟یاز خودتان دفاع کن دیخواه یبازهم م د،یقبول هم دار د،یشما از چند موسسه سرقت کرده ا: یقاض

  .میهم از خودمون دفاع کن نبارهیدر ا دیبله با: جعفر

  .میکن یگوش م د،ییبفرما: یقاض

  .باز نشد يدر م،یزد يبه هر در م،یبود کاریما چهار سال بود که ب: جعفر

  !دیگرفت شیراه را پ نیبه اصطالح ساده تر! يسراغ دزد دیرفت: دادستان

  .خواهند اجازه دفاع از خود را به ما بدهند یدادستان نم يآقا ایگو یقاض يآقا: جعفر

  .دییلطفاً سکوت را مراعات بفرما د،یادامه بده: یقاض

بانک  سییر يباختر يمملکت آقا نیدر ا میدید. میو مشورت کرد میباهم نشست ییدوتا نکهیبله تا ا: جعفر

غرض الحسنه با  يموسسه ها میدید. خرد یرود کانادا و کاخ م یو با پولش م کند می یکالن يدزد ،يمرکز

ج - ش يز و آقا- ب يآقا میدید. خورد یو آب از آب تکان نم کشند یباال م کجایپول مردم را  ،یمجوز رسم

 ست،یکه صاحبش ن ییبا پولها ینفر شصت حساب بانک کی کشند، یباال م اردیلیم اردیلیم گریکسان د یلیو خ

 يها نیکه معادن و زم گهید يها یلیخ ای. کند  میکالنش را نوش جان  يو سودها کند  میخودش باز  يبرا

 اریبس اریبس ياختالس ها و چپاول ها يتازه برا د،یایهم در نم یکس يبلعند و صدا یکشور را هکتار هکتار م

 ،یمکتب رانیرسد که مد یم ییکار به جا یحت. دیاوریرا در ن شیو صدا دینزن یدهند حرف یکالن دستور م

حتماً  میما گفت. کنند یخود برداشت م يبدون بهره و کالن از پول مردم برا يو وامها یونیمل صدیس يها حقوق

. شوند یو مجازات م ریندارد، فقط آفتابه دزدها هستند که دستگ یکالن مجازات يسرقتها مملکت نیا نیدر قوان

    ).محاکمه را احاطه کرده بود که دادستان شروع به صحبت کرد يفضا ینیسکوت سنگ(

   داره؟ یبه تو چه ربط نهایاصالً ا ؟یبافیکه م هیچ فیاراج نیا! و محاکمه شدند ریز که دستگ- ب يآقا:دادستان

 یکه نه ارث نهایرا بدست آورده بودند؟ ا یثروت نجوم نیج از کجا ا- ز و ش- ب يدادستان، آقا يآقا: جعفر

ده درصد  یحت ایدو و  يثروت را در اذا نیا نهایا! برنده شده بودند ییبخت آزما طیبود و نه بل دهیبهشون رس

 یکجاست؟ ک هیآن نود درصد بق. دادند، بدست آورده بودند یازمابهتران انجام م يکه برا ییپورسانت کارها

و خود را  میبکن ینجات خودمان اقدام يبرا میما حق نداشت ایآ یطیشرا نیدر چن ست؟یاز آنها ن یبرده؟ چرا نام

  م؟ینجات ده م،یکه گرفتارش شده بود یاز فالکت

 انیحال شاک ،يکرد اهیبود؟ حاال روزگارت را س یقرار ما چ د،یخودتان را بدبخت کرد! دینجات داد: دادستان

  .بدبخت يکرد دایهم پ يگرید

  .هستند يباختر ایج - ز و ش- ب يحتماً آقا: جعفر

صادر  توانم ینم ییرا چگونهیشده است و من ه یتیپرونده اصالً امن نیدادستان ا يآقا! ساکت! ساکت: یقاض

 يلذا ختم جلسه را اعالم و پرونده به دادسرا رند،یبگ میانقالب تصم يدادگاهها دیپرونده با نیکنم، درمورد ا

  .شود میانقالب ارسال 
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  فاتحه: جعفر

  ؟یچ یعنیفاتحه : یقاض

هستم که  یاما خوش حال و راض ،یخداحافظ زندگ نکهیا یعنیخودمون فرستادم،  يفاتحه را برا: جعفر

گران  اریحرف زدن بس نهیمملکت هم هز نیدارد، تو ا يا نهیدارد، هز یتاوان يزیخوب هر چ. را زدم میها حرف

  .است ینیشبیقابل باور و پ ریو غ

  !یختم دادرس! دیاش را پرداخت کن نهیهز دیبله شما هم با: یقاض

  

26/1/96  
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  ریو فق یداستان غن

  

از ده ها  شیثروتمندان کشور و صاحب ب نیتر  از بزرگ یکی یاخالق نیمحمد حس يبا آقا یطبق قرار قبل

و برج معروفش که دفتر  قایآفر دانیبرج، به م نیو مالک چند يتجار يکارخانه و امالك بزرگ و شرکت ها

راست بطرف آسانسور رفتم که مأمور اطالعات برج  کیوارد برج شدم و . هم در آنجاست رفتم یاخالق يآقا

  .نمیرا بب یاخالق يخواهم آقا یم: گفتم د؟یبر یم فیکجا تشر: صدام کرد و گفت

  تا اطالع بدهم، شما؟ دیداشته باش فیتشر: گفت

  .بهروز رهنما هستم: گفتم

آمده به اسم بهروز  یجوان کیکنم،  یسالم عرض م: را برداشت و پس از گرفتن چند شماره، گفت یگوش

 زدهم،یطبقه س دییبفرما: را گذاشت و گفت یگوش. خوب، چشم چشم اریخدمت آقا برسه، بس خواهد میرهنما، 

  .و چهار یواحد صد و س

  ).و چهار را زدم و وارد شدم یارتمان صد و سدرب آپ زدهمیبطرف آسانسور رفتم و در طبقه س (متشکرم : 

 زکاریم کیدر پشت  یخانوم. و لوکس یتجمل اءیحال و چهار درب، بدون اش کیبود با  یدفتر معمول کی

: گفت. قرار داشتم یاخالق يبهروز رهنما هستم، با آقا: سالم کردم و گفتم. بود بایجوان و ز ارینشسته بود که بس

بهروز رهنما آمده اند،  يآقا، آقا: تتلفن را برداشت و گف یو سپس گوش دییتحمل بفرمابله، بله چند لحظه 

  .داخل دییبفرما: را گذاشت و به من گفت یگوش. چشم چشم

 یو پرپشت و لباس دیسف يبود هفتاد و پنج، شش ساله با موها يمرد یاخالق يآقا. زدم و داخل اطاق شدم در

 یکنفرانس و چند صندل زیم کیو  یکار معمول زیم کیساده بود، با  اریو اطاق کارش بس کیش اریساده و بس

  .که دور آن بود

کارش  زیکنار م یصندل نیاول يبدهد، سالم من را جواب داد و اشاره کرد رو یبه خودش حرکت نکهیا بدون

  .نمیبنش

  .دیکن یچه کار م نمیشما گذاشته ام، بب اریمن امروز تمام وقتم را در اخت: یاخالق

  .شما سر افکنده نباشم شیبکنم که پ يکار دوارمیمن هم ام: 

  .بشود یمانیکه باعث پش دینکن يوقت شما کار کیهست که  نیهم میمنهم آرزو: 

 گرانید يبرا یمثل جنابعال یهمانطور که عرض کردم، سرگذشت اشخاص محترم و موفق ،یجناب اخالق: 

  .کنند یم تیو شکا زنندیکه مرتب نق م ییها و آنها  جوان يمخصوصاً برا رد،یقراربگتواند سرمشق و الگو  یم

 زیدست صاحب همه چ یته يصاحب کارخانجات دوو را خواندم، فرد یوگرافیهست ب ادمیمن  نطوره،یهم: 

  .بود یخوب و با ارزش اریکتاب بس. شده بود

من  يها  شرط دارد، شما لطفاً به سؤال کی، فقط خواهد شد نطوریهم حتماً هم یجنابعال یداستان زندگ: 

  .دیجواب ده یشیمصلحت اند ای یپرده پوش چگونهیصادقانه و بدون ه
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  ؟یبه ضررم باشد چ ایباشد که ازش خجالت بکشم و  يزیاگر چ: 

هر  د،ییفرما یمطالعه م یصفحه صفحه خاطرات را جنابعال یو درثان کنمیاوالً بنده آنها را اصالح و درست م: 

 يسطر چیه. شود میخدا چاپ  دیو به ام ردیگ یمورد استفاده قرار م د،یفرمود دییرا که شما تا يجزء و نوشته ا

  .بدون اجازه شما چاپ نخواهد شد

  .میکن فیو تعر مینیبب: 

  .میشروع کن دییفرما یپس اجازه م: 

  .میشروع کن: 

که  دیرس یبه شما ثروت یاخالق يآقا )گذاشتم زیم يدرآورده، روشن کردم و رو فمیضبط صوت را از ک(: 

  د؟یبرس نجایبه ا دیتوانست

 نیداشت که معامالت ماش نیامام حس دانیم کیانقالب نزد ابانیمغازه کوچک در خ کیپدر من ! اصالً و ابداً: 

  .دادیانجام م

مواد  ،یاخالق یروغن کش يکارخانه ها ،یاخالق اتیلبن ،یاخالق ییغذا عیصاحب صنا یاخالق يپس آقا: 

برج  نیواردات و صادرات و مالک چند يو شرکت ها یاخالق يبسته بند عیصنا ،یو پاك کننده اخالق ندهیشو

  د؟یرا چگونه بدست آورد گرید يزهایچ یلیخ. ..و امالك و مستغالت و

  .و خواست خداوند متعال، من حرکت کردم اونهم بهم برکت داد يبا همت و کار شبانه روز: 

  د؟یکه از کجا شروع کرد دیچگونه ممکنه؟ لطفاً از ابتدا شرح ده: 

را رها کردم و  لیدرس خواندم، بعد تحص ازدهیبله همانطور که گفتم پدر آنقدر پولدار نبود، من تا کالس : 

آوردم، خالصه  یم يها چا يپدرم و مشتر ي، براکردم میرفتم در مغازه پدر مشغول کار شدم، مغازه را جارو 

 نجایفروشه؟ بله، کار ما از هم: گفتم یو م فتمگر یها را م نیو جلو ماش ستادمیا یم ابونیدو مغازه بودم، تو خپا

انداخت بهش  یم نمیبه ماش یهم که نگاه یهر کس دم،یخر یگذاشتم، م یکه دست م ینیشروع شد، به هر ماش

  .فروخته بودم

 یانعام حساب داریاز خر. آوردم یشده بود که خوب پول در م يمهره مار داره، طور نیممد حس: گفتند یم همه

 یبهم انعام درست و حساب یو فروش دیپدرم آقا جالل هم در هر خر. گرفتم یگرفتم، از فروشنده هم م یم

معامله  نیدوتا ماش یکی یماه اابتد. کردم میو فروش  دیخودم هم خر يکه برا دیرس ییکار به جا. داد یم

  .دمیدو سه تا معامله رس يزود به هفته ا یلیخم، اما کرد می

  گرفت؟ ینم رادیپدرتون، به عنوان صاحب مغازه، بهتون ا: 

. لنگ بود تشیبدون من کم. قهر کردم و رفتم، آمد دنبالم يچند روز یاما وقت د،یچیبار به پروپام پ نیابتدا چند: 

  .چرخاند، نه پدر یبود که چرخ بنگاه را م نیممد حس نیا

  جلو مغازه؟ ؟یکردم می دایها را از کجا پ نیماش نیا: 
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 نیمن باالسرماش یرا داشته باشه، وقت نشیقصد فروش ماش یکیبود  یروزنامه ها، گفتم کاف یآگه ياز تو ر،یخ: 

انداخت،  یمن م لیبه اتومب يا دارانهینگاه خر یاگر کس نکهیا ایصاحبش نبود و مال من بود و  گهید دم،یرس یم

جالب بود اگر طرف قصد فروش داشت،  یلیخ. خانه اش نگاه کند نگیپارک ایدر خانه و  ای دیرا با نیماش گهید

 گفتمیخواست بخرد، م یجرأت نگهداشتنش را نداشت، حال اگر م گهیکه د دمیتراش یم شیبرا بیع نیچند

 نیا یگرفت مال من، آهان راست يرادیا نینشانش بده، اگر کوچکتر یخواه یکه م یکیهر مکان مشیببر

 نکهیبنداز، بدون ا نیماش نینگاه به ا هیآقا  لیبدم، اسماع نیاومده من بهش ماش که،یآقا خودش مکان لیاسماع

  .درسته نیکار ممد حس گفت یبکنه، م نیبه ماش ینگاه

  ؟یآنجا نبود چ کیاگر مکان: 

. کهیچند بار هم پدرم آقا جالل را گفتم مکان. کهیمکان نیگفتم ا یبود من م ینبود، هرکس یکیاصالً مکان: 

تو بانک صادرات . پولدار شده بودم یدرسته، خالصه که حساب نیگفت، کار ممد حس یبود و م ادگرفتهیاونهم 

 یکس ،یاخالق يشدم آقا واشی واشی گهید. دسته چک گرفتم کیبازکردم و  يحساب جار کیکنار مغازه 

  .صداکنه نیمنو ممدحسداد که  یبه خودش اجازه نم

  د؟یبود یپس آن زمان از کارتان راض: 

، کردم می يباز بالیکه محصل بودم مرتب وال یزمان. کنم فیتعر تانیداستان جالب برا کی دییبله اجازه بفرما: 

بردم، اگر پنجاه تومان بود، ده تومان واگر صد تومان  یهروقت م. پنجاه تومان ایصد  يمثالً نفر. یآنهم شرط

بردم را حالل  نصورتیبه ا یعنی. مکرد میت یگرداندم و طلب حالل یتومان آنرا به بازنده برم ستیبود، ب

: گفتم یم. گرفتم یم یلفظ تیفروشنده رضا ای داریاز خر مکرد میرا معامله  یلیهم که اتومب یوقت. مکرد می

  .شد یراحت م المیخ ندکرد می تیآنها هم اظهار رضا یو وقت دیهست یراضانشااهللا که 

  .شده باشند و احساس کنند کاله سرشان رفته مانیبعداً پش دیشا یول: 

کاله سر من بگذارد و من  یکس یوقت یتمام شده بود، حت گرید گرفتم، یرا از طرف م تیمن کلمه رضا یوقت: 

  .مسئله تمام شده م،یراض میبگو

  د؟یو فروش در مغازه پدر ادامه داد دیخوب، چند سال به کار خر اریبس: 

بگم که  نویشرکت کردم، البته ا نیفروش ماش دهیمزا کیدر  نکهیدر مغازه پدرکالً شش سال کار کردم، تا ا: 

را  نیپنجاه تا ماش نکهیتوکل به خدا کردمو رفتم جلو، بعد از ا! دهیکار خدا بود وگرنه منو چه به مزا نهایهمه ا

خواست خدا بود  نهمیکنم، ا سکیر يمقدار کیآماده شدم . فکر کردم یکردم، آمدم خانه نشستم کم تیرؤ

بدهم، رفتم بانک در آن زمان شصت  لیرا تحو يشنهادیبرم پاکت پ نکهیفردا قبل از ا. فکر به سرم افتاد نیکه ا

درب پاکت : گفت. مربوطه، پاکت را بهش دادم سیرئ شیپپاکت، رفتم  يهزار تومان پول گرفتم و گذاشتم تو

ما در جلسه در پاکت ها را باز : گفت. دیاندازیبه فرم بنده ب ینگاه دییلطف بفرما شماقربان : گفتم د،یرا ببند

به پاکت من  ینگاه ادمهیهنوز . مطمئن بشم فرمم را درست پر کرده ام خواستمیقربان فقط م: گفتم. میکن یم

 ستیدو اسکناس يبه داخل پاکت انداخت و بسته ها یقطوره، پاکت را برداشت و نگاه یلیخ دیانداخت و د
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بخوام از خود  یمن هرچ ده،یرا خدا م يقربان روز: گفتم ه؟یچ نهایا: کرد و گفت رهیچشمانش را خ یتومان

 شیپ نیا! دیچرا شما نبر م،یما ببر يزیاگر قرار چ. کنمینم يهست تک خور کهیزیچ رم،یگیم میاوستا کر

کار  نیا یدونیم: گفت. کنمیم میشد تقد یهرچ. چهار من، دو شما یلیپرداخته، هرچقدر نون کرد، خداوک

بهم ارزان  گمیخواهم، نه م ینم یخالف زیمن از شما چ ست،یخالف ن چیه: خالفه و مجازات هم داره؟ گفتم

که  ستیمعامله است، سفره ا کی. کنم یم کیمن شما را شر د،یه بگارز یم یهرچ شییخدا ،ینه مجان د،یبد

بخورند و حالش را ببرند و من  گرانید دید یاجازه م ایسر سفره،  دینینش یمو  دیگو یم کیلب ایخدا پهن کرده، 

  . رمیگ یم میگفت باشد تصم. اوامر سرکارم عیبنده مط د،ییشما بفرما یهرچ. میو شما نگاه کن

  .با اجازه د؟یندار يامر: گفتم. زشیم يرا گذاشت داخل کشو پاکت

: نوشت و داد به منو گفت يزیآن چ يبرداشت و رو يکاغذ. صبر کن: از در خارج شوم که گفت شدم بلند

 رونیب یچشم و از اطاق خوش حال و راض: گفتم. و نظرم را بهت اعالم کنم نمتیتا بب ا،یآدرس ب نیشب به ا

  .آمدم

  ؟ی، چکردم میقبول ناگر : 

کردم، البته من، من  سکیحتماً قسمت ما نبوده، امکان داشت شصت هزار تومان هم برود اما من ر ،یچیه: 

  ؟یبه سر من انداخت؟ ک یفکر را ک نیگفتن اشتباست، ا

  !خدا: 

  .را خودش حواله کرده بود يروز نیالبته، صد البته که خواست او بود، ا: 

  شون؟یبه منزل ا دیآن شب رفت: 

برات صرف : دیپرس یزد و از من هم م متیها را ق لیو خودش اتومب میشد، نشست یهم عال یلیبله که رفتم، خ: 

 گرید ياصالً اونها: خالصه فرم من را پر کرد و گفت. گفت یها را هم م لیاتومب وبیکنه؟ البته نواقص و ع یم

  .تشکر کردم و رفتم. فکر فروششان باشمال خودت، برو از حاال به . دهم یرا شرکت نم

  .صداکرد نیبازار ماش يبزرگ بود، اسم ما مثل توپ تو یلیمن خ يکه برا دهیاز آن مزا بعد

  .دیبرد یو سود خوب دیرا برنده شد دهیپس مزا: 

 حاال چرا،. صداقت سهمش را که گفته بودم دو به چهار، نخواست يرا هم بگم که آقا نیا یراست! يچه سود: 

 شتریمن و صداقت روز به روز ب یدوست. دادم گهیمن بهش شصت هزار تومان د یبود ول دهیترس دیشا دونم، ینم

مرتب  انشیدوستان و آشنا يهم برا اقتصد يزده بودم و آقا لیاتومب شگاهیخودم نما گهیمن د. شد یم شتریو ب

از  دیاهل خر: بهم گفت کروزی نکهیگرفت، تا ا یو پورسانتش را م دیخرینقد واقساد م يها لیاز من اتومب

. دمیکه بهت م یآدرس نیخوب، پس فردا حتماً برو به ا اریبس: گفت. ستمیچرا ن: گفتم ؟یمتروکه هست يانبارها

 نمیتورا کردم، برو بب فیمن تعر. حراج بگذارند خواهندیمتروکه است، م ينبارهاا سیبرادرم رئ. خانه برادرمه

ازبابت تو : گفت. قربان دییبفرما لیم دیتوش بود، شما هم با یخدا بخواد، اگر نان یهرچ: گفتم. یکنیم کاریچ
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: گفتم. گفتم هشب ،يرا که روز اول به من زد یمن همان حرف. یکن یراض دیجمع است، فقط برادرم را با المیخ

دهد  یخدا م گهیداره، م یخوب دهیعق. خوره یباشه با دوستان م یهرچ. ستینون رسونه، تنها خور ن یاخالق يآقا

زبان را  یهزار تومان پول ب ستیچه درد سرت بدم، توکل به خدا رفتم جلو، دو. میخور یو ما هم با بندهاش م

همه بلند  يکه صدا دمیمتروکه را چنان باال کش يانبارهااجناس . صداقت کردم يبرادر آقا میهمان شب تقد

 یکیها باهم دست به  یچ دهیبه حراج گذاشتند، مزا يرت حضوررا بصو ییایمیمحموله ش کیشده بود، 

. دمیبازار خر متیق يببندم، باال شهیهم يدهانشان را برا نکهیا يبردند باال، من برا یلیرا خ متیکردند و ق

 نیبنده اش را داشت، ا نیا يهوا میکه اوستا کر ییاز آنجا یضرر واجب بود ول نیکنم اما ا یدانستم ضرر م یم

 ادمی. فروختم یخوب یلیخ متیشد که به ق نینداشت، ا یاز آن را در بازار کس يشد، اصالً ذره ا ابیکاال کم

 يانبارها يو کاالها ارتو فروش و تج دینوع کارها، خر نیا يحجره هم تو بازار، باز کردم برا کیرفت، من 

خواست،  یاگر خدا نم. داندیخدا م دم،یرس یکارها م نیبه ا يپخش راه انداخته بودم، چه جور کی. متروکه

 کی. را گرفته بودم يدیاز کارخانجات تول يادیپخش ز یندگینما. تاختم یچهار نعل در جاده اقتصاد م. شدینم

دستش مانده  يرو دشیتول یمال يکارخانه رب داشت که بخاطر گرفتار کیبنده خدا آمد دفترم،  کیروز 

 ریمانده کف کارخانه، اگر د دمیآقا دستم به دامنت به داد من برس، تول: ورشکست شده بود، گفت باًیبود، تقر

کارخانه  يرا که تو انبار و فضا ییسوخت تمام رب ها شیدلم برا. زنهیو کپک م شهیبهش برسم، همش فاسد م

  .زد، من براش فروختم یداشت کپک م

  ؟يچه جور: 

دو ساعته فروخت  ابانیهارو بازکرد و برد کنار خ از بشکه از بچه ها رو با وانت فرستادم دوتا یکیساده،  یلیخ: 

 میبعدش مجبورم کرد به اتفاق رفت. دو روزه کار تمام شد ،یکیبا ظروف پالست میتا وانت جور کرد ستیو بعد ب

  .دمیخوب خر یلیخ متیرا به ق ارخانهو ک دیتول يتو میو از همانجا افتاد میدیکارخانه اش را د

  ؟یسادگ نیبه هم: 

خواستم  یگرفت، چون نم شهیهم م يگرید يمجوزها دمیکردم، د یهم که نه، رفتم بررس یسادگ نیبه هم: 

. و چهار ساعت کار کنه ستیب دیمال من بشه، با نیگفتم اگر ا. کارخانه فعال باشد یفقط در فصل گوجه فرنگ

 م،یزد یکارتون م م،یزد یم یقوط ،یاخالق ییو توسعه اش دادم و شد مواد غذا دمیخالصه کارخانه را خر

  ...انواع کنسرو و کمپوت و شربت و چه و چه و چه

  کارها را داشت؟ نیا یتمام تیظرف ،يرب ساز هیاول يهمان فضا: 

قهوه بخورم شما  کیخوام  یمن خسته شده ام، م. میو توسعه اش داد میدیاطرافش را خر يها نیزم ر،یخ: 

  د؟یدار لیم يزیچ

  .خورم یمنهم قهوه م دیاگر لطف کن: 

  د؟یشما خسته نشد: داد و بعد گفت تیسکویرا برداشت و سفارش قهوه و ب یگوش یاخالق

  .من بعداً خواهد بود یخستگ د،یزد یکه حرف م دیبود یچون فقط جنابعال ر،یخ: 
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فنجان  کیو  تیسکویبا ب یشدستیپ کیابتدا . آوردند تیسکویقهوه همراه با ب ینیس کیخودشان  یمنش خانوم

 يمنهم که سهم خود را برداشتم، از آقا. گذاشتند و سپس به من تعارف کردند یاخالق يآقا يقهوه جلو

شروع  شانیمن منتظر ماندم تا ا. درفتن رونیو از اطاق ب ریهم گفتند خ شانیو ا د؟یندار يامر: دندیپرس یاخالق

  د؟یازدواج کرد یکه ک دینفرمود یاخالق يآقا یراست: فنجان قهوه را برداشتم، گفتم یوقت. کنند

. صحبت بکنم يقرار بود فقط در رابطه کار ،یسیبنو یخواه یاخالق در خانواده که نم: زد و گفت يلبخند

را زدم، با دختر صاحب ملک  لیاتومب شگاهیگذارم، من همان موقع که نما یپاسخ نم یسؤالتان را ب یول

من هستند و هر  يکار يزوهادختر دارم که اکنون پسرها و دامادم با کیازدواج کردم و سه پسر و  شگاهینما

  د؟یشد یکنند، راض یرا اداره م ییکدام قسمتها

  .خواستم بدانم یممنون، فقط م یلیخ: 

 کیتا  دیالبته، با: گفت د؟یادامه بده دیخواه یم دم،یبه صرف قهوه، بعد از تمام شدن قهوه پرس میکرد شروع

  .کاردارم یلیتمام شود، من خ گریساعت د

  .دیرا توسعه داد ییغذا عیکارخانه صنا دیفرمود: 

من را داشته باشه، مواظبم باشه تا  يهمانجا از خدا خواستم هوا. خانه خدا ارتیبله، آن سال مکه هم رفتم، ز: 

پس دوست شدم که آشنا و س کنفریآنجا با . باز کرد دیراه جد کینخورم، همانجا در خانه خودش برام  نیزم

  .داشت یدولت يها از ارگان یکیتو  یپست مهم

  ؟یچه ارگان: 

  .کرد میکه کار  یو نه ارگان برمیرا م شانینه اسم ا: 

  .دیهرطور که دوست دار: 

پول خواسته بود،  انشیپولش را گم کرده بود، از چند نفر از دوستان و آشنا فیبنده خدا ک یحاج نیبله ا: 

و چه پست و مقام  کند میدانستم در کجا کار  یمن از قبل م. نخواستند بدهند ایپول نداشتند و  ای چکدامیه

 يادیمبلغ ز. کنم متانیتا تقد دییبفرما دیارهر مقدار که الزم د د،ینگران نباش: و گفتم ششیرفتم پ. دارد یمهم

الزم  اده،یز یلیمبلغ خ نیآخه ا: گفت. کنم یم می، من فالن مبلغ را تقدشود مین نینه ا: نخواست، گفتم

سرتان،  يمو کی يفدا: گفتم. بازهم گم کنم دیشا: گفت. ماند، ضرر که ندارد یم شتانی، گفتم پشود مین

. مادر هم حاللتر باشد ریکنم، حالل، از ش یحاال اعالم م نیهم هم دیاگر نداشت د،یده یم د،یهروقت داشت

 يتو میما افتاد گهید. شروع شد نجایحرکت که به خواست و اراده خداوند بود، از هم نیو رابطه ما با هم یدوست

قبالً  مارا ممنوع کند،  ییخواست ورود کاال یدولت م. جلو میرفت یم دیکه فقط با يطرفه ا کیجاده  کی

  .میکردم میآن کاال را وارد  یکشت یو کشت میدانست یم
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 يگرفتن موافقتها. ما بود يتو دستا زیهمه چ. میدانست یورود آزاد، م م،یدانست یممنوع، م زیفالن چ خروج

توانست  یبمب هم نم گهیحاال د. بزرگ يبردن مناقصه ها ،یآنچنان يکالن، ساخت و سازها يوامها ،یاصول

  .به ما وارد کند يخدشه ا

 يکه هر شب هم برا میدار يدو تا ده روز عذادار ه،یمحرم و فاطم امیما هر سال ا م،یبگو تانیجالب برا زیچ کی

 م،یدیاز دوهزارتا شام م شیهر شب ب دیشا دیباور کن م،یدیم یفاطمه الزهرا شام مفصل یب یو ب زیعز نیامام حس

دهد،  یما حاجت م ئتیشده بود که ه عیاش. ندیآ یم يهم افراد يو لشگر يکشور يها تیاز رجال و شخص

ها  تیشخص یکارها و مشکالت بود که آنجا بخاطرحضور بعض یلیداشت، خوب خ تیالبته نه به دروغ، واقع

از  یروضه خوانها چه اشک دیدان یبود، شما نم تیچرا؟ چون خلوص ن شد، یچه گره ها که باز م. شد یحل م

قطره  کیمن  زیخوب عز. تر بودروضه خوان بلند يمردم از صدا ياه هیگر يها يها يگرفتند، صدا یمردم م

 البیچه رسد به س ،يریشود و مورد شفاعت آقا قرار بگ دهیتا گناهانت بخش ستیکاف نیحس يبرا ختنیاشک ر

 یخدا باش هر چه خواه یکن، ب یگفتند با خدا باش، پادشاه میاز قد. مردم روان بود يها که از چشم یاشک

  !دیفراموش نکن چوقتیه اخدا ر. کن

به خدا  یتوجه یلقمه نان هستند، علتش ب کیمحتاج  یرسند و حت ینم ییکه به جا گرانید دییفرمایشما مپس : 

  بوده؟

  د؟یگیم یفهمم چ ینم ه؟یمنظورتان چ: 

و در برابر هر  کاریرفتگر، دستفروش، زباله جمع کن، گدا، ب م،یدر جامعه، ما کارگر دار یاخالق يآقا دیببخش: 

شما حتماً از خدا غافل بوده و  شیطبق فرما نهایا م،یگرفتار دار یدستیو ته ریثروتمند هزاران هزار فق کنفری

  .هستند

. هم خواست خداست نهایبله ا. ردیگ یتنوع از عدالت خداوند سرچشمه م نیافراد و ا نینه جوان اتفاقاً وجود ا: 

 گریدارد، به کارگر و نانوا و بقال و د اجیاحت گذار هیجانم همانطور که جامعه به پزشک و مهندس و سرما نیبب

همه ما با تخصص ها و  ریخ د؟یخودتان انجام بده اکارها ر یتمام دیتوان یمگر شما م. دارد ازیحرفه ها هم ن

که من هم نگهبان، هم دربان،  شود میساختمان مگر  نیدر هم. میدار اجیاحت گریبه همد میکه دار ییمهارت ها

  و چه و چه و چه باشم؟ یهم نظافت چ

  .است عدالت خداوند نیخودش باشد، ا يسرجا دیبا یهرکس

  هستند؟ یآنها از شما راض ایرابطه شما با کارگرانتان چطور است؟ آ یراست ،یاخالق يمتوجه شدم آقا: 

را سه نفر فرض  يخورند، اگر هر خانواده ا یدارند نون م التیتشک نیاز چهار هزارنفر از ا شیچرا نباشند؟ ب: 

. دهم یمن جوابتان را م دیشما سؤال کن نکهیبد است؟ قبل از ا نیدوازده هزار نان خور، خوب ا شود می د،یکن

 کسالیهستند،  يهمه قرارداد. من به قول معروف کونه کنه التیتشک يکارکنان تو ازیدهم پ یمن اجازه نم

 یسر سال هم تمام. خودمان شیپ  نسخه هم کینسخه اداره کار و  کینسخه به کارگر،  کی بندم، یقرارداد م

  .و خداحافظ دهمیرا م شیایحقوق و مزا
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  ؟شود میمگر ! دیکن یاستخدام م دیجد يرویشما هرسال ن یعنی: 

  .کسالهیقرارداد  کیماه دوباره  کیبعد از . بندم یماه قرارداد نم کی کسال،ی انیبعد از پا ر،یخ: 

  ؟شود میماه چه  کیخوب آن : 

اتفاقاً همه . هستند یهمه هم راض. رندیگ یروز، چهل روز حقوق م یس يجا و به کنند یماه را کار م کیآن : 

  .برسند يمنتظرند قرار دادشان تمام شود تا به دستمزد چهل روز

  ؟شود میچه  ند،یاقدام نما یبطور دسته جمع ایو  سدیبنو دینخواست قرارداد جد یاگر کس: 

چه اقدام دسته . و شصت و پنج روز پخش شده صدیس ي، توشود میشروع ن نیروز مع کیقرارداد همه که از : 

  .ندیمن که گفتم همه راض ؟یجمع

را  ایمزا ریو سا مهیماه حق ب کیاز چهار هزار نفر  شیب يشما به قول خودتان هرسال برا ست؟یقانون نیا: 

  .دیکن یپرداخت نم

  د؟یشد مهیب لیشما وک: 

  موضوع نشوند؟ نیآنها متوجه ا شود میمگر  د؟یکن یچه م مهیکه با بازرسان اداره کار و ب نهیمنظورم ا ریخ: 

کنم،  یم لیچرخ ما بگذارد، اصالً کار را تعط يدانند، اوالً اداره کار اگر بخواهد چوب ال یچرا آنها هم م: 

از آن راه  شهیهم هست، که ما هم يدوستانه تر يدوماً راه ها. دستشان يرو ماندیم کاریبهشان گفتم، چهارهزار ب

  .شل کرد یکم کیرا  سهیسر ک دیوقتها با یبعض. میرفته ا

  د؟یدار يچه برنامه ا ندهیآ يبرا یاخالق يخوب آقا ،یعال اریبس: 

کنم،  یمن با توکل به خدا حرکت م. دهیکش يکه خدا برام چه نقشه ا نمیبب دیندارم، با يبرنامه ا چیمن خودم ه: 

  .بشوم استیوارد عرصه س دیاگر خدا خواست، شا

که اصالً  دیگو یم یبیو غر بیعج ي، چرت و پرتهاکند  می ییو خودستا یبیدارد عوام فر شیها با حرف دمید

  .کرد یگوش ندادم تا بالخره خودش با من خداحافظ

  

  ریفق

بود و  داکردهیپر از تراول پ فیک کیکارتون خواب،  کی نکهیبود راجع به ا يصفحه حوادث روزنامه خبر در

ابرمرد  نیدوست داشتم ا یلیخ. داده لیرا به صاحبش تحو فیتماس گرفته و ک فیتلفن با صاحب ک قیاز طر

 دارشیو به د افتمیشده بود  یآپارتمان داریباالخره او را که اکنون سر. داشته باشم یکنم و باهاش صحبت دایرا پ

هم که مانده بود  ییبود، چند تار مو ختهیسرش ر يبود در حدود هفتاد و پنج، شش ساله، موها يمرد ریپ. رفتم

 دهیپوش هم يرا رو رختیهوا سرد بود، دوتا کت کهنه و ب. بود دیکه مثل برف سف ششیبود مانند ر دیسف دیسف

را  فیک يماجرا: گفت م؟یباهم صحبت کن يقدر میتوان یم: بهش گفتم ،یپرسبعد از سالم و احوال . بود

از دوران  ،یخواهم از خودت برام بگ یآن داستان را در روزنامه خوانده ام، م: گفتم ؟یبدان یخواه یم
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همش  ؟يچه فراز! خورد ینم یما که به درد کس یداستان زندگ: گفت بت،یپرفراز نش یو از زندگ تیکودک

در هرصورت از خودت بگو، از : گفتم. داند، حتماً تا ته جهنم یکجا؟ خدام حاال تا به. بوده يریسراز

  .ات، از پدر و مادرت خانواده

 يکار یالبته اگه کس. کنم فیتا برات تعر میداغ هم بخور يچا کیاطاق من و  يتو میبر ایب شه،یکه نم نجایا: 

  .باهام نداشته باشه، در خدمتم

  

دست رختخواب که وسط  کیو  فیموکت کث کیاطاق کوچک با  کی م،یرفت نگیدر پارک یبه اطاق باهم

 ینیمالم ینیس کیقرار داشت و  يقور کیو  يکتر کی شیروشن که رو یکیکنیگاز پ کیاطاق پهن بود و 

از آنها استفاده  یبخواه نکهیشد نگاهشان کرد، چه برسد به ا ینم یفیقندان که از کث کیبادو استکان و  فیکث

: گفتم د؟یدار لیم يچا: دیمن نشست و پرس يروبرو زیگاز نشستم واو ن يجلو واریصورت کنار د در هر. یبکن

  .ستمیخور ن يچا ادینه، من ز

  ؟یبدان یخواه یرا م یکنم؟ چ فیبرات تعر دیبا یخوب چ زم،یر یخودم م يباشد برا: 

  ؟يشد که کارتونخواب شد یاز پدرت از مادرت، خانواده ات، چ ت،یبگو، از کودک تیاز زندگ: 

که فقر پاره پاره  یتو دامان پاره پوره و وصله خورده مادرم چشم باز کردم، همان دامن یجونم برات بگه وقت: 

حواله شده بود  میرا که برا يریزده بود، خواستم از پستان مادرم، ش يناجور ياش کرده بود و بهش وصله ها

 نیما در ده، خوش نش. من نگذاشته بود يبرا يریش گریبود که د دهیمک مادر را رهیبمکم، معلوم شد فقرچنان ش

تواند  یدر ده چقدر کار م دیالبته شما تصور کن. کرد می يپدرم هر کار م،ینداشت یملک و امالک یعنی م،یبود

و خراب شده هفتاد سال  رانیکند، آنهم دهات و نیرا تأم شیزندگ کسالیباشد، که پدر من با درآمدش بتواند 

 میآمد. یخال یتهران، با دست خال میو آمد میآمد از ده کوچ کرد ایخواهرم به دن یشد که وقت نیا. شیپ

 یروغن يباالخره پدرم با حلب ها نکهیتا ا م،یبود یتیهم وال کیتو کپر  يآنجا چند روز ،یاطراف چاله مگس

بود، حاال  ینیمادرم که در ده وقت درو کارش خوشه چ. خودمان درست کرد يآلونک برا کیکه جمع کرد 

که گرفته بود،  يو با چندرغاز دیایتا مادر ب میماند یمن و خواهرم تنها در آلونک گرسنه م. ییرفت گدا یم

  .ما را نداشتند یصاحب هم زندگ یولگرد ب يسگها نیا د،یمادر، چه کش چارهیب. کند ریشکم ما را س

  .دارند یدرآمد خوب کنند یم ییگدا د،یببخش کهیکسان دمیچرا؟ من شن: 

کف دست  یدر محله ما چ. را بلد نبود برود ییمادر من که جا د،ییدونم، اما شما خودتان بگو ینم نویمن ا: 

 يگریاز ما سر نبودند که بخواهند به د يزیکه وضعش را خوب کند؟ واهللا مردم محله ما چ ذارندیگدا م کی

  .کمک کنند

  ؟کردند میمگر کار ن شانیا ؟یخوب پدرتان چ دم،یفهمبله بله : 

که  يتو آلونک و هر کار ومدیم شد، یم کیهوا که تار رون،یب زدیچرا پدرم از صبح از خانه که نه، از النه م: 

توانست  یرا که م يکار . ..کردن چاه توالت، یخال ،یعمله گ ،يباربر ،یحمال. داد یدادند انجام م یبهش م
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ده روز  ،کرد میروز کار  کیکار نبود،  هاما مگه مزدش چقدر بود؟ هر روز هم ک. کردم میبدهد، رد نانجام 

گرفت  یبهانه م هیام  چارهیگشت، از مادر ب یبرم یآمد و با دست خال ینم رشیهروقت هم که کار گ. بود کاریب

دست  ییچرا از گدا نکهیسر ا کباری. کردم می یرا سر مادرم خال شیدق و دل. مشت و لگد ریانداختش ز یو م

 یداد م یهرچ چارهیب. بره رونینتوانست چند روز از آلونک ب یمادرم زد که حت هب یبرگشته، کتک مفصل یخال

  .خورد یم يمحکم تر يکف دستم نذاشت، مشتها يزیچ یکار کنم؟ کس یخوب چ: زد

  ست؟یچه کس یبدبخت نهمهیباعث ا ؟یدان یرا مقصر م یشما چه کس: 

داشته و به کلک  یاز اجداد ما، ملک و امالک یکی دیدانم شا ینم. شخص بدجنس و بد ذات، به نام فقر کی: 

به فکرم  يا گهید زیچ! باشد ریکه آدم جد در جد فق شهیآخه نم. سر قمار باخته ایبه زور از دستش درآوردند،  ای

  .رسد ینم

  ؟!شود میبه خدا که مربوط ن: 

آمدم  یم ایبه دن يشد اگر من در خانه ا یم یچ ایخدا: بارها با خودم فکر کردم و گفتم یدانم، ول یخدا؟ نم: 

 یبود، آخه من تاوان چه کس يگرید زیچقال و هر چ ایبقال  کی ایکارمنده ساده و  کی ایمعلم  کیکه پدرم 

  دهم؟ یرا دارم پس م

  

 نکهیمثل ا. دکتر و ارباب نبود ایو شاه  لیو وک ریپدرم چرا وز: گهیو نم کند میدر آرزو هم قناعت  دمید

فقر و  لیکه دل نجایتا ا. داند یهنوز هم خود را بدهکار م ست،یبا خدا ندارد و اصالً طلبکار که ن ،یحساب

خواهد  زیفقر زاده شده و با آن ن اب. نداشته شیینوا یدر فقر و ب ینقش چیمشخص شده، خودش ه شیدستیته

حتماً . باشد نیغافل شد، حتماً خواست او بوده که چن شود میمندمان از خدا نمرد، اما به قول دوست ثروت

  ؟يمشغول کار شد یپدر، خودت از ک: دمیپرس. دارد یحکمت

پسر من امانت دستت، هر شب  نیاوستا ا: و گفت يدکان دوچرخه ساز کیمادرم مرا برد در  یاز هفت سالگ: 

  .رمیگ یو مزدش را م برمشیم امیخودم م

  !غوستیبچه و ر یلیخ نکهیا: ساز گفت دوچرخه

آنجا کار  کماهیچه دردسرت بدم، ما . زرنگ و حرف گوش کنه یلیبه جسه اش نگاه نکن، خ: گفت مادرم

پسرت را : آمد دم آلونک به مادرم گفت يمرد کیشب  کیکه  میگرفت یتومان مزد م کی يو روز میکرد

 يمن روز: تآن مرد گف. تومان کی يروز: مادرم گفت ره؟یگ یچقدر مزد م دم،ید يدر دکان دوچرخه ساز

 يو برا ستین یکار خالف: مرد گفت ؟يچه کار: دیمادرم پرس. من کار کنه يدهم، بگذار برا یسه تومان بهت م

فردا صبح اصغر آقا آمد دنبال من و من را . رهیگیم ادیراه و رسم پول درآوردن را . خودش هم خوبه ندهیآ

هم در وانت بودند، منهم سوار  گهیدختر و پسر د هوانت بود و چند بچ کانیپ کی. ابانیبرد کنار خبرداشت و 

من  دانیم کی يتو نکهیتاا کردم می ادهیدو بچه را پ یکی ،یشهر و سر هر چهاراه يوانت رفت باال. وانت شدم
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 امیدور مواظبت هستم وغروب م من از. یبکن دیحتماً بچه ها بهت گفتند که چه کار با: کرد و گفت ادهیرا پ

 کی د،یزمستان  که از راه رس. بود نیتا اول زمستون کار ما هم. دیکن ییاز مردم گدا دیهم با اغذاتونر. سراغتون

شده؟  اهیپاهات چرا س: دیپرس د،یکبود شده ام از سرما را که د يبه خانه برگشتم، مادرم پاها یوقت یشب برف

 يبرف با پاها يکفش تو ونمارو گرفت و از صبح بد يحس شده، امروز کفش ها یننه پاهام از درد ب: گفتم

  .اجازه نداد با اصغر آقا برم گهیفرداش، د. میها بود ابانیبرهنه تو خ

 کیوقت ها هم اوستام  یبود، بعض یخوب و گرم يتو زمستان جا. قهوه خانه کار گرفتم کیرفتم تو  نباریا

شدم،  یسال رفتم پادو بنگاه معامالت ملک کیبعد از . دو تومان هم مزدم بود يداد و روز یداغ بهم م يچا

سواد خواندن و . کرد میهم سرش را با درس دادن به من گرم  نیهم يداشت، برا يادیز يکاریاوستام ساعات ب

  ؟یبدون يخوا یم یچ گهید. ادگرفتمینوشتن و حساب را 

  شد؟ یپدرتون چ: 

مرد پولدار  کیگفتم به  ی، من مکردم میشوهر  دیبزرگ شده بود، با گیخواهرم د! پدر چارهیپدرم؟ آره ب: 

 واشیپا درد، شروع شد و  کیاز  یاما بدبخت! مثل خودمون؟ یبجز کس. رهیاونو بگ ادیم یاما ک دم،یشوهرش م

 هیبعد از شش ماه، خودش کل مااش را فروخت که خرج درمان خواهرم کند، ا هیکل کیپدرم . فلج شد واشی

و  فیمرتب نح. را نداشت یزندگ نیخورد، اما توان و طاقت بار سنگ یکتک نم گهیننه د. درد گرفت و مرد

و  میما ماند. اش تمام شد و خودش هم بعد از ده روز مرد فهیانگار وظ. خواهرم هم مرد نکهیشد، تا ا یالغر م

  .خودمون

  همسرتان چه شد؟ د؟یازدواج کرد یشما ک: 

بود که اصالً طرف زن  نیا ارم،یمثل خودم بوجود ن يا گهیبدبخت د کیگرفتم که ازدواج نکنم تا  میمن تصم: 

 نیا دیشا ارند،یبوجود ن يگرید ریمثل من دارند، ازدواج نکنند و بچه فق یسرنوشت کهیاگر همه کسان. نرفتم

کنم خدا آنقدر ظالم  یخدا؟ آخه فکر نم ه؟یک يروز هیس نیاباعث  یراست. شهیکن بشه، اما نم شهینکبت فقر ر

  !باشه

 یدتیکه حکومت ها را بوجود آورد، از لحاظ عق يخود بشره، انسان از روز ،یبدبخت نینه پدر جان، خالق ا: 

 نیو زارع نیآن زمان که مالک. ستم را در حق همنوعانش روا داشت نیمختلف اعتقاد آورد، ا انیکه به اد یزمان

به  شدند،یهمه ازش بهرمند م کسانیبطور  دیباکه  یکار کردند و تمام نعمات کنفری يبرا يبوجود آمدند و عده ا

  .گرانیبه د یو گرسنگ دیرس کنفری

  .ظلم را خشک کنه شهیپس خدا خودش ر: 

  .ظلم را بخشکاند شهیر دیخود بشر با. ستین يمورد هم خدا کاره ا نیدر ا: 

  کار کنند؟ یچ دیپس امثال من با: 

  !يخواب دار يجا تو که امروزه غذا و . دیبه فکر خودتان باش دیدانم، خودتان با یامثال تو؟ من نم: 

  .خداروشکر. رسندیبهم م نهایا ،یگیکه م نطورهیهم: 
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شکل  نیبه هم ستمیس د،یکن یشکر م ،يو گرفتار بتیمص یحت یارزش یب زیهر چ يبرا کهیتاوقت گهید نیهم: 

از  شیب یلیتو حقت خ! اعمال خودته جهینت ،يدار يتو اگه امروز نون و آب مختصر رمرد،یپ. ماند یم یباق

به قول دوست . يت نبودیوضع نیاکنون در ا ،یداشت یخودت بر م يپول را برا فیاگر آن ک. نهاستیا

  .نرفت نییاز گلوت پا یثروتمندم، خدا برات رسونده بود، ول

کردم،  يهمه کار. مال حرام نخورده ام الیر کیمن تا کنون . آن پول مال من نبود د،یحرف را نزن نینه ا: 

  .داشته باشم، اما من حرام خور نبودم يوضع بهتر یو قاچاق فروش يبر بیو ج يبا دزد توانستمیم

  .خورد یگذارند،آب از آب هم تکان نم یخورند و به حساب خدا م یها م یلیخ: 

  .خودشان يدانند و خدا یآنها خودشان م: 

  .دارید دیبه ام رمرد،یندارم پ یحرف گهیخودت، من د يتو هم خودت بدان و خدا )تیبا عصبان(  :  

  

1/9/1395  
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  آقا حسن خله

  

آقا حسن خله هر روز از . و او را بخاطر دارند شناسند یم یآقا حسن خله را به خوب يشهر ر یبوم یتمام اهال

سو  نیتند تند از ا يشهر ر يها ابانیاطراف صحن و بازار و خ يهدف در کوچه ها و محله ها یساعت نه صبح ب

  ».ستیحق با عل« :گفت یبلند م يرفت و مرتب با صدا یبه آن سو م

» آقا حسن خله، آقا حسن خله«: گفتند یو هلهله م يو با شاد دندیدو یبه دنبالش م ياو چند متر دنیبچه ها با د 

 نکهیها هم به محض ا جوان. شد یبچه ها از آنها دور م يبلندتر و بدون توجه به حرف ها ياو با گامها نکهیتا ا

 يدادند و با سر به سر گذاشتنش، چند لحظه ا یمو اجازه رفتن بهش ن ندکرد میدوره اش  دند،ید یاو را م

: گفت یها، مرتب م جوان يها اما آقا حسن خله بدون توجه به حرف ها و سؤال. دندیخند یو م کردند می يشاد

دادند تا او رد شود و به راهش که معلوم نبود به کجا  یو اجازه م شدند یجوانها خسته م نکهیتا ا ».ستیحق با عل«

برساند و  يهر روز به گوش همه در هر محله ا دیرا با امشیبود که پ يقاصد ایادامه دهد، گو د،برو خواهد می

کار هر روزش  نیمتوقف شود و ا ییآمد که جا یشده بود، خوشش نم نییتع شیکه برا يا فهیوظ نیبخاطر هم

از راه رفتن   یوقت رایز بود، یقهوه خانه هاشم قهوه چ يدر محله نفرآباد، جلو شد، یکه متوقف م ییبود، تنها جا

و به داخل قهوه  ستادیا یقهوه خانه م يجلو د،یرس یشد و بر حسب اتفاق  که به نفر آباد م یروزانه خسته م يها

قهوه خانه را بهش نشان  يجلو یصندل د،ید یکه او را خسته و درمانده م یو قاسم قهوه چ کرد میخانه نگاه 

آورد و آقا حسن خله آنرا  یقند پهلو م يچا کی شیبرا ینشست و قاسم قهوه چ یم یصندل يو او رو دادیم

 نکهیتا ا. داد یرا ادامه م »ستیحق با عل«همانطور که آنجا نشسته بود، ذکر ،يچا دنیو پس از نوش دینوش یم

که ازش تشکر و  یاو هم فقط با نگاه. گفت تا از آنجا برود یاش در رفته و بهش م یخستگ شد یقاسم متوجه م

شد و خسته و کوفته به  یشب م نکهیداد، تا ا یو سپس به راهش ادامه م شد یم رهیبه قاسم خ د،یباریم یقدردان

باقر بود  شیخانه منزل پسر عمو نیا رفت،یدر محله پشت حرم بود م یاطاق در خانه کوچک کیخانه اش، که 

 یم شیکه داشتند برا يزیاز آن چ اظرف غذ کیو هر شب  کردند می یکه با زن و دو فرزندش در آن زندگ

 کینانوا  شد،یمحل رد م يبربر ییوقتها صبح ها هم که از جلو نانوا یبعض. خوراك روزانه او بود نیآوردند، ا

  .شد یصبحانه اش م نهمیخورد، ا یداد که در حال رفتن و ذکرگفتن م یبه او م يسوم نان بربر

ماه رمضان گذرش به مسجد  يایاح يشب از شبها کی نکهیتا ا. آقا حسن خله بود یزندگ يتکرار هر روز نیا

  .افتاد میحرم در صحن شاه عبد العظ يروبرو

 یسر گذاشته بودند، او وقت يگرفته بودن و قرآن ها را بر رو ایآنجا که شب نوزدهم ماه رمضان بود، مردم اح در

به مردم انداخت و  یو نگاه ستادیا »ستیحق با عل«: گفت یمرتب م کهیدرحال د،یبه وسط صحن مسجد رس

و چنان شور گرفته بودش که  »ستیحق با عل«: زد یم ادیسپس با دو دست مرتب و محکم به سرش زد و فر

 ریشور غ. »ستیحق با عل«: زدندیم ادیو ناخودآگاه همراه با او فر کردند می هیگر يها يمردم با مشاهده او ها

تا . شده بودند خودیبه مردم دست داده بود که همه از خود ب یمسجد را احاطه کرده بود، چنان حال یقابل وصف
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به  یمسجد او را از صحن مسجد خارج کردند و وقت انیشد، متول نیآقا حسن خله از حال رفت و نقش زم نکهیا

اما او همانجا با ولع تمام غذا را . صحرش باشد يآوردند که به اصطالح غذا شیغذا برا ینیس کیحال آمد، 

  .از مسجد خارج شد انیگو یا حق علخورد و ب

و  اورندیماه رمضان به مسجد ب کمیو  ستینوزدهم و ب يشب ها ياتفاق باعث شد که سال بعد عمداً او را برا نیا

  .و بشوراند اندیمردم را بگر »ستیحق با عل«به او اجازه دهند تا با گفتن  کروفونیاز پشت م

باور  نیبر ا يدگرگون شد، عده ا زیکرد و نظرها در موردش ن ریینگاه مردم به آقا حسن خله تغ خیآن تار از

 اموزند،یرا ب یمردم عشق به عل دیبا وانهید نیگفتند از ا یم يمجنون کرده، عده ا نیاو را چن یبودند که عشق عل

نداشت و  يبه او کار یکس گریخالصه د وانگان،یاست که خوشا به حال د نیا یوانگیگفتند اگر د یم یجمع

حق با «: گفتندیو م شدندیهم صدا م زیآنها ن ،»ستیحق با عل«: گفت یگذشتند و  او م یاز کنارشان م یوقت

  »!اقاحسن ستیعل

» آقا حسن خله، آقا حسن خله«و  کردند میبودند و باز مثل گذشته او را دنبال  یقاعده مستثن نیبچه ها از ا فقط

  .دگفتن یم

هم  یزن نهیس يها اتیچندبار ه یحت. گذاشتند یسر به سرش نم گریتر ها د هم از ترس بزرگ ها جوان

 ستینوزدهم و ب يشبها جهیبتوانند همان نت دیتاسوعا و عاشورا استفاده کنند تا شا امیخواستند از وجودش در ا یم

 ،يگریحرف د اینوحه و  »ستیبا عل حق«نداشت، چون او به جز گفتن جمله  يا دهیرمضان را ببرند، اما فا کمی

 نکهیماند تا ا یماه رمضان باق ایاح ياو بهمان شبها دیشد که کار مف نیا. گفت یم يگرید زینه بلد بود و نه چ

 شیچا یقاسم قهوه چ یوقت گفت،یرا م شیشگیروز در محله نفرآباد، جلو قهوه خانه نشسته بود و ذکر هم کی

با اشاره دست از مرد دعوت کرد که کنارش  ،کند میو او را نگاه  ستادهیا شیبرورو يمرد ریپ دیرا آورد، د

  .رفتیمرد هم پذ ند،یبنش

را به  رمردیآقا حسن گذاشت، اما او با دست خود پ يرا جلو يآنها آمد و چا يبه جلو يچا ینیس کیبا  قاسم

قاسم هم متوجه منظور او شد و هنگام دور شدن . خواست يهم چا رمردیپ يشکل برا نیقاسم نشان داد و به ا

  .رهیگ یحاال مهمان هم م: کرد و گفت يلب غرغر ریز

  ».ستیحق با عل«: او جواب داد »ست؟یحق با عل«: گفت رمردیحسن ذکرش را تکرار کرد و پ آقا

و  شود میهم اول  نیهم يبرا ست،یحق با عل! ستیاونهم عل: آقا حسن گفت ؟یچ یمحمد عل: مرد گفت ریپ

   ».بردیهمه را م

  است؟ یکل یمنظورت محمد عل: رمردیپ

گذاشت و  رمردیرا جلو پ يچا ینیلحظه هم قاسم س نیدر هم. تکان داد دییحسن با غرور سرش را بعالمت تا آقا

  !یشناس یرا هم م یکل یاهللا آقا حسن، محمد عل کیبار: گفت

  .گهیم بالله و اذان: حسن گفت آقا



!شود می  لمیکه بدون سانسور ف يا لمنامهیف  46 

 

AvayeBuf.wordpress.com  T.me/AVAYeBUF 

  !يکه بلد زهایچه چ! یزنیحرف هم م! زنده باد آقا حسن: قاسم

  !بگه تونهیاذان نم ه،یبالل خوردن: کرد و گفت رمردیحسن رو به پ آقا

  ه؟یاسمت چ یراست. بالل یاذان بگند حت توانند ی، همه مداواگر خدا بخ: رمردیپ

  من آقا حسن خله هستم، اسم تو؟: 

  نیشمس الد گنیبه من هم م: 

  ».ستیحق با عل«همان شمس خوبه، : 

  آقا بقال؟ یعل ایآقا قصاب  یعل ؟یکدام عل: 

  ».ستیحق با عل«: 

 یعل دیبا فهیخل غمبر،یبعد از پ یعنی ،يحتماً حق خالفت ورهبر ست؟یبا عل یچه حق ست؟یچرا حق با عل: 

گرفته اند، پس حق  گریها از همد که آدم ستیربوده، پس حق یحق را از عل نیحق او بوده و ابوبکر ا شد،  یم

کند،  يرهبر ایوجود ندارد که خالفت  يا فهینباشند، خل یچراکه اگر مردم! حق با توست! حق با منه! با مردمه

حق دفاع کند و هم  نیرا خدا بدهد، او هم قادر است از ا یحق را مردم داده اند نه خدا، اگر قرار باشد حق نیا

 ونسیرا از آتش و  میرا در خانه فرعون، ابراه یرا در ته چاه، موس وسفیچنانچه . ظش کندداند چگونه حف یم

در  ياش را که ابوبکر باشد، با صاعقه ا ندهیداده بود، ربا یحق را به عل نیاگر او ا. دحفظ کر یرا در دل ماه

  .کرد میچشم همگان کبابش  يجلو

حرف  زیر کیزد و سرتا پا گوش شده بود و شمس هم صحبتش گل کرده بود و  ینم یحرف گریحسن د آقا

هر دو بلند . بودند گریکدیبا  یمیو دوستان قد شناسند یرا م گریهمد شیآن دو از سالها پ نکهیمثل ا. زد یم

 يو رفتند تو دندیحسن خله رس قاکه سرگرم صحبت بودند، به خانه آ نطوریهم. راه افتادند یشدند و باهم به طرف

  .و نه شمس را دینه آقا حسن را د یماه، کس کیاطاق، رفتن همانا و تا 

و  کردند میدونفر در اطاق چه کار  نیا نکهیآنها برد، از ا يبرا یحسن، شام يشب دوم که باقر، پسر عمو در

آمد، پشت در،  رونیاز اطاق ب یشام، وقت ینیپس از گذاشتن س. روند، نگران شده بود ینم رونیچرا از منزل ب

 يصدا د،یاتفاقاً انتظارش به طول نکش. دهند یانجام م يو چه کار ندیگو یتا بفهمد آنها چه م ستادیگوش ا

دارند، حق دارند بدانند چه  يادیکه حق با مردم است، مردم حقوق ز یبنیآقا حسن م: گفتیکه م دیشمس را شن

 ست،یند چه مقدار از اموالشان به سرقت رفته است و سارق ککرده، مردم حق دارند بدان ياز منزلشان دزد یکس

را کشته، حق با مردم است،  زانشانیعز یتجاوز کرده و چه کس سشانیبه نوام یسمردم حق دارند بدانند چه ک

آمد و با  یم یخوب باز ابن ملجم شد، یاول م فهیخل یعل رمیگ. یحق با من است، حق با تو است، نه با عل

 یو موافقان نیمخالف يرهبر ایهر حکومت . همانطور که عمر و عثمان را کشتند شکافت، یسرش را م ریشمش

. مسموم يو غذا را کشتند، با شربت و انگور هیهمانطور که بق کنند، یدارد که مخالفها هم کار خودشان را م

  .بکند يو خدا هم نتوانست کار یمگر نکشتند؟ علم لدن
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همان روز  يبکند؟ فردا خواهد میبا حسن چکار  ست؟یمرد ک نیلرزه به تن باقر افتاد، اها،  حرف نیا دنیشن با

 نیام مارستانیکه مدتهاست از ت ستیآزار یب وانهید نیمعلوم شد شمس الد. کرد قیرفت و درباره شمس تحق

مثل خودش  یآقا حسن دوست نکهیا ازراحت شد و  الشیپس خ. به کارش ندارند يکار گریآباد فرار کرده و د

صبحانه هم  شانیهم عالوه بر شام هر روز برا نیهم يبرا. خوشحال شد ،زند مین يکه بهش صدمه ا داکردهیپ

  .برد یم

 میدر شب نوزدهم ماه رمضان، آقا حسن و شمس از اطاق خارج شده و بطرف صحن حضرت عبدالعظ نکهیا تا

و داخل مسجد  دنیگفت، هر دو ساکت به صحن رس یرا نم ستیآقا حسن ذکر حق با عل گهید. به راه افتادند

و با سالم و  کراستیاو را . آقا حسن خله خوشحال شدند و گفتند باالخره آقا حسن آمد دنیبا د يشدند، عده ا

را گرفت و به  کروفنیم. متوجهش نشد یداشت و کس یبیآقا حسن حال عج. بردند کروفنیصلوات به پشت م

و  »یعل«: دوباره گفت. »یعل«صدا گفتند  کی زیجماعت ن »یعل«زد  ادیناگهان فر .نگاه کرد رهیخ رهیجماعت خ

حق با ! ستیحق با تو ن ،یعل«: و گفت دیکش یگوش خراش ادیبار سوم از ته دل فر يبرا. مردم هم تکرار کردند

  »!ستین يا یعل چیحق با ه! حق با مردمه! حق باشمسه! منه

حق تو چگونه است؟  نیاگر مردم نباشند، ا«: بر صحن مسجد حاکم شد که او ادامه داد و گفت ینیسنگ سکوت

 یوقت گهینم يزیچ یچرا کس! حق با مردمه ه؟یچه حق نیا ستند؟ین یمردم یوقت ؟یخالفت کن یخواه یچگونه م

دزدان با  نیجماعت ا! هستند يرتگرچه دزدان غا نهایا! خورند یدزدند ومثل خر م یبه اسم حق، مال مردم را م

حقتان را  برد،یکالن کالن م برد، یرا م شینداشته باشد، خوبها یو ترس دیایکه با چراغ ب يچراغ آمده اند و دزد

   »!ستندیآنها هم ن د،یاگر شما نباش! یحق با شماست نه با عل د،یریبگ

 کردند میهاج و واج به آقا حسن خله نگاه  يعده ا کیبه هلهله شده بود،  لیصحن مسجد تبد نیسنگ سکوت

از اول : گفت یم يگرید ست،ین وانهید نکهیا: گفت یم یکیبازار پچ پچ گرم شده بود،  گر،ید يو در گوشه ا

  .دیگو یالحق م ناشده حالج و ا نهمیا: گفت یهم م یکیو  یهم نبوده، خودش را زده بود به خل

آقا حسن خله را گرفتند تا از مسجد خارج کنند اما او در همان حال مرتب  يآمدند و دست و پا يعده ا باالخره

را  ایاح يمسجد حال و هوا گریوبعد از خارج کردن آقا حسن خله، د» حق با منه، حق با مردمه«: زد یم ادیفر

  .ماندند یقبا یاز صحن مسجد خارج شدند، فقط تعداد کم یکی یکینداشت ومردم 

  .به سر او آمد ییچه بال دینفهم یو کس دیآقا حسن خله را ند یآن شب به بعد کس از

  

17/1/1396  
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  یانتخاب سرمرب

  

شروع فصل  يبرتر، مقام سوم را کسب کند حاال برا گیحق که توانسته بود پس از ورود به ل ارانیفوتبال  میت

  .ابدیدست  یبتواند به مقام اول دیانتخاب کند تا شا يکارآمد یل قصد داشت سرمربفوتبا دیجد

 یفوتبال از باشگاه کنانیباز ییرهبر است که در گذشته رابط جابجا یعل يحق، آقا ارانیو باشگاه  میت صاحب

 ریمد ای یبود که اگر هر مرب دهیرس ییکرده بود و کار به جا تیفعال نهیزم نیها در ا سال. بود گریبه باشگاه د

رهبر مراجعه  یعل يبه آقا شد یتمام م باشگاهشکه قراردادش با  یکنیهر باز ایخواست  یم یکنیباز ،یباشگاه

بدست  یرهبر ثروت کالن یعل يناگهان آقا یول. گرفت یانجام م شانیها به دست ا ییتمام جابجا. کرد می

 متیخارج شهر به ق يها ابانیرا در ب یبزرگ نیقطعه زم نکهیتا ا. چگونه و از کجا دینفهم چکسیآورد که ه

 کیگرفت و شروع به ساخت  يشهر نیاز زم یفرهنگ یمکان ورزش کی جادیا يارزان جهت کاربر یلیخ

 کیو  گرید یورزش يو سالنها يو استخر شنا و سالن بدنساز بالیفوتبال و وال نیزم کیبا . ورزشگاه کرد

البته ابتدا قصد داشت آنها را اجاره دهد اما منصرف شده . و چند مغازه نیچند  و ییرایتاالر پذ کیو  هینیحس

 نیبودند در ورزش هم توانستند ا یتاجر موفق شانیکه ا ییوارد گود شد و از آنجا یورزش نهیخود در زم

پس  ست،یو تور يصنعت است مانند صنعت جهانگرد کیبود که ورزش   نیشعارش ا. را ادامه دهند تیموفق

  .باشد یمنبع درآمد خوب دیبا

را به رنگ سبز انتخاب  میت راهنیبود که پ نیداشت ا شانیباشگاه ا يبرا یکه درآمد خوب یینمونه از کارها کی

و چاپ کردند که در  یرا با رنگ قرمز طراح »نایبانا فتحنا لک فتحاً م« يبایبا خط ز راهنیپ يکردند و رو

 زیعز انییو روستا يدوستان بلکه مردم عاد رزشالبته نه فقط و. دیبه فروش رس يادیسرتاسر کشور به مقدار ز

. به فروش رفت هیمسلمان همسا يهم در کشورها يادیمقدار ز یحت. کردند يادیاستقبال ز راهنیپ نیهم از ا

کردند که مورد  هیته» است روزیپ ریخون بر شمش«را باز با همان رنگ و نوشته  میدوم ت راهنیپس از آن پ

عالقمندان  حهیاز ال میعمل باعث شد طرفداران ت نیقرارگرفت و هم یحزب اله اناستقبال برادران و خواهر

  .جامعه کشانده شود عیوس يفوتبال به قشرها

مخصوص خودشان را  يها روش شانیا. سندیبنو »یصرُننیمن  نصرُیهل « میت راهنیپ يقصد دارند رو امسال

 غیروش ها تبل نیاز ا یکی. شده است میت يبرا گریدار بزرگ د هیسرما نیچند يها تیدارند که باعث حما

باعث فروش  غیتبل نیهم و گرفتیاست که بدون اطالع به مسؤالن آنها انجام م یمحصول اینوع کاال  کی

 ياز کشورها ینام و نشان یب کنانیبا باز نکهیا ایو  شد یم يداریکه توسط طرفداران خر شد یم يریچشمگ

 گرید يباال به باشگاهها یلیخ متیو داد و جنجال به ق غیبست و بعد با تبل یصاحب فوتبال قرارداد م

که مورد اعتراض هم قرار  کردم میمختلف دخالت  ياهم به شکله ها يو قضاوت باز ها يدر باز. فروخت یم

 میو حال امروز تصم اورد،یبوجود ن شانیا يبرا یمزاحمت چگاهیکه قابل اثبات نبود، ه ییاما از آنجا گرفتیم

فوتبال  انیاز مرب يادیمنظور تعداد ز نیبه هم ند،یحق انتخاب نما ارانیفوتبال  میت يبرا يدیجد یگرفتند سرمرب
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هم درست مثل  یانتخاب سر مرب وهیش نیا. ندیرا انتخاب نما کنفریشدگان  تا از جمع دعوت ردندرا دعوت ک

بهادر،  يو سه نفر از همکارانشان به نامها شانیا رایاست، ز بیو غر بیمعمول و عج ریرهبر غ ياعمال آقا ریسا

تا از  ندیطرح نماخود را م يها برنامهو  ندیایب انیمرب یکی یکینشسته و قرار است  یزرشناس و اسالم پناه در اطاق

  .ندینفر را انتخاب نما کیجمع،  انیم

 ریتحر زیم کیکه  یاطاق. بود که وارد اطاق شد کیدست دو و دست  میچند ت یمرب زهینفر محمود ر نیاول

 يبهادر، زرشناس و اسالم پناه کنار هم، روبرو انیکنفرانس که سه نفرآقا زیم کیآن  يو در جلو کیارشیبس

 انیآقا يروبرو وارید کنار یصندل کیکنفرانس و  زیم گریدر جهت د یخال یدر نشسته بودند و چهارصندل

 یاز حاضران پوشه و قلم کیهر  يلوکس خود بودند و جلو زیپشت م زیرهبر ن یعل يقرار داشت و البته آقا

  .قرار داشت

 یکه بهادر صندل ندیکنفرانس بنش زیکنار م يها یاز صندل یکی يپس از سالم خواست برود رو زهیر محمود

خودتان را : اسالم پناه گفت. نشست واریکنار د یصندل يرفت رو زهیرا به او نشان داد و محمود ر واریکنار د

  .دیرا مطرح کن تانیو برنامه کار یمعرف

  .کار کردم یمختلف يها میت يبرا یکه مدت ده سال است بعنوان مرب دیبدان دیهستم و شا زهیمن محمود ر: 

  د؟یکسب کرده ا ییچه مقامها: بهادر

را هم از دست دو به دست اول  میت کیرا از دست اول به دست دو بردم و  میسه ت ،يبعلت اشتباهات داور: 

  .در دست دو بودم یمختلف يها میت یآوردم که بعد از آن، شش سال هم مرب

  .دیهست زیر یلیشما خ زهیمحمود ر يآقا: پناه اسالم

  .زهیچه ت نیبخور بب زهیچه ر نیگفتند فلفل نب میقربان از قد: 

  .میکرده باش یدعوت نیما چن کنمیفکر نم د؟یشما از طرف ما دعوت شده بود: پناه اسالم

کنم و  شیاز کارمندانتان به من گفت، بخت خودم را آزما یکیهستم  یکه من آدم خوش شانس ییاز آنجا: 

  .بود که آمدم خدمتتان نیا شومیدانستم حتماً انتخاب م یچون من م

شما عالوه  دیببخش کنم،یمن فکر م د؟یشناسیحق را نم ارانی میمگر شما ت د،یکرد یکار اشتباه یلیخ: پناه اسالم

  .دیهم پرو هست یلیخ یبر خوش شانس

کرده  يکار شهیهم ییپرو نیهم با. شود می شرفتیو پ تیباعث موفق ییدارد؟ پرو یبیع ییبله هستم، مگه پرو: 

 يروزیپ کی شهیباخت خودم را هم. بشوند مانیخود پش يروزیشده اند ازپ روزیکه در مقابل من پ ییها میام ت

  ست؟یپرو ن یک دیینشان داده ام، تازه به من بگو

  .دیهدر نده نیاز ا شیوقت ما را ب د،یببر فیلطفاً تشر! ستیکاف: بهادر

به اطاق انداخت و خودش  یسالم کرده نگاه. خندان وارد اطاق شد ياز اطاق خارج و ممد آقا زهیر محمود

  .نشست واریکنار د یصندل يرو
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  .خندان کرد يرا از ممد آقا زهیاز محمود ر یهمان سؤال قبل زرشناس

بار  کی. تر بودمبر گیو ل کیدسته  يها میت یپانزده سال سابقه کار دارم، مرب. نوکر شما محمد خندان هستم: 

من  میاجازه را به ت نیا يو اشتباهات داور سهیبا دس یارنج کرده بودم که امکان اول شدنش بود ول یخوب میت

  .کنم که نجاتم دادند یندادند که باعث شد من اقدام به خودکش

  

  .عمل خالف شرع است نیا ؟یچرا خودکش: پناه اسالم

من . کردم می تینسبت به باشگاهم احساس مسئول. هستم یمن آدم متعصب نیبودم و به جز ا دهیمن زحمت کش: 

 نیبه من داده شود، بهتر میت نیدر ا تیمسئول نیباشگاهم کنم، اگر ا يدر هر صورت حاضرم جانم را فدا

  .ندقبول دار يفوتبال، بنده را تا حدود يبچه ها. کنمیم میرا جذب ت کنانیباز

  د؟یبکن دیتوان یم يشما چه کار. میانجام بده یبه خوب میتوان یکار را ما خودمان م نیا: بهادر

الزمه را  يها کیدهم با خنده و نشاط و تاکت یم نیرا تمر میمن ت! تواند انجام بدهد؟ یم يچه کار یمرب کی: 

به  ایگفتند بخند تا دن میکنم بخندند، از قد یرا وادار م میت. کنم یم ادهیمقابل با خنده و نشاط پ يها میدر برابر ت

 ينخندند، با توسر ممیتازه اگر افراد ت! دارد يرادیچه ا م،یبخند گرانید شیبه ر میتوان یهم م یگاه. تو بخندد

  .کنم یم دنیآنها را وادار به خند

  د؟یزن یم يتوسر کنانتانیپس شما به باز: پناه اسالم

پدراست که توسر فرزندش بزند، اگر نزند که پدر  کی فهیوظ. زندان من هستنددارد؟ آنها مثل فر یچه اشکال: 

  .ستین

  .کرد میرا بعداً اعالم خواه جهیما نت د،یممنون شما بفرما یلیخ: پناه اسالم

  .شود میوارد  یخندان از اطاق خارج شده و مؤمن یخندان با تشکر و لب يممدآقا

 يرو یکه با اشاره اسالم ندیکنفرانس بش زیپس از ورود و سالم خواست پشت م زهیمانند محمود ر زین یمؤمن

  .شد شانیقرار گرفت و باز همان سؤال از ا واریکنار د یصندل

سابقه . بودم یمل میت یبار هم سرمرب کیبرتر و  گیل يها میت یسرمرب دیدان یهستم و همانطور که م یمن مؤمن: 

 يمتعهد و اعتقاد میت کیکنم  یم یاهل فوتبال روشن و مشخص است و اما برنامه من، من سع يکار من برا

. نقش دارد اعتقاد و تعهد است هندارد، آنچ ینقش ادیتخصص ز دیدان یچون همانطور که م اورمیبوجود ب

در نماز جماعت  نیو سپس بعد از تمر ندیدر جلسه قرأت قرآن شرکت نما دیبا نیمن قبل از تمر کنانیباز

کنم تا به نماز جماعت  یرا مشغول م کنانیدر بعدازظهر باشد تا غروب باز ناتیاگر تمر. شرکت خواهند کرد

 يقبل از هر مسابقه دعا. شود می نیمعتقد با نام خدا و بخاطر خدا وارد زم کنیباز کی. میمغرب و اعشا برو

 میاز ت میکن یم یاست که سع دهیو دفاع از عق میزن یاو گل م ياریخواند و بخاطر خدا و به  میتوسل خواه

 دیجنگ است با دانیفوتبال م نیزم انیآقا. مینشو یو باعث شکست و سر افکندگ میدفاع کرده تا گل نخور

 »عاشورا و کل ارضٍ کربال ومٍیکل «بنده  دهیبه عق. خود دفاع کرد مانیو ا دهیو از عق دیجنگجو جنگ کیمانند 
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 م،یحاضر شو نیکربالست و هر روز هم در زم نیفوتبال سرزم نیپس هر زم. هست و خواهد بود شهیهم

  .سر خم نکرد انیدیزیو دربرابر  ینیبود و حس ییعاشورا دیپس با. عاشوراست

 انینیو شکست و اسارت با حس انیدیزیبا  يروزیکربال و عاشورا که روشن است، پ جهینت یمؤمن يآقا: بهادر

  !بود

ما  يشکست ها م،یباش ییما اگر عاشورا ست؟یشما ن میشعار ت نیمگر ا. است روزیرپیآقا، خون بر شمش ریخ: 

  .بودن مشکل است یاما مکتب ستیمشکل ن ادیاول شدن ز. ستیروزیپ نیع

 نیممنون که به ا یلیخ دیببر فیتشر دییبفرما! به من؟ د؟یده یبودن م یحاال شما هم به ما درس مکتب: پناه اسالم

  .دیدیزحمت کش شهیمثل هم د،یجلسه آمد

 یصندل يتعارف رو يو مقدار کیپس از سالم و عل. شود میوارد  بافیخارج شده، خال زین یمؤمن بیترت نیبد

  .ندینش یم  واریکنار د

در نظر  میت نیا تیهدا يکه برا يخود و سپس برنامه ا ياز سابقه کار يمقدار کی بافیخال يآقا: پناه اسالم

  .دیما بازگو کن يبرا د،یدار

مدرك  چیمن ه. و آنهم فوتبال شدم یورزش دانیوارد م ینظام ننیپلیسیبودم که با همان د ینظام کیمن : 

داشته باشد،  نیسپلید دیبا یمرب. کند تیترب یکالسها بتواند مرب نیاساساً قبول ندارم که ا رایندارم ز يگریمرب

 چگونهیچون و چرا اطاعت کنند، بدون ه بدوناوامرش را  ردستانشیکند که ز يبداند، بتواند کار تیریمد دیبا

هم گفته باشند،  گرانید دیشا. مطلق باشند عیمط دیبا شیابواب جمع یفرمانده نظام کیمانند . یسوال و اعتراض

 یتوپ چرم کیتوپ و تانک و تفنگ،  يحال به جا. جنگ است دانیم ،یفوتبال را اگر خوب نگاه کن دانیم

مرد  ست،ین یکار هر آدم نیا. یکن یدشمن را خنث يکهایکه شل یکن يکار وبه هدف  یبزن دیکه با يدار

 یالبته من آن دوره ها را پشت صندل. باشد دهیرا د ینظام یآکادم يمرد که دوره ها کی. خواهد می یجنگ

 ساندر خون ان دیبودن هم با یاعتقاد دارم جنگ رایدوره ها را گذرونده ام، ز نیا یام، من عمل دهیند یآکادم

 جنگد؟ یکه آنچنان جانانه م دهید دنیجنگ يدوره ها يمگر خرس الر. ياست مانند خروس الر کیباشد، ژنت

  .دهم یها را م میت یتمام بیترت يرهبر گازانبر یعل يآقا نیمن دست در دست هم دیاگر بنده را انتخاب کن

  .دییخود بگو یاز سابقه ورزش يلطفاً قدر بافیخال يبود آقا یعال اریخوب، بس اریبس : بهادر

  .فارس جیخل ينگرفتند رفتم به کشورها يمرا به باز نجایا يها میچون ت: 

 يمسئله ا نجاینگرفتن شما نبود، ا يعلتش به باز ج،یخل يبه کشورها دیبرد فیآن زمان که شما تشر: شیزراند

  .دیافتاد برگشت ابیها از آس آب یو وقت دیاز انظار دور باش یتا مدت دیدید نیکه صالح در ا دیکرد دایپ

 نیها را به بهتر میت نیالجمل و الملخ رفتم، ا میالنهار شدم و سپس به ت میت یمن در آنجا سرمرب لیبه هر دل: 

  .و اداره کردم یشکل سازمانده
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 يها يالملخ بطر میودر ت یالجمل کمک مرب میالنهار اخراج و در ت میشما را که از ت بافیخال يآقا: یاسالم

 دیرفت یکه با برانکارد م دیبود يجزو افراد شد، یدچار حادثه م یکنیو اگر باز دیداد یم کنانیآب را به باز

  .دیکرد میخارج  دانیرا از م کنیو باز نیداخل زم

  .ستین نطوریخالف به عرضتان رساندند، ا: 

که  دیاز خود به جا گذاشت یفساد مال کی د،یشما به هرجا که پا گذاشت درضمن. است نطوریچرا هم: زرشناس

  .وحشتناك بوده

فکر . شدند یاز آن مطلع م دینبا گرانیکه د دیرا برمال کن يو اسرار دیجلسه تهمت بزن نیقرار نبود در ا: 

  کنم؟ يمن هم افشاگر دیخواه یدانم؟ م ینم يزیمن از شما چ دیکن یم

  !ستیکاف: رهبر یعل

که  یانیآقا یمن حاضرم با تمام دییاگر اجازه بفرما. شما يسمعاً و طاعتاً جانم فدا. قربان شود میاطاعت : 

نشدم،  فشانیحر یو کالم یشما اگر از لحاظ فن فیهستند رو در رو مناظره کنم و به جان شر يگریمرب دیکاند

تا  کنم یهوا پخش م يده و پوکشان را رویکنم و مغز پوس یم یگلوله تو سرشان خال کی یکی رمیبخدا با هفت

  .همه راحت شود الیخ

 یکنم و اجازه نم یرا من خودم شخصاً اعالم م جهیکه نت دیمطمئن باش د،ییشما بفرما. متشکرم اریبس: رهبر یعل

  .داشته باشند یمورد دخالت نیدر ا گرانیدهم د

ه، کردم مییو تعظ شود میبلند (. سرتان شوم يمو کی يقربان فدا. ستمیبه زحمت شما ن یراض. متشکرم قربان: 

  ).شود میخارج 

 ،یاسالم يرود که باز آقا یکنفرانس م زیبطرف م کیبدون سالم وعل. شود میبه اتفاق مترجمش وارد  ویتیمور

اندازد  یرا باال م شیکرده، شانه ها یبه صندل ینگاه ویتیدهد و مور یرا نشان م واریکنار د یبا اشاره دست صندل

 ویتیمور يکه مترجم برا دینیبنش یآن صندل يرو: دیگو یبهادر م يآقا نباریرود که ا یکنفرانس م زیو بطرف م

  .کند  میترجمه 

با . ندیکه کنار او بنش کند میاشاره  زیو به مترجمش ن ندینشیکنفرانس م زیکنار م یصندل يبدون توجه رو ویتیمور

 دیلطفاً ترجمه نکن! است ییعجب آدم پرو: دیگو یم یکرده، اسالم ینگاه گرینشستن مترجم هر سه نفر به همد

  .میما به گوش هست تویمور يآقا د،ییبفرما. لماجید يآقا

ها و  پس جواب نیاز ا میدان ینم یچون زبان پرتقال. کند  میترجمه  تویمور يرا برا یاسالم يکالم آقا(: مترجم

  )میکن یم فیرا از زبان مترجم تعر تویمور يحرف ها

 يکار کردم و سپس برا یمختلف يها میدر ت یها بعنوان کمک مرب سال. تابعه کشور پرتقال هستم تویمور من

اول شد و سپس به  گایدر بندس ل میکشور آلمان شدم که آن ت گیدر ل نییرده پا میت کی یبار سرمرب نیاول

 انهیو بعد از آن به خاور م دشدم که آنهم در کشور خودش اول ش یژاپن میت کی یخاور دور رفتم و سرمرب

اول شد و  زین ایآس يآنجا در مسابقات باشگاه ها گیشدم که عالوه بر اول شدنش، در ل یمیت یآمدم و سر مرب
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کرده، همه زحمات من را گذاشتند به حساب شانس  یکم لطف یاما مفسدان ورزش. داشت یعال اریدرخشش بس

  .رفت ینم میاز آن ت يانتظار نیچون چن و اتفاق،

  کنند؟ یشما را قبول نم تویمور يآقا د؟یرو یتراز اول نم يها میچرا به ت: زرشناس

خواستم قدرت و  یبوده، من م يو قدرتمند يقو میت ندیگو یم ،یهم کسب کن یها اگر مقام میبا آن ت: 

  .نشان بدهم نییگمنام و رده پا يها میخود را با ت ییتوانا

  د؟یدار يما چه برنامه ا يبرا: یاسالم

اول  ایبرتر، اول و اگر به کارم ادامه دادم در آس گیشما در ل میبشوم، ت میت نیا یاگر سرمرب دیمطمئن باش: 

  .خواهد شد

  ؟یاول شد آن را رها کن میکه اگر ت يمگر قصد دار: یاسالم

 دیو قراردادم را تجد دیامکان دارد که عذرمرا بخواه. به شما دارد ی، بستگشود میشروع  دیچون سال جد ریخ: 

  .دینکن

  د؟یخواه یچقدر دستمزد م: زرشناس

  .دیخود در نظر گرفته ا یسرمرب يهمانقدر که برا: 

  د؟یخواه ینم يشتریو دستمزد ب دیکن ینم نییتع ینرخ نکاریا يشما برا یعنی: زرشناس

  .ریخ: 

  چرا؟: زرشناس

تواند  ینم یکس گریاول شوم، د ایسال دوم در آس يشما برا میمن با ت یدارم، وقت نانیکارم اطم چون من به: 

  .باعث برد من شده گرانیشانس و اشتباهات د دیبگو

  ؟یچ یعنی: پناه اسالم

مقام برسانم، آنوقت است که ارزش  نینام و نشان را به باالتر یگمنام و ب میت کیباز من توانسته ام  نکهیا یعنی: 

  .طالب من خواهند بود ایمطرح دن يها میت شتریمن مشخص شده و ب یواقع

  .ستین یگمنام میما مقام سوم را کسب کرده، ت میت و،یتیمور ينبود آقا یحرف خوب نیا: پناه اسالم

  .ستیمطرح ن ادیفوتبال ز يایدر دن دیقبول کن: 

  د؟یانتخاب کن دیخواه یرا چگونه م میت د،یشناس یما را نم کنانیشما که باز: پناه اسالم

 کی کی. نگاه کردم نترنتیو ا ونیتلوز قیشما را از طر يهایباز یتمام امیب نجایگرفتم به ا میمن تصم یوقت: 

 گیو چه در ل کیواقفم، چه در دسته  کنانیباز کی کی یبه قدرت و جنگندگ. شناسم یآنها را از شما بهترم

  .را ارنج خواهم کرد یخوب اریبس میت دیکن جذبآنها را  دیکنم، شما بتوان یرا که من انتخاب م ياگر افراد. برتر

حتماً و حتماً با شما تماس . دیجلسه شرکت کرد نیممنون که در ا یلیخ و،یتیمور يخوب آقا اریبس: پناه اسالم

  .دیگرفت، منتظر تماس ما باش میخواه
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 یصندل يرو میکه پس از سالم و تعظ شود میوارد  یخارج شده، خادم یو مترجم پس از خداحافظ ویتیمور

  .ندینش یم واریکنار د

  .دییبگو دیما دار يکه برا يخودتان و برنامه ا ياز سابقه کار: پناه اسالم

که بودم، از من  یبودم و در هر باشگاه یسرمرب یمختلف يها میدر ت. هستم یخادم دیو نوکر شما سع کیکوچ: 

هم  نیهم يبرا. کردم می ادهیباشگاه را پ يو رؤسا تیریمد يخواسته ها و هدف ها رایبودند، چرا؟ ز یراض

  .کار من مشکل ساز نشد چوقتیه

  .یخادم يآقا میشما مطلع هست یدر پ یپ يما از باخت ها: زرشناس

قربان شما بروم، . و صاحبان امر مهم است و بس رانیسر مبارکتان بشوم، اصل خواسته ها و اهداف مد يفدا: 

است و توپ و دروازه بدون گلر،  کنیباز ،یتواند معجزه بکند؟ آقا دروازه خال یم یمرب دیکن یشما فکر م

دفاع از داخل خط  د؟یآیم رب یاز دست مرب يکند؟ چه کار کاریچ یمرب. ها یتماشاچ يتو کند میشوت 

 ،یرود تو گل، بدون برخورد با کس ی، توپ مکند  میشوت  فیپاس، بطرف دروازه حر تیهجده قدم خود به ن

 یگل، به مرب شود میو  دهد یتوپ را قل م یکیزند و  یها م یتماشاچ يتو یکیرا  یبوده؟ پنالت یکار مرب

 دیا فرستادر يباشگاه افراد ریمد ياهداف و خواسته ها فشما برخال دیاما فرض کن. قربان شما ریمربوطه؟ خ

پا  رینعمت و صاحب امر خود را ز یول يخواسته ها یدارد وقت يا جهیبرنده شد، چه نت میو اتفاقاً ت نیزم يتو

در پس پرده چه قرار و  دیدان یاصالً شما چه م د؟یدلخور و ناراحت کرده ا قهیو او را نود دق دیگذاشته ا

  .مقابل واگذار کنند میرا به ت يباز نیخواستند ا یم شانیبوده است، ا ییمدارها

  .خود کنانینسبت به باز یحت د،یدار یشما چشم ناپاک ندیگویم یخادم يآقا یول: پناه اسالم

  د؟یکن یها، شما چرا باور م يخود ریغ ،یعوامل خارج ند،یگویتهمت است قربان، دشمنان م: 

  .اند دهید يمجاز يدانند و در شبکه ها یرا م نیبه خط خودتان، همه ا د،یشما توبه نامه نوشته ا یول: بهادر

بخشد، شما  یخداوند توبه کننده را م. که من توبه کرده ام دییفرما یباشد، شما خودتان م نطوریبر فرض که ا: 

  د؟یببخش دیخواه ینم

  ؟یخادم يآقا دیدار يما چه برنامه ا يبهادر، برا يآقا میبگذر: پناه اسالم

توانم داشته  یم يخادم هستم، خدمتگزار و نوکرم، قربان من چه برنامه ا داست،یپ من همانطور که از اسمم: 

رهبرکه  يجناب آقا ایانتخاب کنم  کنیتوانم باز یمن بهتر م دییهستند، شما بفرما زیجناب رهبر عز یباشم وقت

جناب رهبر برنامه  یوقت توانم بدهم یم يا برنامهمن چه  شناسد؟یرا بهتر م کنانیفوتبال باز يایدر دن یاز هر کس

 ک،یو تکن کیتاکت یصاحب اصل یبکنم وقت ادهیپ توانم یم یکیو تکن کیجهان فوتبال هستند؟ من چه تاکت زیر

رهبر  يجناب آقا یوقت میبده میتوان یرا م ینیچه تمر يگریهر کس د ایمن  م؟یرهبررا دار يجناب آقا یعنی

  فوتبال هستند؟ نینو يها نیباشد، طراح و مبتکر تمر شانیکه جانم فدا زیعز

علم  يهایکار زهیبه ر شانیعرض اندام بکند، ا زیرهبر عز يبتواند در برابرجناب آقا يکرده بدنساز غلط

تواند  یم هیدکتر تغذ نیدارند، کدام نهیزم نیحرف گفته نشده در ا یکل شانیعالم و واقف هستند، ا ،يبدنساز
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 دیندار یبه سرمرب اجیداشته باشد؟ شما احت يرهبر حرف تازه ا يجناب آقا یعنی هیمسلم تغذ در برابر استاد

مثل بنده که  دیخواه یم ینوکر و خادم کیهماهنگ کننده ساده،  کیکار پرداز،  کیبشوم، شما  تانیفدا

انتخاب شوم، به حول و  تیمسول نیا ياگر بنده برا. ردیها را بگ جهینت نیرا مو به مو اجراکند و بهتر شانیاوامر ا

در راه  یانجام بدهم با جان و دل و جانفشان دیرهبر آنچه را که با يآقا يها تیحما وتوکل به خدا و  یقوه اله

  ).فرستند یرمیهرسه نفر صلوات و تکب(. و افتخارانجام خواهم داد يبا سربلند شانیا

  .دیببر فیرتش دیتوان یشما م یخادم يآقا ارخوبیبس: پناه اسالم

  

بعنوان  یخادم دیسع يبودند، آقا ویتیبهادر و زرشناس موافق با مور انیآقا نکهیپس از سه روز با ا یرفتن خادم با

  .کردند يشکست راسقوط دالورانه نامگذار نیسقوط کرد و ا کیبه دسته  میانتخاب شد و ت میت یسرمرب

  

17/2/1396  
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  به فرزند ینیدرس د میتعل

  

 ينشسته بود و برا ونیتلوز يبعدازظهر گرم خرداد ماه در هال آپارتمان کوچکش در جلو کیخان در  ریجهانگ

 کردم میتماشا  يکانال ها را چند لحظه ا یکی یکیو  کرد میسرگرم کننده، کانال ها را عوض  يبرنامه ا دنید

و در کانال  کردند میاخالق صحبت  مورددر  یاز کانالها، دو روحان یکیدر . رفت یم يگریو به سراغ کانال د

که  کردم میپخش  يتکرار لمیکانال هم ف کیو  گفت یدکتر حقوق درباره واجبات نماز سخن م کی گر،ید

نه . گشت که خودش را سرگرم کند یم يزیرا خاموش کرد و به دنبال چ ونیبود، لذا تلوز دهیبارها و بارها د

 يفرش در حال باز يرو ياسباب باز نیماش کینگاه کرد که با  زیبه پسرش کامب ،یو نه جدول بود  يروزنامه ا

استقبال کرد و رفت کنار  زیکار کنم؟ کامب ینیباهات درس د يخوایم زیکامب: بود، او را صدا کرد و گفت

از  زیکامب. رهیبگ ادی يزیچ ادیو اونهم ب یپس بهتره خواهرت را هم صداکن: گفت ریجهانگ. پدرش نشست

بهمون درس  خواد یبابا م ا،یب یکت: صداکرد و گفت ند،کرد می شیصدا یرا که کت ونیکتا خواهرشهمانجا 

: گفت ریجهانگ. امینم کنم،یم يمن دارم عروسک باز: بلند گفت يکه بود با صدا ییهم از همانجا یکت. بده

 ر،یبگ ادیاز خواهرت  ؟یخوان یچرا نماز نم ،یهست ینید لیندارد، اما پسرم تو که آنقدر عالقمند به مسا یمانع

  . شود میاو نمازش ترك ن

  .بابا اون نه سالشه: 

  .سالته زدهیخوب تو هم س: 

  .شهیواجب م شیبرا فیتکل یبهش واجب شده، اما پسر در پانزده سالگ فیتکل یکت بابا )خندد یقاه قاه م(:  

نماز عبادت خداوند است، تو خدا  ،یتا عادت کن یداره از حاال تو هم نماز بخوان ینداره پسرم، چه اشکال یبیع: 

  ست؟ین بهتر ،یو اگر عادت کن یکنیرا عبادت م

به من بگه مرتب به  یکیماند که  یم نینداره، مثل ا اجیبه عادت احت گهیبابا اگر نماز عبادت خداست که د: 

من با نگاه کردن به شما و با  کهیدرصورت ،یپدرت را دوست داشته باش یدوستت دارم تا عادت کن پدرت بگو 

  .کنم یم زحرف ها با زبان و نگاهم، دوست داشتن شما را مرتب ابرا یلیگفتن خ

  چندتاست؟ نید حاال بگو اصول. پسرم، قبول کردم نیآفر: 

  پنج تاست نید اصول: 

پنج تا است که عدل و امامت  عهیو مذهب ش نیاصول د. و نبوت و معاد دیتوح. سه تاست نینه پسرم اصول د: 

  .به آن سه تا اضافه شده

  !میدار گرانید نیاصول د به يما پنج تاست، ما چه کار يبرا: 

  ؟یچ یعنی دیتوحخوب . دادند ادیکه بهم  مییگویرا م ییزهایمن چ: 

  .ندارد ییو همتا کیو شر ستیکیخدا : 
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جهان هم خداوند  نیا يساخته است، بنّا ییساختمان را بنا کیهمانطور که . پسرم و خالق جهان است نیآفر: 

  .همتاست یو ب کتای

  .و بنّا ساختمان را دهیبله بابا خداوند ما و بنّا را آفر: 

  .یگیکه م نطورهیهم: 

  ده؟یآفر یبابا خدا را ک یول: 

  .چه؟ خداوند خودش، خودش را بوجود آورده یعنی: 

  ؟يچطور: 

است و خودش خودش را بوجود  یکه خداوند خالق جهان هست يریو بپذ یقبول کن دیبا! گهینداره د يچطور: 

  ؟یکن فیتعر یتوان یخوب نبوت را م. آورده

خدا و دستورات او را به  امیتا پ شود میاست که از طرف خداوند مبعوث  یکس غمبریو پ يغمبریپ یعنینبوت : 

ما حضرت  غمبریآنها پ نیمردم فرستاده که آخر يبرا غمبریو چهار هزار پ ستیمردم ابالغ کند و خداوند صد و ب

  .دیآ ینم يگرید غمبریاو پ ازبعد  یعنی. است غمبرانیکه خاتم پ باشد یم )ص(محمد ابن عبداهللا 

  .پسرم نیآفر نیآفر: 

 کیو همان  غمبریپ کیهمان  رویبشر نفرستاده تا همه پ يکتاب برا کی غمبرویپ کیبابا چرا خداوند  یول: 

  آمد؟ یهم بوجود نم یمذهب يکتاب باشند و آنقدر اختالف و جنگ ها

  ؟یزن یکه م هیها چ حرف نیا: 

در برابر  نیکره زم تیجمع کهیاونهم در زمان غمبرفرستادهیو چهار هزار پ ستیبابا، صد و ب گمیمگه دروغ م: 

  .نبوده يزیامروز چ

  .قوم بودند کیو  لهیقب کی يها فقط برا ینبوده، بعض ایکل دن يبرا غمبرانیپ نیهمه ا: 

  .قرون یکل بشر و تمام يبرا فرستاد ینفر را م کیخوب : 

  ؟یپسرم با چه زبان شهینم: 

 ست؟یو مسلمانه، زبانش عرب کنهیم یو ژاپن زندگ نیکه در چ یاون انسان ای ست؟یمگه زبان ما عرب ،یبا هر زبان: 

  کنند؟ یصحبت م یسیپراکنده هستند به زبان خود ع نیکه در سراسر کره زم یانیحیمس ای

  ؟یچ یعنیحاال بگو معاد . دهیکفر م يبو! حرف ها را نزن نیا: 

و  شود می یدگیو به کارنامه اعمالشان رس شوندیمرده ها زنده م یان تمامدر آخر زم یعنی امتیمعاد روز ق: 

  .مانندیو تا ابد در آنجا م روندیکار خوب کرده باشد، به بهشت و بدکاران و ستمکاران به جهنم م یهرکس

   !نیآفر نیآفر: 

  چند سال؟ یعنیبابا تا ابد  یول: 

  .استیدن ا،یدن یتا ابد، تا وقت یعنی: 
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که گناه  یمرتکب شده مثالً نماز نخوانده، با آدم یکه گناه کوچک یآدم هی گمیبشه؟ اصالً من م یچخوب که : 

تا  دیشان بایهر دو گه،یبد د يکارها یلیکرده و خ يمرتکب شده مثالً قتل کرده و آدم کشته، دزد یبزرگ يها

  ابد در جهنم بمانند و مجازات شوند؟

به  يپس کار ،یستین یتو که جهنم ره،یگیخودش قرار م يدر جا یداره، هر کس یپسرم جهنم درجات مختلف: 

  .کار جهنم نداشته باش

  باغ؟ کیتو  رندیم یبهشت، همگ روند یکه م ییها آدم ؟یبهشت چ: 

است  ییدر بهشت قصرها. دارند یخاص گاهیداره، مثالً شهدا مقام و جا ینه پسرم، بهشت هم درجات مختلف: 

به شهدا هفت  اقوت،یداره از لولو و مرجان و  ییها از نقره است، درخت یکیاز طال و  یکیآنها  يکه آجرها

  .نیو بب ایدهند که ب یقصر م

  ؟يبخر دیبا يپولدار و ثروتمند است؟ آنجا هم هرچه که بخوا يها بابا مگه در بهشت هم آدم: 

  .یو بنوش يبخور یتوان یم يخواهرچقدر ب ست،یو عسل جار ریاز ش یینه پسرم، در بهشت نهرها: 

 یو غن ریمگه اونجا هم فق خوره؟یلولو و مرجان به چه درد م يها طال و نقره واون درخت يپس اون خشت ها: 

  است؟

  .که در بهشت و جهنم وجود داره ستیزهایچ نهایا یول زمینه عز: 

  باشه؟ دهیرا د زهایچ نیاز اونجا آمده که ا یمگه کس: 

در  ایبه بهشت رفته  یفالن ؛ندیگو یمثالً م ،زنند یم ادیها ز حرف نجورینشده، خوب از ا امتینه هنوز که ق: 

  .بهشت است

  .چرت و پرت گفتند! پس حرفه: 

  .در کتب مقدس بهشون اشاره شده ست،ینه حرف هم ن: 

  !شندیزنده م یبابا همه مرده ها راست راست یراست: 

  بله، چرا که نه؟: 

  ؟يآخه چطور: 

 يخلق کرده، خلق ما، در آخرت هم براش کار ایدن نیهمانطور که خداوند من و تو و خواهر و مادرت را در ا: 

  .نداره

و خاك  دیبدن ما پوس یوقت دیگیشما م اد،یبوجود م يگریدو موجود زنده، موجود د اتیدر اثر عمل ایدن نیتو ا: 

انجام  یاتیپخش شده باشد، عمل ها ابانیجا باشد که امکان هم دارد نباشد و در ب کیشد، خاك بدنمون اگر در 

  م؟یشویو ما دوباره زنده م دهد یم

است از چهار پرنده  یداستان. شود میممکن  ،یرممکنیخدا بخواهد هر غ یوقت ست،ین یاتیعمل چیبه ه اجیاحت: 

  .زد یخواه یباز تو حرف مفت میکه آن را هم اگر بگو

  پدر؟ یچه حرف: 
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از کجا معلوم  دهیو اگر د دهیآنها را د یک ایپرنده ها همان پرنده ها بودند و  نیاز کجا معلوم ا ییگویمثالً م: 

  د؟یگو یکه راست م

  .کن بابا فینزنم، داستانش را تعر یدهم حرف یقول م: 

  ست؟یعدل چخوب . ستیاندازه کاف نیهم. نزن یمورد حرف نیهم در ا گهیندارد و د یلزوم: 

  .ستیخدا عادل است و ظالم ن: 

  ؟يقبول دار گهیرا که د نیا: 

 یلیو رزاق و مکار و خ میتازه اگر خداوند عادل باشد، جبار و رح ست،یصفت انسان کیبابا عادل  یول: 

  .شود می نهایاز ا شیب یلیخ نیآنوقت اصول د یعنیهم هست،  گهید يزهایچ

  .دارد يهمه در دل عادل جا نهایو مکار، ا میرزاق و جبار و رح )با خشم(: 

  ؟يندار يبا من کار گهیبابا تمام شد؟ د ).صحبت را تمام کند کند می یپدر شده و سع یمتوجه ناراحت( : 

  ؟یچ یعنیامامت ! تمام نشد رینخ: 

بعد از  یکیکه  باشد یفرزندش م ازدهیو  یبر عهده امام عل غمبر،یجامعه مسلمانان بعد از پ يرهبر یعنیامامت : 

  .باشندیم تیمسول نیعهده دار ا يگرید

  .شود می نیامام مسلم ،یو اوالد ذکور و ارشد هر امام یعل غمبرامامیبله، بعد از پ: 

  .اوالد ارشد نبودند گریاز امامان د یلیارشد نه بابا، مثالً امام سجاد و خ: 

  .است فیشر اریبزرگ و وجودش بس ارینقش امام بس ،کند می نییامام را خداوند تع. بله حق با توست: 

  که مردم متوجه شوند؟ کند میامام را انتخاب  يبابا خدا چطور: 

است و خداوند  نیامام، حجت خدا بر زم يتا متوجه شو یبخوان دیبا ،یدر فقه است بنام امام شناس یمبحث: 

  .گذارد یبندگانش را بدون حجت نم وقت چیه

  ؟یچ یعنی: 

ارشاد و  يلذا خداوند برا د،یآ ینم يگرید غمبریبوده، پ غمبرانیبعد از حضرت محمد چون خاتم پ نکهیا یعنی: 

  .را ادامه دهند و مردم بدون رهبر نباشند غمبریتا راه پ دهیها، امامان را برگز انسان ییراهنما

  .رفته اند ایدن نیبابا اماما که همشون از ا یول: 

را پر از  ایو دن کنند یشده ظهور م نیاز نظرند، در زمان مع بیغا یما زنده هستند ولنه پسرم، امام دوازدهم : 

  .عدل و داد خواهند کرد

  شه؟یم یچ بندیاالن که غا: 

  .وجود مبارکشون بر سر ما هست هیهستند اما سا بیدرسته که غا: 

و هنوز خداوند  شود می بیغا یدکسال از کو انیامام سال کیبابا، امامت اگر آنقدر مهم است که  فهممیمن نم: 

 ایآنها هر کدام صد و پنجاه  شد یم یامامان آنقدر کوتاه بوده؟ چ هیرا زنده نگه داشته، چرا عمر بق شانیا
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عمر امامان چهل و هشت سال و  نیانگیکه میدر صورت ند؟کرد می يو مردم را رهبر کردند میسال عمر  ستیدو

  .و سه سال است ستیآنها ب يرهبر يها سال نیانگیم

  .را دشمنانشان با زهر کشتند هیبق ن،یو امام حس یامامان ما را، بجز حضرت عل یتمام: 

 ینآنها که علم لَد. شوند، نه دشمنان بر امام ها روزیبر دشمنانشان پ شانیکه ا کردم می يخوب خداوند کار: 

مگر خدا خودش آنها را انتخاب نکرده بود، پس چرا مثل  دند؟یزهر را نوش يگریپس از د یکیداشته اند، چرا 

  نکرد؟ تیامام دوازدهم، از آنها حما

  .مردند یدادند، آنها هرگز نم یها زهر نم بابا اگر به امام: 

  .زهر بوده دنیها هم حتماً نقطه ضعفشان نوش چشمانش بود، امام ابیپس همانطور که نقطه ضعف افراس: 

  .تواند باشد ینم نیاز ا ریغ دهد، یعطر م يکه مدفوعش بو یامام ،یگفت بایز اریبله بس: 

  .کشته شدند ریبا شمش نیو امام حس یعل  امام یول: 

  .هم زهر آلود بوده رهایآن شمش: 

  .دندیرا که بر نیپدر سر امام حس یول: 

جان و مال و  شانیدارم، ا یارادت خاص نیامام ها به امام حس نیمن در ب زیکامب نیبب )تیو عصبان یبا ناراحت(: 

ستم و فساد،  ،دربرابر ظلم یستادگیاز منکر و ا یفرزندان خودشان را در راه اسالم و در راه امر به معروف و نه

  .فدا کردند

نبود، اما  یلشکرکش کیاز ابتدا  تیبا اهل ب شانیحرکت ا. کربال ندارم يبه داستان ها يمن کار یالبته پدر، ول: 

  .و ظلم و ستم سکوت کردند دیزیکاررا نکردند و در برابر  نیا شانیامام سجاد فرزند ا

  .بودند ماریب شانیپسر، در واقعه کربال ا ستین نطوریا )یبا ناراحت(: 

شد و از فساد  یآدم صالح ه،یابن معاو دیزی ایامام شدند، آ شانیبعد از واقعه کربال که ا م،یگو یآن زمان را نم: 

  نبود؟ يخبر گریو ظلم و ستم د

  .و فاسد بوده دیزی شهیملعون، هم دیزینه : 

که نکردند  یتی، از شورش مردم حما*1در واقع حره یسکوت کردند؟ حت دیزیپس چرا امام سجاد در برابر : 

دانست، فکر  یعاقبت کار کربال را نم نیامام حس یعنی. دانستند یعاقبت کار را م رایسکوت هم کردند، ز چ،یه

نکردند، از پسر  تیمختار هم حما امیو ق نیتواب امیبعد هم از ق! کنم یمنکه باور نم شوند، یم روزیکه پ ندکرد می

  .فرستادند دیزی يو برا دندیبر نیرا هم مثل امام حس دیسر ز نکهینکردند تا ا تیخودشان هم حما

  !يدار ادیگفتن ز يامامان حرف برا ریحتماً در مورد سا: 

  .دارم یاطالعات کشانی کیدر مورد  دیاگر شما بخواه: 

                                                             

  .کردند رونیرا ابتدا محاصره و سپس از شهر ب هیام یر واقعه حره، مردم کوفه شورش کرده، طرفداران بند  -  1
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 زهایپدر سوخته چه چ م،یدرس بد میخواست یم یرا باش که به ک بکن، ما تویباز نیالزم نکرده، برو ماش رینخ: 

  .)تماشا کرد یمدت کوتاه يکانالها را برا یکی یکیرا برداشت و  ونیدوباره کنترل تلوز(! داند یکه نم

  

18/3/1396   
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   یجمال دوست دوران کودک دیس

 

. من نیماش يخودش را انداخت جلو رمردیپ کی ن،یقزو يها یکیآمدم که نزد یاز زنجان به طرف تهران م

 يا قهیحس شد و چند دق یتمام بدنم ب ن،یبا ماش رمردیپس از برخورد پ ینداشتم ول يادیخوشبختانه سرعت ز

: گفت یو م کرد مین زد و مرا صدا یماش شهیبه ش کنفری نکهیتا ا. بکنم یحرکت لینتوانستم از پشت فرمان اتومب

را بازکرد و کمک کرد تا من از  نیمرد درب ماش. ستین میزیکردم که چ دیحالت خوبه آقا ؟ با حرکت سر تائ

سرش شکسته . شده بود، رفتم نیمن، نقش زم نیکه پس از تصادف با ماش يسر مرد يشوم و به باال ادهیپ نیماش

: که به کمک من آمده بود گفت يمرد. گفت ینم يزیو چ کردم مین یحرکت یآمد ول یبود و ازش خون م

 و سیخود منتظر پل یو ب مارستانیب مشیخودمون ببر یکن یرانندگ یتوان یاگر م. نترس آقا، زنده است

  .میآمبوالنس نش

  نداشته باشد؟ یندارم، اشکال یحرف: گفتم

. دادند يجا نیعقب ماش یرا در صندل رمردیرا هم به کمک گرفت و پ گرید کنفری! ؟یچه اشکال: گفت مرد

مرد هم آمد جلو، کنار من نشست . اش نگه داشته بود نهیس يرا رو رمردیعقب نشسته بود و سر پ کنفری کهیدرحال

مرد، مصدوم را به  يها ییراهنما اب. دیکن ییخودتان راهنما ستم،یرا بلد ن ییجا: گفتم. حرکت کن: و گفت

آنجا از دکتر معالج خواستم اگر امکانات معالجه مصدوم را ندارند، اجازه بدهند او را . میرساند یبوعل مارستانیب

ز برخواهند آمد و پس ا یصیاز پس هرگونه تشخ ست،ین ینگران چگونهیه يفعالً جا: به تهران ببرم، که گفتند

  .رفتم يآمده بود به کالنتر مارستانیکه به ب یانتظام يروین مامورپرونده به اتفاق  لیتشک

به  رمرد،یپ از داریپس از د ،يکالنتر سییر تیانتقال دادند و من با حسن ن یانتظام يروین نگیرا به پارک لیاتومب

و  حیصح رمرد،یخوشبختانه پ. رفتم مارستانیبه ب یانتظام يرویمامور ن کیهتل رفتم و فردا صبح باز به اتفاق 

حالت چطوره؟ جواب : دیپرس رمردیمامور ازپ. سر را داشت که پانسمان شده بود یفقط همان شکستگ. سالم بود

امروز مرخص  نیهم یتوان یو م يندار يمسئله ا چگونهیدکتر هم گفته که ه: مامور گفت. بدبختانه خوبم: داد

  .ورقه را امضاء کن نیا يپا ،يدار یتیآقا شکا نیاگر از ا. یبش

  .ندارم یتینه، شکا: 

  ؟یده یم تیپس رضا: 

  .بله: 

  .دیکن یرا ط یپاسگاه تا مراحل قانون دییایب دیتوان یشما م: را گرفت و گفت رمردیپ تیرضا مامور

  .امیباشه، بعداً خودم م: گفتم

 یدون یخودت م ،يمن سبز شد نیماش يتو جلو يچطور دمیمنکه نفهم: دمیپرس رمردیاز رفتن مامور از پ پس

  اتفاق افتاد؟ نیچرا ا
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یکودک  

 

 نیسنگ يها نیاز ماش یول ،کنم یخواستم خودکش یم. شما انداختم نیماش يمن خودم را عمداً جلو: 

. به پسرم برسد که در زندان است یکامل هیکه اگر مردم، د ادیمدل باال ب نیماش کیمنتظر ماندم تا . دمیترس یم

  . گذاشت نیزم ينفر در همان لحظه من را گرفت و آرام رو کیانگار  یول

او بود که به داد من و . ابوالفضل ایحضرت عباس بوده، چون در همان لحظه برخورد، من از ته قلب گفتم : گفتم

  .دیتو رس

  .نیزم يانگار بغل کرد و گذاشت رو یکیمنو ! اونکه دست نداره: 

  .بودپس جدت به کمکت آمده : گفتم

  .من بود که نگذاشت راحت شوم اهیبخت س. نداده یخواستم که بهم محل زهایچ یلیاز جدم خ: 

شما قبالً ساکن . تا به حال ذهن مرا مشغول کرده شبیازت دارم که از د یسوال. میها بگذر حرف نیاز ا دیس: 

  د؟یمحله چهارجوب نبود مان،یس ابانیخ ،يشهر ر

  د؟یدان یچرا، شما از کجا م: 

  اد؟یم ادتی. میکرد یباهم دعوا و آشت بالیچقدر سر وال. وارتونیبه د وارید هیهمسا ،من مسعود هستم دیس: 

  .نشناختمت! يچه خوب ماند ؟يتو مسعود: 

  .تو را شناختم یمنهم به سخت ؟يبا خودت چه کار کرد! يو شکسته شد ریپ یلیتو هم خ: 

  .بوده یسگ یزندگ نیسر من آمده، از دست ا ییهر بال. نکردم يدونم، منکه با خودم کار یم: 

  ؟یکن یچه کار م نجایا نمیخوب بگو بب: دمیگل انداخته بود، پرس دیبا س صحبتم

  .هیداستانش طوالن: 

  .کن فیتعر میوآنجا برا میتا باهم به خانه ات برو میایدهم و م یرا انجام م میکارها روم یباشه من م: 

و به طرف  هیته ییو مواد غذا وهیم يگرفتم و سر راه مقدار لیرا تحو لمیاتومب ،یمراحل قانون یاز ط پس

  . میجمال به اتفاق او به طرف منزلش رفت دیس صیحرکت کردم و پس از ترخ مارستانیب

کنار دفتر امامزاده  تیسوئ کی. آنجا بود یمتوال دجمالیکه س میدیرس ياز دهات تاکستان به امامزاده ا یکی در

قرار  ینیبا دو مخده ماش ینیفرش ماش کیکف اطاق . بود یو آشپزخانه کوچک یبهداشت سیاطاق و سرو کیبا 

 هیکه من ته ییزهایچ ياز جابجا پس دجمالیاز مخده ها نشستم و س یکی يجلو نیزم يمن همانجا رو. داشت

  .درست کند يگاز گذاشت تا چا يرا رو یآب يکرده بودم، کتر

  . میکه با هم بزن میحرف ها دار یلیخ. کن فیتعر نیبش ایب دیس: 

  .من نشست يآمد و روبرو دیس

  ادته؟یرا که  یداداشم حاج آقا مرتض: 

  .بود یآدم خوب! فراموش کرده باشم شهیآره، مگه م: 

  ؟یدونیاما تو ازش چه م! بود یآره، آدم خوب: 
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شد و بعد هم رفت مکه  دیشرکت بود، بعدش مامور خر رعاملیراننده مد. بودم دهیکه د ییزهایهمان چ ،یچیه: 

  .شده بود یو با تعصب نیمتد اریآدم بس. شد يریحاج آقا غد کانیو نزد دانیو جزء مر

 سییر. شد يریجزء افراد خاص حاج آقا غد یحاج. مال قبل از انقالب بود نهایا. یدونیم نجایپس تا هم: 

  .داد یحاج آقا را در ساخت و سازها، او انجام م يکارها شتریب. صندوق قرض الحسنه حاج آقا شده بود

  ؟یساخت و ساز چ: 

ساخت، شهرك  یبساز و بفروش بزرگ، پاساژ م کیبعد از انقالب شد  يریحاج آقا غد ،يبه، خبر ندار: 

کارها  نیا یتمام. خبر داشت یکه فقط حاج آقا مرتض کردم می يگریپر درآمد د يکارها یلیساخت و خ یم

  .گرفت یانجام م یبه دست حاج مرتض

  .نداشت ياوالً اونکه سواد. کنم یباور نم: 

  .که داشت یآره سواد نداشت، اما حرومزادگ. کنه یباور نم چکسیه: 

 یخانه فکستن کیتو مانیس ابانیتو همان خ. نداشت یکه مال و منال يریگذشته، حاج آقا غد یاز آقا مرتض: 

  !کرده بود دایگنج پ نکنه. کردم می یزندگ

. شد یگنج بزرگ و تمام نشدن کی گه،ید ياز آخوندها یلیاون و خ يانقالب برا. کرد دایآره، خوب گنج پ: 

شروع کردند به  نهایها را جمع کردند، ا یکه صراف یبگم، وقت تیکوچکشان را برا ياز کارها یکی یراست

و فروش  دیخر شانیبرا یو فردوس ينادر ابانیرا به کار گرفتند که تو خ يادیز يآدم ها. و فروش ارز دیخر

  .ندکرد می یخارج يدالر و پولها

  .بود یقانون ریکارشان غ. کردم می ریدستگ سیپل يآنها را که گاه گدار: 

. اورندیدر ب یبکنند و پول يآشفته بازار خواسته بودند کار نیشدند، که تو ا یم ریدستگ یآقا جان، کسان رینخ: 

در کنار حاج  یحاج آقا مرتض اورم،یسرت را درد ن. شدند یم ریدستگ کردند میخودشان کار  يکه برا ییآنها

 اورم،یخواست من سر از کارش در ب یکه نم ییحرومزاده از آنجا! شد که نگو و نپرس یغول يریآقا غد

ازش  يکار نیا: گفتیم. جمال بکن يبرا يکار هی یمرتض: گفتیمادرم م یهرچ. دست مرا نگرفت چوقتیه

مادرم درحال مرگ بود، من را آورد اسالم شهر و خادم  یوقت نکهیتا ا. دهیما را هم بر باد م يفقط آبرو اد،یبرنم

  .کارخانه بنز خاور استخدام کرد رمسجد کرد، جواد پسرم را هم د کی

  ؟يچند تا بچه دار ؟یزن گرفت یک: 

پسرم جواد . اوردیازدواجمان دوام ن شتریدو سال هم ب. زن گرفتم مکرد میاطلس کار تیدر کارخانه چ کهیوقت: 

بله من آمدم خادم مسجد . جواد شش ماهش شد، زنم طالق گرفت و رفت نکهیبعد از ا. را مادرم بزرگ کرد

د با غروب تو دفتر مسج يها یکیروز نزد کی نکهیگذشت تا ا یم یهم بودم، اموراتمون به خوب یراض. شدم

کار  کی : به حاج آقا گفت رزنیپ. جوان وارد دفتر مسجد شدند يبا دختر رزنیپ کیکه  میحاج آقا نشسته بود

من در دفتر را . دیایداخل ن یدر را ببند کس دیس: حاج آقا گفت. با شما تنها حرف بزنم خوامیدارم و م یخصوص

 یو با من فرق هیخود دیحرفت را بزن، س: گفت یحاج. فقط با خودتون کار دارم: زن گفت. از داخل قفل کردم
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را به دست گرفت و  یحاج يعبا نییحاج آقا و پا يزانو زد جلو کدفعهیبه من کرد و بعد  یزن نگاه. ندارد

حاج آقا دستم به دامنت، تو رو خدا، تو رو سر جدت قسم، تو رو به فاطمه زهرا : گفتیم زدیزار م کهیدرحال

اما زن . حرفت را بزن ؟يدیچرا قسم م: گفتیمرتب م یحاج. دیریدستم را بگ د،یقسم، کمکم کن تونیگرام مادر

را از دست  شیشد و عبا یعصبان یحاج نکهیها، تا ا امام کی کیداد به  یو حواله م دادیرا قسم م یمرتب حاج

. امداد امام تهیکم يبر دیبا يآمد اهاشتب ،یخواهیاگر پول م ست؟یمشکلت چ: بلند گفت يو با صدا دیزن کش

حاج آقا  د،یکن يبراش پدر د،یازش محافظت کن خوامیدارم که م یخواهم، امانت ینه حاج آقا پول نم: زن گفت

. کردم دیاو را از همان روز تولد نذر س ،)کند میبه دختر جوان همراهش اشاره (آمد  ایدختر که به دن نیا

که پدرش  شیسال پ کیاما چه کنم که از  ،کنم مشیتقد یروحان دیس کیخودم به  يخواستم با دستها یم

 ختیر رونیصاحبخانه مان ب م،یکه داشت یمقدار آت آشغال کیامروز  نیهم. دیازهم پاش یما بکل یزندگ. مرد

 برم،توانم با خودم ب یدختر را نم نیخواهم برگردم به دهاتمون اما ا یحاج آقا من م. کرد رونیو مارا از خانه ب

دختر را نذر  نیباخودم گفتم منکه ا. میندار يساله که از آنجا خبر انیسال. در انتظار ماست یدونم اونجا چ ینم

و به  دیدهم و اگر قابل بدان یرا به دست شما م تشیمسؤل د،یاگر شما قبول کن. بهتر از شما یکردم، چه کس دیس

را دارد و هم آخرتش  شیایدونم هم دن یم. شود می احتر المیخ شهیهم يکه من برا دیخودتون قبول کن يزیکن

 يبزرگوار دیو او را به عقد س دیکن يپدر د،یاما اگر قابل ندانست. شما خواهم بود يرا و تمام عمر دعاگو

خودش هم بجز نجابت و اطاعت از شوهرش  ،يگرید زیو نه چ خواد ینه مهر م. ندارد يادیانتظارات ز د،یورآدر

دونم  یم د،ییبفرما يبزرگوار. دیحضرت عباس کمک کن دهیآقا توروخدا به دو دست بر. دندار يگرید زیچ

خدا  م،یبجز مردن ندار ياست اما به جدتون قسم که دستمون از همه جا کوتاست و راه چاره ا یانتظار نادرست

 يعبا(. دیجون رحم کن خترد نیبه ا د،یو هزار هزار در آخرت بهتون اجر بده، به ما رحم کن ایدر دن کیانشا اهللا 

 يسرفه ا یحاج ).بود ریسراز يداد و اشک از چشمانش مثل باران بهار یرا گرفته بود و محکم تکان م یحاج

بنده هاشو تک و تنها  چوقتینباش، به خدا توکل کن، خدا ه دیمانا نقدریبلند شو مادر، بلند شو، ا: کرد و گفت

از من سرزده  یدانم چه گناه یبه خدا بوده، حاج آقا نم توکلم شهیهم: زن گفت. گذاردینم بتیمص دانیدر م

 د،یاز خدا غافل شد يقدر هیخانوم، شما  دیدار اریاخت: حاج آقا گفت. کند میما ن يهم بسو ینگاه میکه خدا ن

 شیپ يامروز که آمد نیشما گذاشت، هم يپا شیراه را پ نیخدا ا دیکرد دیدختر را نذر س نیکه ا يهمان روز

از رنج و عذاب  شهیهم يتا برا يآمد ،يبه خواست و اراده خدا آمد ر،ینخ ؟يخود آمد يبا پا یکنیم کرمن ف

خواست خداوند است، بنده هم به خواست او  نیا دانمیکه من م ییچشم خانوم، از آنجا يبه رو  ،يراحت شو

دهات ما در : گفت نز ؟يگردیبرم یو ک يبر يخوایراحت باشد، حاال بگو کجا م التیخ م،یگویم کیلب

 یخوب، کار خوب اریبس: گفت یحاج گردم،یخرابشده برنم نیبه ا گریو د مانمیده و همانجا م رمیاست، م شابورین

  .خواست خداست نهمیا ،یکنیم
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هم  يمقدار هیخانوم بده،  نیراه را به ا نهیپول سفر و هز هیاز صندوق مسجد  دیس: رو به من کرد و گفت یحاج

را همراهت کنم؟ زن  یکس ای يبر یتوانیخانوم خودت م. بهش بده تا بتواند خودش را جمع و جور کنه یخرج

 التیخ: گفت یحاج. کنم یالساعه حرکت م نیاز اقدس راحت بشود هم المینه خودم بلد هستم، اگر خ: گفت

 دیخودم عقد کنم با يرا برا شانیمن همسر و سه بچه دارم اگر بخوام ا میگو یاطالع م يراحت باشد، برا

خدا  تیاما اگر رضا. خواهند داد تیهم رضا شانیالبته اگر خواست خدا باشد، ا رمیحاج خانوم را بگ تیرضا

. دیس کیدختر را که مورد توجه اهللا است به عقد  نیکامل ا هیزیجه کیحتماً با  یکرد ول شهینم ينباشد کار

 کیباشه، باشه، : یحاج. کردم شیروحان دیحاج آقا من نذر س: حتماً معمم باشد؟ زن پاسخ داد دیبا یراست

 غهیص کی رم،یرا برعهده بگ شیسرپرست دیبا نکهیا يخواهم کرد و حاال برا دایپ شیبرا دیس یشوهر روحان

  .به من محرم باشند شانیخوانم که ا یم تیمحرم

   حاج آقا؟ يا غهیچه ص: دیپرس زن

  .است خواهر من تیمحرم يفقط برا ست،ین ییامر زناشو يبرا غهیص نیا د،یاریسردرنم لیمسا نیشما از ا: 

  .کاش همه مردها مثل شما بودند د،یو پاك هست فیحاج آقا شما چقدر شر. خدا عمر با عزت بهتون بده: 

 نیبده به ا يچند روز يو اطاق خودت را هم برا اندازیخانوم را راه ب نیا: به من گفت یحاج ارمیرا درد ن سرت

. نماز يبرا رمیمن م. نجایا اریخودت هم رختخوابت را ب م،یانجام بد شیبرا میتوانیم يچه کار مینیدختر تا بب

  .مسجد ایکه تمام شد ب تیکارها

منبر و  يتمام شده بود، رفت باال ینماز حاج. را انجام دادم و بعد از نماز رفتم به صحن مسجد یاوامر حاج منهم

بر سر ما مردم چه آوردند؟ از خدا و «: کالم شروع کرد نیبا ا قاًیدق. کرد یبیعج یسخنران. آن شب گل کاشت

 امت،یالق ومی یجماعت، حرام محمد، حرام ال. میا هراه مان را گم کرد م،یخدا غافل شده ا نیو کتاب و د غمبریپ

حالل کند و  تواندینم یکس. حرام است امتیآنچه را که حرام کرده تا ق امت،یالق ومی یحالل محمد، حالل ال

و  لیرابط جبرئ ،یحالل است، خود حضرت آوردنده کتاب، صاحب وح امتیآنچه را هم که حالل کرده تا ق

را که ما بر تو حالل  يزیچ یتوان یمحمد تو نم ينازل شد که ا هیآ. حرام فرمودند درا برخو هیقبط میمر یوقت

. کند اریاخت يتواند چهار زن عقد یهر مرد م يقدس محمدم نییآقا بر اساس آ. یبر خود حرام کن م،یکرده ا

و قرآن  مدحرف مح یعنی ،يغلط کرد! یکیو زن  یکیخدا  یگیو م يایحاال تو م. حالل اندر حالل است نیا

که ازدواج بر آنها واجب شده،  يهر دختر و مرد! آدم احمق يغلط تو کرد! کالم خدا غلط یعنی! محمد پوچ

را به  تانیبابا دخترها. کند می نشانینفر نیزم دارند،یکه برم یگردن ندهند، هر قدم غمبریاگر به امرخدا و سنت پ

هنوز  ایبشود و  دایپ یشوهر خوب دیبا ایتو سرش،  بخورهکه آن درس هم  خواند یمختلف مثالً درس م يبهانه ها

دور  تانیواله باله رحمت و برکت را از خانه ها! دیقربونش برم بچه است و فالن و فالن در خانه نگه ندار

دختر به امر خدا نه سالش . دیشو یم یفساد و تباه یبان. در منزلتان سکونت کند طانیش دیشو یباعث م. دیکن یم

به بهانه داشتن خانه و . دینبال مرد پولدار نگردد. هرچه زودتر شوهر کند دیبهش واجبه و با فیلکه شد، تک

شما امر خدا را اطاعت . آمده اند ایمگر همه از ابتدا ثروتمند بدن. دیرا برِ دل خودتون ننشان چارهیدختر ب لیاتومب



جمال دوست دوران  دیس 67

یکودک  

 

 اریاخت یسوم ایرا که همسر دوم  يمرد دینسرزنش نک. کند  میباز  تانیثروت را به رو يخدا خودش درها د،یکن

 یکیکرده، زن  يرویاون مرد امر خدا را اطاعت کرده، از امر خدا پ ،ی، بدبخت تو خودت قابل سرزنشکند می

. کفه ترازو گذاشته است کیکرده و در  سهیاحمق، زن را با خدا مقا! حرف را زده؟ نیا يچه خر. .یکیخدا 

طالبش هستند باز کنم،  کهیکسان يبهشت را برا يخوام درها یامشب م د،یکن فکر یکم دیرا گفتم که بر نهایا

ازدواج کند،  خواهد میکه از خودش تنگ دست تر است  يدختر جوان به امرخدا گردن نهاده و با مرد کی

 د،یکن هیزوج ته نیا يبرا یتوان یو م يآنچه که در توان دار يبساز یخواه یاگر آخرتت را م زندارد،یچ چیه

. خچالی ،ینیفرش ماش يندار ر،یفرش دست باف بگ شانیبرا ياگر توانش را دار تواند، یهرکس هرچقدر که م

 دیتوان یامشب م نیاز هم. زوج نیدستش را بده به ا کی ،يدار یاصالً اگر در منزلت دو دست استکان و نعلبک

بهشت  يخواهم درها یمن م دیاشتباه نکن د،یده لیجمال تحو دیدفتر مسجد و به س دیاوریخودتان را ب يایهدا

و  انیوگرنه دوستان و آشنا دیرا دار اقتشیل ایدن نیتو ا یاز هرکس شتریدانم شما ب یشما بازکنم، چون م يرا برا

. کند میدو جوان را برآورده  نیا يازهاین یتمام کنفرشانیآنها لب باز کنم،  يدر بازار دارم که اگر برا یدانیمر

  .و رحمت اهللا و برکاته کمیوسالم عل. شما شود بیثواب نص نیا خواهم یاما من م

  .شهیشروع م نیاصل ماجرا، بعد از ا نجا،یتا ا نیا

  .را داد و آمد نشست يچا بیآورد وسط اطاق گذاشت و بعد هم ترت وهیبشقاب م کیبلند شد و  دجمالیس

  بازم بگم؟ يحوصله دار: 

  .کن فیتعر ،ياگر حالش را دار دنم،یمشتاق شن یلیاتفاقاً خ: 

چهار  ـ  آن روز وقت غروب به اندازه سه يفردا. من دادند لیآوردند و تحو يادیز لیاز همان شب مردم وسا: 

سوم اجاره که  کیرا در همان اسالمشهر به حاج آقا داد با  یمنزل دینفر هم کل کی. کامل جمع شد هیزیجه

بگم که بعد از چند روز حاج آقا  نویا. رده شداساس و لوازم همراه با اقدس خانوم به آن خانه ب هیهمان شب کل

  .کرد غهیخودش ص ياقدس را برا

  .کرد غهیص شود میبودم که دختر را ن دهیموقت کرد؟ من شن غهیص شود میمگه دختر را  ؟یگفت یچ: 

خوشگل  یلیبرات بگم، اقدس خانوم خ نویا کنند، یاش م غهیو بعد ص اورندیدرم ياول دختر را از دختر دیشا: 

اقدس خانوم  اجاتیبه اقدس خانوم دل باخته بود و من هر روز احت يبود و حاج آقا هم بدجور کلیو خوش ه

داد که  یرا جواد پسرم انجام م فهیوظ نیهم که کار داشتم، ا يگاه گدار. بردم یو به منزلش م کردم می هیرا ته

. و عاشق اقدس شد فتهیرفت و آمدها جواد ش نیدر ا. گذاشتم جواد با اقدس روبرو شود یکاش هرگز نم يا

از  یعاقبت حاج. دل باخته بود ياقدس هم به جواد بدجور. مایو خوش س کلیهم جوان بود، هم خوش ه  جواد

کرد که جواد  يچند بار لت و پار کردن جواد توسط عواملش، ابتدا کار ازپس . رابطه اقدس و جواد باخبر شد

و  کاریب یعنی. دیایمن ن شیخواب هم، پ يکرد که جواد برا نکردند و قدغ رونیرا از کارخانه بنز خاور ب

 یلو دیخواب یسوپر مارکت شروع به کار کرد و همانجا شبها در سوپرمارکت م کیاما جواد در . خانمان شد یب
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 خوامیم نجا،یا اریبرو جواد و ب: شب به من گفت کیبه ستوه آمد و  یحاج نکهیتا ا. رابطه اش با اقدس قطع نشد

  .باهاتون اتمام حجت کنم

 یعنیزن شوهردار  کیرابطه با  یدان یمن است؟ تو م يا غهیزن ص نیا یدان یتو م: دیشب از جواد پرس آن

  ؟یچ

 د؟یکنیرا فسخ نم غهیمنو دوست داره، چرا ص دیدان یشماست، حاال که م يا غهیحاج آقا زن ص: گفت جواد

اون مثل دختر شما  د،یپدر اقدس خانوم هست يحاج آقا شما جا: بشود؟ جواد گفت یکه چ: دیپرس یحاج

نه بصورت موقت، اقدس به عقد دائم  م،یکن یمنو اقدس با هم ازدواج م د،یرا فسخ کن غهیمونه، اگر شما ص یم

مال  زشیآنجا که همه چ: جواد جواب داد! د؟یکن یم یحتماً در خانه من هم زندگ: گفت یحاج. ادیمن درم

مگر قرار نبود شما  م،یکن یم یو با اساس و مال خودمون زندگ میریگ یاطاق م کی ر،یخ. مردم است حاج آقا

 يچلغوز دینه س ،یروحان دیس کی: گفت یحاج. دمیک سیخوب منهم  د؟یاوریدر ب دیس کیاقدس را به عقد 

. پسر کنمیوگرنه از صفحه روزگار محوت م! دور اقدس را خط بکش. امدهیها به تو ن یفضول نیتازه ا! مثل تو

نه من،  یدور اقدس را خط بکشد، تو هست دیکه با یکس م،یرا دوست دار گریمنو اقدس همد: جواد جواب داد

و پشت  یشهر فرار کن نیاز ا کنمیم يگذارم، کار یبرات آبرو نم یبخدا قسم حاج ،یکناگر اقدس را آزاد ن

و حاج آقا  یاگر بخاطر حاج آقا مرتض ،یزن یتر از دهنت حرف م بزرگ :گفت یحاج. یسرت را هم نگاه نکن

بهت  ارمساله د نیحاج آقا چند: من گفتم. پسر الدنگ االغ یگذاشتم نفس بکش ینم هیثان کینبود،  يریغد

پسر  نیا دانم،یاز شما م زهایچ یلیسالها خ نیمنهم در عرض ا کنم،یو مواجب خدمت م رهیج ینوکر ب کیمثل 

نشستم و دارم سر  نجایجمال بخاطر توست که االن ا دیس يوایا: گفت. دیرا نگه دار من است، ال اقل حرمت من

پسرت  يخودت جلو ای. نبود نجایمن و شما ا يحرمت نبود، جا نیاگر ا. زنم یحرف م یمهم نیبه ا يمسئله ا

  .بلند شد و رفت. من خواهم گرفت ای ،يریگ یرا م

  شد؟ یبعد چ: 

کشه تا آثارش محو  یروز طول م ستیزنه که ب یبه اقدس م یچنان کتک. اقدس شیپ رهیحاج آقا همان شب م:

 نیآخر نیماش کی دمیبا ساك برگشتم، د یوقت. بخرم شیبرا يساك سفر کیروز خواست  کیبعد، . بشه

را آنجا  یمرتض قاوارد دفتر مسجد شدم، غالم رضا راننده حاج آ یوقت. مسجد پارك کرده يجلو کیمدل ش

به من  نکهیهم پس از ا یراننده حاج آقا مرتض. نشست نیساك را از من گرفت و رفت داخل ماش یحاج. دمید

از همان روز به بعد . رفت پشت فرمان قرار گرفت و با حاج آقا رفتند د؟یکار کرد یشما پدر و پسر چ: گفت

 يقرار یبود و ب هیکارش مرتب گر. شد یم وانهید داشتجواد . به کجا رفته دیو نفهم دیاقدس را ند یکس گرید

که  دمینداشت، به خودم جرات دادم و چند بار از حاج آقا پرس يا دهیفا کردم می حتی، هرچقدر نصکرد می

: گفتم. هم حرفش را نزن گریاقدس مرد، د: هم گفت کباری. ارتیرفته ز: دوبار گفت یکیاقدس کجا رفته، 

بودم، پسر الدنگ تو نگذاشت، : گفت. دیاز طرف مادرش، شما که امانتدار بود بود یحاج آقا اقدس امانت
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را  تیتا قدر عاف ،کنه یتا بره مثل سگ زندگ رونیانداختمش ب. را نداشت یزندگ نیا اقتیل. طالقش دادم

  . بفهمد

. برد یحاج مرتضاقدس را راننده عموت  یبابا راست: و بهش گفتم دمینفهم رود، یجواد دارد از دست م دمید

داند اقدس  یتواند داشته باشد؟ حتماً عمو م یم یچرا عمو؟ اون چه نقش: جواد مات و مبهود شد و گفت

  .کنم یم داشیکنم، پ یم داشیبابا پ. کجاست

تو را  یک ؟يکرد کاریجواد چ: دمیپرس. لت و پار شده برگشت یش و با صورتیعمو شیجواد رفت پ روز همان

 یدونست اقدس کجاست ول یم: گفت ؟یچ يبرا: دمیپرس. برادرت يآدم ها: روز انداخته؟ گفت نیبه ا

 تیعصبان اوجبعد هم در . شد و هرچه از دهنش درآمد گفت یکردم، عصبان دشیتهد. آدرس اقدس را نداد

بهش  یوقت. ستیهست و با ک یتو خونه ک ستیخودم بود، حاال هم معلوم ن غهیص يبدبخت چند روز: گفت

 دیق دیبابا اگر راست گفته باشد، با: گفتم. روز انداخت نیرا صدا کرد و من را به ا شیحمله کردم، آدم ها

دونم، من  یمن م. پاك تره یاز هر زن ساقد شه،یبابا، نم شهینم: گفت. بهش فکر نکن گهیاقدس را زد، د

جواد آمد و . میبود ستادهیآقا جلو دفتر مسجد ااتفاقاً من و حاج . همان شب رفت و بعد از ده روز آمد. دونمیم

حاج آقا تو را بخدا، تو را به جدت قسم، منو ببخش و از : گفت د،یرا گرفت و بوس یبدون مقدمه دست حاج

  .من بگذر ریسر تقص

شما  يباشم که بتونم جا یمن سگ ک: جواد جواب داد ؟یکردم میقبول  يمن بود يتو اگه جا: گفت یحاج

سگ به شما وفادار باشم، تا آخر  کیمثل  دمیحاج آقا، قول م دیحاللم کن: و گفت یحاج يپا يد روافتا. باشم

شما از هر جهت جلب  تیضاخواهم کرد که ر يکار دیاگر اجازه بد دیمطمئن باش. کنم یرا م تانیعمر نوکر

غالم حلقه  دیاجازه بد. دیقبول کنانشا اهللا که خداوند توبه مرا قبول کند، شما هم . من توبه کردم حاج آقا. شود

من از سر  م،یکن فیو تعر مینیباشه بب: بلند کرد و گفت شیپاها ياو را از رو یحاج. به گوش شما باشم

 يپا يو افتاد رو دیدوباره جواد دست حاج آقا را بوس. بگذرد رتیتقص رانشااهللا که خدا از س گذرم،یم رتیتقص

 نکهینه مثل ا: بلند کرد و گفت شیپا يباز دستش را گرفت و از رو یحاج. کرد هیگر يها يحاج آقا و ها

چون  ست،یمهم ن ادیالبته ز. که اقدس از دست ما رفت ياما پدر سوخته تو باعث شد ،يشده ا مانیپش قاًیعم

 يخوایچکار م ،یحاال که برگشت نمیپسر خوب بگو بب. هست یلیاز اقدس بهتر خ. زن است ادهیکه ز يزیچ

بعد . کنم اونهم منو ببخشه يخوام کار یکنم، م یخوام از عموم هم معذرت خواه یاول م: جواد گفت ؟یبکن

. يریو عاقبت به خ میالمستق طخوام بجز قدم برداشتن در صرا ینم یچیه ایاز دن. شما را بکنم ينوکر خوامیهم م

جواد تو حرفش . را ببخشد هم تو یکنم که حاج آقا مرتض یم يمن خودم کار. احسنت، احسنت: گفت یاجح

با  دیدم، عموم با ینم تیبه حرف رضا. خوام برم خدمتشون، دست و پاشونو ببوسم یحاج آقا م: آمد و گفت

  .و نادم هستم مانیکه چقدر پش ندیچشمان خودش بب
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. ندیداد تا جواد را در خانه اش بب تیو من، رضا یحاج يپس از تلفن ها یتا حاج مرتض دیروز طول کش پانزده

باهاش نداشت،  يو کار کردم مین شیصدا یاگر کس. ساکت و آرام شده بود اریمدت بس نیجواد در عرض ا

منو بغل  ید و هنگام خداحافظیرا پوش شیدر روز موعود لباسها نکهیتو خودش بود، تا ا. زد یحرف نم یکالم

چرا با من  ست؟یچه حرکت نیبودم، امن حاج و واج مانده . دیطلب تیو از من حالل دیکرد و صورتم را بوس

شدند و  ادهیمسجد و دونفر ازش پ يآمد جلو يسوار نیماش کیشب شد و  نکهیتا ا ؟کند میرفتار  نگونهیا

دراز بکشم، بعد شروع کردند به  نیزم ياز من خواستند رو در رونیآمدند خانه من و به من دستبند زدند و ب

هم  یحاج مرتض يکه پسرها ییکردند و بردند در جا نیمنو سوار ماش ،یهمه چ ختنیبعد از بهم ر. خانه شیتفت

شده عمو؟ چه خبره؟ منو چرا  یچ: برادرم گفتم يپسرها نیبه محسن و حس. سالم کردم دم،یرس یوقت. بودند

مرد خرفت؟  ریپ يتو خبر ندار: گرداندند و گفتند يآنها از من رو د؟یکن یکارمیچ نجایشما ا نجا؟یآوردند ا

  کنه؟یم يهمکار نیپسرت چند وقته با منافق: دیاز من پرس نیبود پس از رفتن محسن و حس زیکه پشت م يفرد

به گوشت  نیتو تا حاال اسم منافق که؟یمرد تیبه خر يخودت را زد: مرد گفت ه؟یک نیمنافق ن؟یمنافق: گفتم

آخه جواد : گفتم ؟یدان یضد اسالمند، چطور نم يهمان وطن فروشها نیمنافق! ؟هیک نیمنافق یگینخورده، که م

 ؟يچه اسلحه ا: گفتم ؟يدیرو ند جوادتو اسلحه  یعنیها؟  حرف نیجواد و چه به ا: گفت. حرف ها نیو چه به ا

 ،یبگ دیتو با: داشته باشه؟ از کجا آورده؟ مرد گفت یچ ياسلحه برا اره،یم بدست اون خرج خودش را به زور

  ؟یکن یاز ما سؤال م

. از مهلکه جان سالم به در برده بود اثابت کرده بود،  یبه کتف حاج مرتض رهایدرد سرت بدم، خوشبختانه ت چه

بخاطر  خواهد میگفتم حتماً . که به هوش و سرحال بود یحاج مرتض شیپس از چند روز منو با دستبند بردند پ

از اقدس  یها اسم ییل مواظب باش تو بازجوجما: گفت. در کار نبود یکنه اما گله گ یکار جواد از من گله گ

  ؟یاز اقدس نگفت يزیتاحاال که چ ،ينبر

به  د،یبگ يزیاگر چ. دییاز اقدس بگو یکالم دینه تو و نه اون پسر حرومزاده ات، حق ندار: گفت. نه: گفتم

کنم و راحت  یپشه از صفحه روزگار محو م کیتو را هم مثل . کنم یارواح خاك پدر و مادرم اونو اعدام م

  .شمیم

نزند، جان و  یبهتر است که حرف: گفت ؟یزد چ یاگر جواد حرف: دمیپرس یول مینگو يزیقول دادم که چ من

  . نزدنش دارد ایبه حرف زدن  یبستگ شیزندگ

  .از اقدس نبرد یداد که اسم ماتومیرا بردند و به جواد هم اولت من

  ؟يچه جور: 

اما بعدها . يگریتوسط اشخاص د ایو  کردم می قیکه از اوتحق یکس توسط همان ای. دانم ینم گریآن را د: 

 ياوریاز اقدس ب یبود که به جواد گفته بودند اگر اسم نیبه اقدس نکرد، ا يجواد اشاره ا نکهیعلت ا دمیفهم

  .ودکرد و جواد بخاطر من سکوت کرده ب میپا له خواه ریپدرت را مثل شپش ز

  بزنند؟ یخواستند در موردش حرف یداشت که نم یتیاقدس چه اهم يمگر ماجرا: 
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تنها اقدس نبود که دست  نیا شد، یرو م شانیو فساد گسترده اخالق هایدر رابطه با خانوم باز شانیها اوالً دست: 

قا، حاج آ يمجاهد برا کیدوماً ترور شدن توسط . چه آوردند چارهیتازه معلوم نبود بر سر آن ب شد،یبه دست م

 ییآنها يکنم برا یفکر م ؟یعشق يماجرا کی اطرهدف قرار گرفتن توسط برادر زاده اش آنهم بخ ایبهتر بود 

 شهیجوان عاشق پ کیکنند تا  ریمجاهد مسلح را دستگ کیکرده بودنند، بهتر بود  ریهم که جواد را دستگ

  .سال زندان محکوم شد ستیخالصه جواد ابتدا به حبس ابد و بعد هم به ب. احمق

  وصل کردند؟ نیجواد را به مجاهد یلیبه چه دل یراست: 

 شیو پسرها یحاج مرتض. نیبسم قاسم الجبار: دیگویکند، م يراندازیشروع به ت خواهد می یوقت نکهیبخاطر ا: 

حق داشتم  حاال تو بگو من. رهیپول بگ یازحاج مرتض نیمجاهد يکه خواسته به زور اسلحه، برا شوند یم یمدع

  نه؟ ایبکنم  یخودکش

 يدیاو به چه ام. نداشت ایحق داشت  ایآ. را بطور قاطع بدهم دجمالیفکر کردم و نتوانستم جواب س يقدر

امروز و به فردا رساندن و  دن؟یو خوردن و خواب دنیفقط بخاطر نفس کش ؟یچ يکند و برا یزندگ خواهد می

از اسالمشهر به  یچ يو برا یک یراست: دمیپرس. نداشتم که بدهم یها رو تحمل کردن؟ نه، جواب یسخت نیا

  .کنم یم فیدارد که بعداً برات تعر يگریخودش داستان د نیا: گفت ؟يآمد نجایا

  

25/8/1396  
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   مراد یامامزاده عل

  

 دنشیرفتم، چون بهش قول داده بودم بازم به د دنشیدوباره به د دجمالیبا س دارمید نیس از دو هفته از اولپـ

نداشتم، از  يکنجکاو شده بودم، لذا امروز را که برنامه ا يمراد هم قدر یبروم، نسبت به کارش در امامزاده عل

  . جمال دیاز س دارید ياختصاص داده بودم برا شیچند روز پ

که  یتاکستان و ده یکردم و سپس راه هیته ییمواد غذا يمقدار کیابتدا  رون،یزود از خانه زدم ب صبح

او  یجمال رفتم، ول دیبه محل سکونت س دم،یساعت ده صبح به امامزاده رس. شدم ،مراد در آن بود یامامزاده عل

 يها سهیک. میایاو را ب توانم یچگونه م ،شهرفته با نجایاز ا اینباشه و  نجایفکر کردم اگر ا يلحظه ا. آنجا نبود

  .که به دست داشتم، پشت در خانه اش گذاشتم و به اطراف امامزاده رفتم يدیخر

هم درحال ساخت بود،  يو نو بود و البته تعداد دیساختمان ها، جد یساخته بودند، تمام یمیعظ يبناها چه

در  یبزرگ يختمان هاسا. بود دهینرس ياحداث شده بود که هنوز کامالً به بهره بردار يچنانچه سرراه، بازارچه ا

 يبود که تابلوها يکوتاه تر يها تمانبه هتل داشت و در کنار آن ها ساخ يادیحال ساخت بود که شباهت ز

که اگر  دارد؟ من ستیامامزاده آنقدر، زوار و تور یعنیمعلوم نبود آنجا چه خبر است، . را داشتند ریمهمان پذ

 نیکه چن شد یباشم، باورم نم ياقتصاد تیفعال نهمهیشاهد ا کیو از نزد میایب نجایباعث نشده بود به ا دجمالیس

مراد هم به  یاسم امامزاده عل یهم حت شیتا چند هفته پ. وجود داشته باشد يشهر ییایدر نقشه جغراف ییجا

دست، در  یبا چمدان دجمالیکه س مکرد میداشتم به بناها و اطراف و اکناف امامزاده نگاه . گوشم نخورده بود

  .رفت یشد که به طرف خانه اش م شیدایاز دور پ

پس از سالم و . دمید یرا م میدوست دوران کودک گرید کباریخوشحال شدم، چون  اریبس دجمالیس دنیبا د 

  ؟يکجا رفته بود دیس: گفتم. میدرب خانه اش را باز کرد و به اتفاق داخل خانه شد دجمالیس ک،یعل

  .بروم نجایاز ا دیبا گریچون تا سه روز د دمیخر یرفتم چمدان: 

   به کجا؟: 

  . در اهواز یدهات: 

   چرا؟: 

  ؟يدار لیکه م يبعداً خواهم گفت، خوب چا تیعلتش را برا: 

و آمد کنار من نشست  ختیر يدوتا استکان چا. حاضر است شیبدهم ادامه داد که چا یمن جواب نکهیاز ا قبل

  ؟یمیدوست قد یحرف بزن يخوا یم یو گفت از چ

  .یبرام بگ نجایقرار بود از علت آمدنت به ا: 

از ده در طول  يفقط چند نفر. بود یامامزاده گمنام نجایا. امامزاده برات بگم نیاز ا يا خچهیپس بگذار اول تار: 

 ریبکنند، در غ يازیداشتند، امکان داشت دست به دامن امامزاده بشوند، نذر و ن یحل نشدن يسال، اگر گرفتار
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و  زدیو امامزاده را دور م کردم میده حرکت  خلاز دا يصورت در ماه محرم، روز عاشورا، دسته عزادار نیا

از  یوقت یحاج آقا عسگرپور و برادر من حاج مرتض يشکل درآمد؟ روز نیحاال چرا به ا. رفتیدوباره به ده م

خوانند و در  ینماز م نجایو در ا ندیایم میامامزاده ابراه نیآمدند، بر حسب اتفاق به ا یهمدان به طرف تهران م

و  ندیآ یم نجایبه ا گریحاج آقا عسگرپور و برادرم با چند نفر د یبعد از مدت. زنندیم یو ده چرخ دهاطراف امامزا

 نیزم یحت ز،یناچ اریبس متیاطراف ده و امامزاده با ق يها نیزم يداریکنند به خر یهمان روز شروع م ياز فردا

 ادیبه ده ز یو حاج مرتض سگرپورع یحاج يرفت آمدها يبعد پا. خرند یرا هم م انییروستا يکشاورز يها

آنها ، حاج آقا عسگرپور  نیکه در ب نجایا ندیایم يسوار نیبا ده، دوازده تا ماش يروز صبح عده ا کی. شود می

با . پنج تا گوسفند هم آورده بودند. بودندهم  یچهارده ساله و حاج مرتض ای زدهیس يبه اتفاق پسر بچه ا

 یمردم سخنران يحاج آقا عسگرپور برا. تا بفهمند چه خبر شده شوندیجمع م هامامزاد يده جلو یآمدنشان، اهال

که به  کروزیدکترها جوابش کرده بودند،  یگرفته بود که تمام یالعالج يماریجماعت پسر من ب: کرد و گفت

در  یضآقا شدم و شب تا صبح به اتفاق حاج مرت نیدست به دامن ا نجا،یآمده بودم به ا یاتفاق حاج آقا مرتض

اما  ،یکیبود در تار يریبچه ام را ازش خواستم و به اصطالح خودمان ت یکردم و سالمت هیآقا گر نیکنار مزار ا

 ،یدکترها همگ کهیوربط افت،یکامل  يآقا، پسر من را بهم برگرداند و او شفا. تصور احمقانه من بود نیا

بله بابا، خوب شدم و : پسرش جواب داد! بابا مگه نه يپسرم، تو خوب شد نهمیانگشت به دهان مانده بودند، ا

 یآن شب حاج مرتض نکه،یا گهیمسئله بود و اما مسئله د کی ن،یو بعد ادامه داد که ا. ندارم يدرد چیه گهید

پسرش را از  يشفا یاگر حاج: گهیو به آقا م شود میسوخته بود، دست به دامن آقا  یلیکه دلش به حال من خ

من  يبرا یحاج مرتض. دهم یشما انجام م يکه الزم باشد برا يو هر کار شومیشما م ستهمن کمر ب رد،یشما بگ

قلبش، به کتفش نشستن در  يگلوله ها بجا کنند، یم کیبهش شل یاز چند قدم نیمنافق ینذر کرده بود، اما وقت

پسر  دیفهم یوقت یول دهکه چگونه از مهلکه جان سالم به دربر شود میالبته در آن زمان متوجه ن کنند، یاصابت م

کار آقا باشه، بله مگر  تونستهیکه نجاتش از آن مهلکه هم فقط م شهیداده، متوجه م شیآقا شفا نیو ا افتهیمن شفا 

که  شدیماجرا، من خودم باورم نم نیتر از همه، بعد از ا و اما مهم! مراد را ترور کرد یآقا عل يکمر بسته  شهیم

کردم، صدها جلد کتاب قطور خواندم و  قیتحق شانیبکنند، لذا رفتم درباره ا یرگمعجزه بز نیآقا بتوانند چن

درد دردمندان را عالج بودند، در آن زمان هم  يبزرگوار اریبس اریآقا در زمان خودشان هم مرد بس نیا دمید

خود بودند،  ماناز دانشمندان ز یداشتند که همگ دیدادند، صدها شاگرد و مر یو گرفتاران را نجات م ندکرد می

، معروف به کردند میکه  یبزرگ يبود که در همان زمان هم بخاطر کرامات و کارها یامام زاده عل شانینام ا

آقا، شاگردان  ادیز روانیدادند، حاکم جبار وقت از ترس و وحشت پ یکه مراد همه را م رایمراد بودند، ز یعل

و آخر سر هم جان مبارك آقا را با  کند می دیتبع یو هر کدام را به مناطق دوردست کند میبلد  یرا نف شانیا

د هم از مزار آقا باخبر نشود، بع یسپارند تا کس یجا به خاك م نیو شبانه آقا را در هم رندیگ یخوراندن سم م

 ثم،یفرزند م میمراد که ابراه یاز شاگردان آقا عل یکیاما . مهاجرت کردند يگرید اریکه آقا به د کنند یم عهیشا
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 میکرده بود که پس از مرگ حاکم جبار، ابراه ییبود و مزار آقا را شناسا شانینام داشت دورادور مواظب ا

بن  میمزارابراه«سدینو یسنگ م يحکام ظالم متوجه نشوند، رو نکهیا يگذارد، اما برا یمزار آقا م يرو یسنگ

 یمراد نام خود را م یعل يبجا یول سدینو یشجره نامه آقا را کامل م یعنی »یمحمد بن جعفر بن حسن بن موس

 امتیاست که در روز ق نیا افتم،یکه من در کتابها  يگریو اما مسئله د. در امان باشد بیگذارد تا از خطر تخر

و  قیتحق يبنده را که از رو ضیاگرعرا ،شود میمراد باز  یمزار آقا امامزاده عل يجلو نجایدرب بهشت، هم کی

بار  نیصدا چند کیجماعت . دیو مطالعه کن قیو تحق دیخودتان برو د،یباور ندار اندممطالع به عرض شما رس

خودمان را ادا  نیتا د نجایا میحاال ما آمده او : ادامه داد یپس از ساکت شدن جماعت حاج و » !اهللا اکبر«: گفتند

شوند و  یگوسفندان ذبح م نیا د،یاگر آرام باش م،یاحداث کن شانیا يدر شأن آقا برا یاهللا بارگاه و انشا میکن

 .شود می میشما تقس نیگوشت آنها ب یتمام

سبز بر کمرش و از  یبر تنش کردند با شال یلباس عرب کیپسرش را وارد امامزاده کردند و در آنجا  سپس

 نهمیا: مردم انداخت و گفت نیب یرا که قبالً به تن داشت، حاج ییبردندش و لباسها لیامامزاده به داخل اتومب

بدست آوردن  يمردم هجوم بردند برا اصلهاز آن را بردارد که بالف يتکه ا خواهد می یبچه، هرکس نیا يلباسها

 ياز فردا  خالصه ستاد،یآنجا ا شد ینم گریبلند شد که د یبه پاشد، گرد و خاک یقش قرق. از آن لباس ها يا تکه

ساختند و سپس ساخت بازارچه شروع شد و  ییابتدا مهمانخانه ها. آن روز، ساخت و ساز امامزاده شروع شد

کار  يبودند و برا کاریده که ب یهالا گهیحاال د. کردند ایرا اح يکشاورز ينهایزمزدند و  یقیچاه آب عم یحت

 يبرا يکشاورز يها نیدر زم ایدرساخت و ساز مشغول بودند و  ایرفتند، در ده کار داشتند،  یبه شهر ها م

  . ندکرد می یتیرع دیجد نیمالک

از  یهمگ شد،یمراد نقل م یکه حاال شده بود، امامزاده عل میامامزاده ابراه يبرا يدیجد عاتیبه روز شا روز

از من  گریچون امام جماعت مسجد شهر د نجا،یمنو از اسالم شهر آوردند ا نکهیتا ا! آقا یکرامات و حاجت ده

که به نفع امامزاده گفته  یهر حرف ای افتهیم نجایکه ا یهر اتفاق: نبود لذا با من صحبت کردند و گفتند یراض

 نیمن هم ا زهینداشتم، قبول کردم، جا يچاره ا من که. يدیبه چشم خودت د یو بگ یکن دییتأ دیتو با شه،یم

  .رمیگیبود که، به استخدام اوقاف درآمدم و حاال از آنجا حقوق م

  ؟دهیمردم باور کردند که آقا حاجت م یسادگ نیبه هم: 

به چشم،  یاهیس نکیبه دست داشت و ع ییکه عصا نجایآمد ا يروز مرد کور کیکه نبود،  یسادگ نیبه هم: 

تا صبح در کنار مزار آقا باشد و رفت داخل صحن و  خواهد میامشب را : امامزاده و به من گفترفت داخل 

 یگفت که کارگر ساختمان یم دا،یکه آن سرش نا پ زدیدرآورد، چنان زار م يباز بمیو ننه من غر هیشروع به گر

اش را از دست داده و کور شده، حاال  یینایکه به سرش خورده، ب يبوده و از داربست افتاده ودر اثر ضربه ا

بسته  حیسبز به ضر یگردنش را با شال که یتا ساعت هشت صبح درحال. خواستیچشمانش را از آقا م یینایب

شد و شالش را  داریبه داخل صحن، به اصطالح ب یتیوارد شدن جمع ابود، خودش را به خواب زده بود و سپس ب

 امیآنقدر م نایناب يها با چشم ستم،یباشه منکه از شما دست بردار ن ؟يادآقا به من محل ند: باز کرد و گفت 
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و  ستادیا یدر خروج يرا برداشت که به اصطالح از صحن خارج شود، جلو شیعصا. يتا جوابم را بد ارتتیز

را باز و بسته کرد و چند بار با  شیرا از چشمانش برداشت و چشمها نکیسرش را به اطراف چرخاند و سپس ع

 يجلو دیدو» !نمیب یمن دارم م! نمیب یمن دارم م«زد  ادیو ناگهان فر دیچشمانش را دست کش يدستش رو

آقا  نمیب یدارم م«: زد یم ادیو فر دیبوس یآقا را مرتب م حیو ضر نیانداخت، زم نیو خودش را به زم حیضر

 نیا! پنجم درآمدم مال شماست کیکنم،  یکه زنده ام و کار م یممنونم، من سگ درگاهتم، تا وقت! جونم

و  جانیمردم با ه د،یبه پا شد و خبرش به ده و اطراف رس یجانیخالصه باز شور و ه ».خمس حق بارگاه شماست

آمد و کور  یلیشد، آخر سر هم اتومب یگوسفند قربان نیچند د،به طرف امامزاده هجوم آوردن انیاهللا اکبر گو

آمد و رفت داخل صحن، آنهم  لچریبا و کنفریهم  گریبار د. را از دست مردم درآورد و با خودش برد افتهیشفا 

دو دستش بلند کرد و  يرا رو شیبلند شد و صندل لچریو يدر امامزاده، از رو يآن روز، جلو يصبح فردا

 کی یافتاد ول یاتفاق م يصحنه ها گاهگدار نجوریخالصه از ا. افتهیان مردم و ادعا کرد که شفا یانداخت م

 یکیخواست از گذشته او باخبر شود،  یداده بود و م ریرا بدست آورده بود، گ شیینایکه ب يخبرنگار به مرد

تو : دیکرد، از من هم پرس چیگرفت، سوال پ یم يخودش معرکه ا يو برا امدیدوبار مرد را که هر شب جمعه م

به چشم آماده بود،  ینکیو ع انینایمخصوص ناب يعصا کیبا  دمید: ه؟ منهم گفتممرد کور بود نیکه ا يدید

محافظت از حرم  يگفتند برا. نشد شیدایپ گریاز آن زمان به بعد مرد د! نبوده ایبوده  نایمن از کجا بدانم که ناب

مراد  یکه به اصالتش هم شک بود، شد امامزاده عل میبنام امامزاده ابراه منامامامزاده گ کیخالصه  ه،یرفته سور

گرفتار  يها شهرستان ها و دهات اطراف، آدم یباعث شد از تمام نیداد و هم یرا هم م يو جواب حاجت عده ا

 را علم کردند، امامزادهکه  يعده ا يبرا. خواستند یآمدند و ازش حاجت م یم ارتشیو بدبخت به ز

سر به  نجایا يها نیزم متیمردم، ق يازهایحاال عالوه بر کسب و کار و نذر و ن. شد يپر درآمد ي تجارتخانه

حاال . کردند میدفع  نجایمرده هاشون را در ا یافراد ده بود و آنها مجان يکه فقط برا نجایفلک زده و گورستان ا

دفع  نجایرا ا يرده اده هم اگر بخواهند م یالشده، تازه خود اه ونیلیم یتا س ستیهر قبر ب متیشده و ق یپول

  .به حساب دفتر آقا زندیبر ونیلیهفت م ایشش  دیکنند، با

  با ارزش شده؟ نقدریآخه گورستان چرا ا: 

 یی، حاال همه آنهاشود میباز  میکه من و تو قرار دار نجایدر بهشت هم کیشده،  عهیشا امرزد،یخدا پدرت را ب: 

نداشته باشند، و هر چه زودتر وارد بهشت بشوند،  يبا در بهشت فاصله ا نکهیا يخواهند بروند بهشت، برا یکه م

  .شده است دیخر شیقبر، پ يادیتعداد ز یحت. دفع بشوند نجایکنند تا ا یم تیوص

  !؟یسادگ نیبه هم: 

  !یسادگ نیبله به هم: 

 یول دم،یچندبار چشمانم را بادو دست مال نیهم يبرا نم،یبیدارم خواب م کردم میفکر  شد،یمن باورم نم اما

  .دمید یم يداریو ب ياریهوش نیباز در ع یبود که با چشمان یقتیحق نیبودم و ا داریب
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  ؟يرو یم نجایاز ا يخوب، اما تو چرا دار اریبس: 

شهر  ییپسرم جواد در زندان رجا داریمالقات به د يتوانم در زمانها یم نجایخوام برم، چون از ا یمن دلم نم: 

 نیهم يتوانم به مالقات جواد بروم، برا ینم گریفرستند که د یدر اهواز م یحاال دارند من را به ده یبروم، ول

تو که باعث شد  نیماش يرا انداختم جلو ودمخالص کنم و خ یزندگ نیخواستم خودم را از شر ا یبود که م

 خواهد میحاال خودم را به دست سرنوشت سپرده ام، هر چه . میکرد دایسال پ انیرا بعد از سال گریمن و تو همد

  .بشود

  .يوارد بهشت بشو ینتوان ،يکنند که اگر مرد یبه اهواز پرتاب م نیا يتو را برا دیشا: خنده گفتم با

  امامزاده؟ ارتیز يبر يخوا یتو نم یول د،یشا: 

زمان کوتاه را باهم به خاطرات  نیحاال بهتر است ا. که دست نماز هم داشته باشم گرید یوقت يگذارم برا یم: 

  . میگذشته خودمان بپرداز

  .بود یشب خوب م،یبودم و خاطرات گذشته را مرور کرد دجمالیاز شب با س یروز تا پاس آن

  

8/10/1396  
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    دو برادر

  

 یاسالم یکه اکنون بنام کلبعل دانیبار بود که با برادرش خسرو جاو نیسال، اول ستیبعد از ب دانیجاو دیجاو

  .شدیفوت مادرشان نبود، هرگز با او روبرو نم یو اگر مراسم مذهب شد ینام داده، روبرو م رییتغ

نشسته بودند که خسرو شروع به  یصندل ياطاق کنار هم رو کیمهمانها، آن دو تنها در  هیبعد از رفتن کل اکنون

دلم برات تنگ شده بود، خدا رحمت کنه مادرو که با مردنش باعث شد ما  یلیبرادر خ: کرد و گفتصحبت 

 یخونه تکان هی م،یزیبر رونیاز دلمان ب اها ر نهیک م،یگذشته ها را فراموش کن ایب م،یریدونفر کنار هم قرار بگ

و عداوت را نداره، بخدا رفتن ما هم  نهیک نهمهیارزش ا ایدن م،یو ذهن و دلمون را صاف کن میانجام بد یحساب

من ماندم  م،یرا ندار یبجز خودمون کس گهیو د میما به اصطالح برادر م؟یشده، مگه قرار تا ابد زنده باش کینزد

  .و تو

همان موقع که منو به اسم  ست،ین نطورینه اصالً ا ؟يدینسبت خودت را با من تازه فهم نکهیمثل ا: دیجاو

  .نداشتم و ندارم يهرگز برادر دمیمن فهم ،يلو داد ستیکمون

 میشد ریکرده، به خودت و من نگاه کن، ما پ رییتغ زهایچ یلیخ گذرد،یو شش سال از آن روزگار م یبرادر س: 

  ؟یکنیصحبت م یاز دوران جوان يسرمون نشسته، تو هنوز دار يموها يبا سماجت رو يریو گرد پ

کردم، تو  يبه اسم زندان سپر یرا تو جهنم میدوران زندگ نیسال از بهتربه کام مرگ، پانزده  يتو منو فرستاد: 

قرار است  یچه کسان ست؟یمرگ چ تهیکم ه؟یکجاست و چ يانفراد ه؟ییزندان چه جور جا یدانیاصالً م

و صداقت  یبا لو دادن من پاداش گرفت تو! یدان ینه نم! نه ای دید یرا خواه ییسرنوشت تو را رقم بزنند که فردا

  .ينشان داد یگران متیبا ق میرا به رژ

صحبت  م،ینشسته بود تهیو هم خام، آن شب تو کم میما هم جوان بود ست،ین یکن یکه تو فکر م نطوریاصالً ا: 

خودتان  يبعد هم گفتند از کوچه و خانه ها. کند یمعرف ،شناسد یرا م یستیکه کمون یهر کس نکهیشد از ا

  .کنم یمجبور شدم تو را معرف نهمکردند، م یخود را معرف لیمحل و فام يستهایها کمونهمه بچه . دیشروع کن

 یتیخودم را داشتم، چه نوع فعال دینبودم، من فقط عقا يا انصاف منکه عضو حزب و دار و دسته یآخه ب: 

  بجزمطالعه کتاب داشتم؟

مثل تو  هیسمپاتش بودند، بق ایکه عضو حزب توده  يشدند بجز چند نفر ریکه دستگ ییواهللا باهللا اکثر آنها: 

و خدانشناس، به ما گفته شده بود که شما به حال جامعه  دیبود یستیافکار کمون يبودند، باالخره شما دارا

  .ستمین يروزیآن آدم د گهیمن د واهللاجان  دیجاو یول میکردم میفکر  ينطوریخوب آن زمان ما ا د،یمضرهست

جذب  یفرصت طلب يتر، چون آن روز از رو  خطرناك اریبس اریبس یول یتو اتفاقاً همون آدم ،یگیدروغ م: 

اگر آن . يباال بر یپله پله از نردبان به اصطالح ترق یتوانست ن،ییرده پا نیو با جلب توجه مسؤل يشده بود تهیکم

  !خسرو خان يامروز اژدها شد ،يبود یروز بچه افع
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   قله را فتح کردم؟ نیکردم؟ کدام کاریمگه من چ! یچه نردبان ،ینز یکه م هیحرف ها چ نیا: 

پس از  یکیرا  تیزندگ يها ریمس یمن را وادار کن يقصد دار ایچپ  یبه کوچه عل يا تو خودت را زده: 

  ؟!کنم فیتعر تیبرا يگرید

که من چقدر کار کردم و زحمت  ینیبب ينبود ،يتو که به قول خودت پانزده سال زندان بود! برادر يریچه مس: 

  .دمیرس نجایتا به ا دمیکش

خط امام  رویپ انیمگه تو با دانشجو ند؟یب یترا نم یکس یکنیبرف و فکر م ریز يتو سرت را مثل کبک کرد: 

  د؟یرا اشغال نکرد کایسفارت امر

  ».تر از انقالب اول بود  بزرگ یاشغال سفارت، انقالب«به قول امام  م؟یکرد يکار بد: 

آمده  يدزد د،ینترس«: فرودگاه مهرآباد را ناقافل بمباران کردند، فرمودند یعراق يماهایکه هواپ یامام، زمان: 

اشغال . دیو دمار از گُرده مردم کش دیطول کش یجنگ لعنت نیاما هشت سال ا» انداخته و در رفته یگیر کی

فقط  اورد،یمملکت به ارمغان ن نیا يبرا میو انزوا و تحر دیشد یو خسارت مال یبجز بدبخت يزیسفارت هم چ

  .کردم می ییشد که تخم طال یمثل شما ها مرغ يعده ا کی يبرا

سفارت جمع  يهر روز جلو ند،کرد می یبانیحزب توده از ما پشت یمردم و حت ؟یزن یحرف را م نیچرا ا: 

  .یدون یرا نم زهایچ نی، تو ا»خط امام افشا کن افشا کن يدانشجو«دادند  یو شعار م شدندیم

که جلو سفارت  ییآنها ایکف دستش، آ دیحزب توده را گذاشت یشما هم که پاداش خوش خدمت دونم،یم: 

مملکت  نیبه سر ا ییدانستند شما چه بال ی، مکردند می یبانیحرکت پشت نیو به قول شما از ا شدندیجمع م

خواهند، اما سردمداران  یدانستند چه م یدانستند، همانطور که در انقالب بهمن نم یآورد؟ نه نم دیخواه

  .دیدانست یمملکت چه خواهد شد، همانطور که شما م نیا يدانستند فردا یم

 نیاز ا شهیهم يرا برا کایامر یبساط جاسوس میخواست یما م کهیدرصورت ،يبریسوال م ریرا ز زیتو همه چ: 

  ما شد؟ بینص یحرکت چ نیاز ا م،ینداشت يگریهدف د م،یمملکت جمع کن

کالن  يپست ها یدر اشغال سفارت شرکت داشتند، بعد از جنگ، تمام کهیشما نشد؟ تمام کسان بینص یچ: 

و  یدولت يسازمانها یکل ریگرفته تا وزارت و معاونت وزارت خانه ها و مد يجمهور استیمملکت را از ر

  .خورند یمرا  شانیخط امام ییند و هنوز هم دارند نان دانشجومجلس را اشغال کرد يها یکرس

همان زمان از جمع اخراج  ،يشدند، اصالً تعداد دیعده در جنگ شه کی ستند،یهمه که ن! نکن یانصاف یب: 

  ؟ینیب یرا نم نهایشدند، ا

هم  يتعداد ابند،یآوردند و در جنگ کشته شدند و نتوانستند به دوران بعد از جنگ راه  یبد شانس يبله تعداد: 

آوردند، اما سر آنها هم مثل  يرو یخود به بخش خصوص لیچون نتوانستند کامالً حفظ ظاهر کنند، به م

 یم بخاطر خدمتبرنده شدند، آنها ه رابزرگ  يکردند و مناقصه ها سیتاس ییها کاله نماند، شرکت یب یجنابعال

مملکت داشتند،  یتیریسطوح مد یکه حاال در تمام یدوستان ياریبا  نیانجام داده بودند و همچن میرژ يکه برا

 ،شود میتوسط مورخان نوشته  خیخان، تار یکلبعل میبهتر بگو ایخسرو خان  يدست به چپاول زدند، آقا
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هم  سانینو خیتار. گرانیو د یکنند، مثل اعلم و هاشم یم یسیهم خاطره نو ها میرژ نیمسؤل یهمانطور که حت

و  دزد و چپاول گر بوده  یخدمتگزار، ک یخائن بوده و ک یک شود میمعلوم  ندهیدر آ کنند، یکار خودشان را م

  .زده و مالباخته دزد یک

برادر، تو هنوز  یستیتو کمون ست،یو جهان کمون يشورو یهنوز بعد از فروپاش! یتو هنوز سر موضعه ات هست: 

  .یکنیبه مسائل نگاه م تیدئولوژیا دگاهیاز د

چه از نوع  يکتاتوریاعتقاد داشتم و دارم و از هر نوع د سمیالینبودم، من به سوس ستیمن از اول هم کمون: 

و مخالفم، من  زاریب ه،یفق تیاز نوع وال يکتاتوریو چه د یو چه شاهنشاه ینظام يکتاتوریو چه د شییایپروتال

  .خواهم یم شیرا هم از نوع پارلمان سمیالیاعتقاد دارم، سوس یبه دموکراس

رفتند،  یکه راه اشتباه دندیفهم یستیکمون يکشورها ریو سا يشورو یپس از فروپاش ایدن يستهایهمه کمون: 

ان ال اهللا اال اهللا و  اشهد« گفته یعنیرا بر زبان آورده،  نیدر آخر عمرش، شهادت نیلن ،یدان یتو نم دیتازه شا

 گنیم یحت عه،یمرگ، مسلمان شده آنهم ش هنگام یعنی» .اهللا یول یعل اشهد ان محمد رسول اهللا و اشهد ان

  .هم در هنگام فوت، مسلمان شده بود نیشتیان

  گفته؟ یمزخرفات را ک نیا ؟یگیکه م هیچ اتیچرند نیا: 

  .کتاب خوندم کی يمن خودم تو ؟یشیچرا ناراحت م ،یدانیخوب تو نم: 

  سنده؟یکدام نو ؟یچه کتاب )و خشم تیباعصبان(: 

  .بود شمندیاهللا اند تیحضرت آ سندش،ینو کنمیفکر م ست،ین ادمیواهللا درست  : 

ا که در کشف االسرار سابلججابلغا و  نیدارند، مثل سرزم ادیز اتیکشف نیحضرات از ا نیا دم،یآهان فهم : 

در  نیبودند و لن شانیا نیدر کنار بال نیاهللا شما هنگام فوت لن تیحتماً آ گمیم. باشد یکهکشانها مفرمودند در 

جمع خودتان و فقط در  يبرا دیها را نگه دار فحر نیا د،یرا به زبان آوردند، دست بردار نیشهادت شانیگوش ا

  .رهیبرادران قرار بگ دییتا با گفتن سه بار اهللا اکبر مورد تا دیخودتان مطرح کن انیم

 يو ائمه اطهار در رگ و خونشان جا غمبریمردم، مسلمان هستند و اسالم و خدا و پ نیدر هر صورت آقا جان ا: 

ما  د،یریبگ دهیرا ناد تیواقع نیا دیتوان یاست، شما نم یخانواده مذهب کیگرفته، همانطور که خانواده ما هم 

  .ن ملت هم اسالم است و بسیکه مردمش مسلمان هستند و خواسته ا میکن یم یزندگ يدر کشور

 ،کرد می بارش چاریل د،یدیم يپدر که از اخوند متنفر بود، و هر وقت هم که اخوند ،یگیچرند م يبازهم دار: 

  .مادر هم که اهل نماز و روزه و عبادت نبود

نجف و  میدر با من به عراق آمد و هر دو باهم رفتما ،يدیمادر را هنگام نماز خواندن اصالً ند نکهیشما مثل ا: 

  .میحال کرد یو کل میکرد ارتیکربال را ز

را چهاردست و  حیدر نجف از در صحن تا ضر یکرده، تو همان سفر بود که جنابعال فیمادر برام تعر دونم،یم: 

 لتیو فام یکلبعل یو بعد هم اسم خودتو رو گذاشت دیهست یسگ عل دیو گفت دیسگ درآورد يو صدا دیپا رفت
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خواند و  ینماز نم گهیکه مادر د دیندا یشما نم یول. یاسالم یکلبعل یعنی ،یاسالم يکرد دانیرا هم از جاو

 دیندارد و با یو مفهوم دهیاعمال فا نیشما نداشت، چون من متقاعدش کردم که ا یبه کار عبادت اسالم يکار

 دیرا انجام دهد که در شأن و مقام انسان باشد، انسان با یدر مقام انسان بودن، اعمال دیبا. باشد یبه خودش متک

نکند که وجدانش ازش بازخواست  يکار. شود گرانیخودش و د یسرافکندگ باعثنشود که  یمرتکب اعمال

به  رید یلیخ د،یغافل بود داد که در شأن انسان بود، شما سالهاست که از مادر یرا انجام م یمادر اعمال. کند

  .دیمادر آمد دارید

 م،یما دوتا برادر گم،یمن همانطور که در ابتدا گفتم بازهم م. میرسینم ییجا چیحرف ها به ه نیبا ا !دیآقا جاو: 

اگر  م،یگذشته را هرچه که بوده فراموش کن دیبا. میزیریاستخوانش را دور نم م،یرا بخور گریاگر گوشت همد

و در مغرب  کند میاز شرق طلوع  دیکه خورش یخوشبختانه در اسالم تا وقت. میکن یخوب توبه م م،یکرد يکار

. يشو یاز گناه پاك م یعنی ،يشو یم يگریآدم د ،یکنیکه توبه م یوقت. ، در توبه باز استکند  میغروب 

 م،یتو دست هم و پشت هم باش میرا بگذار مانیها و دست میهردو باهم متولد شو ایب. يشویانگار دوباره متولد م

  .میما دونفر ماند م،یررا ندا یکس گهیما که د

و  يدانم اگر هزاران هزار اعمال زشت و ناپسند انجام بد یدانم، م یم یرا به خوب نهایتمام شد؟ اوالً من همه ا: 

 توانم یکه م دانمی، مشود میگناهات پاك  ،يزیبر نیامام حس يتاسوعا و عاشورا چند قطره اشک برا يدر شبها

من و  الیخ یول کنمیرا از هر جهت راحت م المیو حق و ناحق بکنم و بعدش توبه کنم، خ تیو جنا انتیخ

داشته باشم و اما من هم قبالً  یمانیبه پش یاجینکردم که احت يخان چون کار یکلبعل يآقا. وجدانم راحت است

 يدانم چه جانور یفرد را که نم نیندارم، اصالً ا یاسالم یبه نام کلبعل يکه من برادر میگو یگفتم و بازهم م

  .شناسم یاست، نم

 یمن، ما همگ زیعز قتهیحق کی نیا م،یپدر و مادر کیاز  م،یما باهم برادر ،یو چه نشناس یتو چه من را بشناس: 

 یچ يخوا یشد، تو م میغرق خواه یغرق شود، همگ ایسوراخ شود  یکشت نیاگر ا م،یهست یکشت کیسوار 

  ؟یرا غرق کن یکشت نیا ؟یکار کن

اگر هم بخواهند  گرانیو د دیسوار هست یکشت نیتو و امثال خودت، تو ا م،یستین یکشت نیسوار ا یاوالً ما همگ: 

پس غرق شدنش به ما  هاست،یفقط مال خود یکشت نیا. دیده یشما شوند، اصالً شما آنها را راه نم یسوار کشت

 یلیاما خ ست،یساخته ن يکه از دست من کار دوماً فعالً د،یشویغرق شود، شما غرق ماگر . ندارد یارتباط چیه

 فیتشر دییبفرما ،يندار یاگر حرف گهیحاال د. نمیبب د،ییگو یرا که شما م یکشت نیدوست دارم غرق شدن ا

  .انجام بدهم دیکار دارم که با یلیمن خ! دیببر

از اطاق  یبلندشد و بدون خداحافظ یصندل ياز رو یاسالم یکلبعل يآقا میبهتر بگو ایحرف خسرو  نیا با

  .رفت يگریبلند شد و به اطاق د یصندل يو از رو دیکش یقینفس عم دیرفت و جاو رونیب

  

21/10/1396  



 دو برادر 81

 

                                                              

  :مختلف يخط امام در مشاغل و پست ها رویپ انیاز دانشجو يتعداد

  

  .مجلس سوم ندهینما: اصغرزاده میابراه. 1

معاونت  ن،یمستضعف جیفرمانده کل بس ،یستاد مشترك سپاه پاسدارن انقالب اسالم سیرئ: افشار رضایعل. 2

  .وزارت کشور یاجتماع یاسیس

  .وزارت امور خارجه ییایمعاونت آس: زاده نیمحسن ام. 3

  .جمهور سییدوره ر شهردار تهران، دو: نژاد يمحمود احمد. 4

  .ستیز طیسازمان مح سییجمهور، ر سییمعاون ر: معصومه ابتکار. 5

  .کشور یمعاون جهاد دانشگاه: یباطن میرح. 6

  .فرمانده سپاه سوسنگرد: یبسطام نیغالمحس. 7

  .کشور یاطاق بازرگان سییوزارت کشور، ر يمعاون اقتصاد: نژاد انیمحمدرضا بهزاد. 8
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    ها هیهمسا

  

  )پرده کیدر  شنامهینما(

  

شکل در جلو و  یکوتاه، سن را به سه قسمت مربع يها وارهیپشت بام چند آپارتمان است که با د : صحنه حیتشر

 يها از آپارتمان يدیکه اسال ستیدیسن، پرده سف يدر انتها. کرده است میدر عقب تقس لیقسمت مستط کی

  .کند می رییاز صحنه ها تغ یدر بعض دیاسال نیدهد و ا یم شیشهر را نما

  

 يگوشش گرفته و به صدا کیرا نزد یکوچک ویراد کهیسمت چپ سن درحال کنفری، شود میپرده باز  یوقت

بلند شده و به  شیپرده کامالً بازشد، از جا یوقت. پشت بام نشسته است وارهید يرو. دهد یگوش م ویراد

اعالم کرده از امشب  یس یب یب: دهد یدر سالن را مخاطب قرار م نیو حاضر دیایسن م يبطرف جلو یآهستگ

که هستند به پشت بام منزلشان خواهند رفت و با گفتن اهللا اکبر اعتراضشان را  یدر هر شهر و شهرستان رانیمردم ا

 دیبه گوش همه رساند، پس من با دیخبر را با نیرسانند و گفته ا یم انینسبت به حکومت اعالم و به گوش جهان

  .برم و به مردم اطالع بدهم

  .ردیگ یرا م شیاز طرف چپ وارد شده، جلو یاز صحنه خارج شود که شخص کند  می یب سعبا شتا 

  عجله؟ نیکجا؟ کجا با ا: 

  .دندیمنزلشان و شعار اهللا اکبر سر م يپشت بامها يرو رندیاعالم کرده امشب مردم م یس یب یب: 

  !به من چه! خوب به تو چه: 

  .اهللا اکبر میبزن ادیپشت بام و فر يرو میامشب بر دیبه اطالع همه رساند، با دیبا: 

  م؟یبر دیماهم با یعنی: 

  .کنه ینم یبرند، فرق دیهمه با: 

  !مشت مرتجع عقب مانده است هیکار  نیا! من، مارو چه به اهللا اکبر زیعز: 

فکرشو بکن شب  که،یتاکت کی نیخوب ا! داره یبیچه ع ،یقشنگ نیحرکت به ا! یزنیکه م هیها چ حرف نیا: 

 يچکاریکه از دست حکومت هم ه باستیاعتراض ز کی نیا شه،یاهللا اکبر بلند م يتهران صدا ياز همه جا

  .ستیساخته ن

حمله  ،شود میاهللا اکبر از آنجا بلند  يبه چند منزل که صدا يدرهر محله ا ستیاوالً اگر حکومت بخواد، کاف: 

 گهینشون بده که د يزیچنان خشونت آم يگناه و گناهکار را مورد ضرب و شتم قراربده و برخورد یکند و ب

  .سر نماز خواندن، هم نداشته باشه یجرأت اهللا اکبر گفتن را، حت یکس
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داشته  یخواد برخورد قاطع ینم ایداشته باشه،  يزیبرخورد خشونت آم ستیقادر ن ایحکومت نشان داده که : 

  .باشه

 کاریما به اهللا اکبر چ م؟یخودمان را نده يچرا شعارها م،یحرکت شرکت کن نیدوماً اگر قرار باشه ماهم در ا: 

  !میدار

  کدام شعار؟ )تیبا عصبان(: 

  .قشنگتر از اهللا اکبره نکهیا» کارگران اتحاد، اتحاد، زحمتکشان اتحاد، اتحاد«  مییمثالً ماهم بگو: 

اتفاقاً ! نه از آخوند ست،یترسند، از کمون یها از ما م یبابا جون شاه و غرب! ستین تیحال یچیتو ه نکهیمثل ا: 

  .دست حکومت میآتو بد شهیباعث م یجنابعال يشعارها نیا

همصدا  شانیپوچ و مذهب يخودمون با آنها سر شعارها دییفرمایتوده هاست، حاال م ونیاف نید میگفت شهیما هم: 

  !میبش

 یاز طرف حزبه، بگذار شاه سرنگون بشه و گورشو گم کنه، آنوقت خواه کیتاکت کیهم خودش  نید قیرف: 

  .افته یم یو قدرت به دست ک شهیبرنده م یک ره،یصورت بگ یاگر انقالب دید

حزب کارگر  يروزیبه پ دیآنوقت ام !دیخودتان را بده يشعارها دیکن یجرات نم د،یرا باخت هیشما از حاال قاف: 

  ؟دیدار

را مثل  نهایشاه سرنگون بشه، آنوقت ماهم ا میکرد؟ بگذار رژ کاریچ یبا کرنسک نیلن! ستین تیچرا حال قیرف: 

  .تو سطل آشغال مشونیزیر یو م میکن یجارو م یکرنسک

  قبول کنم، مگه حزب ما چقدر طرفدار و عضو داره؟ توانمیمن نم: 

اطاعت  دیداره و تو با نیپلیسیکه حزب د ،یاگر عضو حزب هست ؟یقبول کن یتون یکه نم یهست کارهیتو چ: 

اطالع  میبر! نمونده، حرکت کن یباق یکالم حرف کی گهید! ساز خودشو بزنه ،يهر عضو شهیمگه م ،یکن

  .میکن یرسان

از  یگروه. که نشانگر شب است شود می کیتار يکنند و نور صحنه قدر یهر دو به اتفاق صحنه را ترك م(

 گریکدیو با دست و تکان دادن سر، به  ستندیا یسن وارد شده و در آنجا م ياز انتها یسمت راست و گروه

و دو دست خود را  رندیگ یآن دو مرد هم از سمت چپ وارد شده ودر همانجا قرار م. ندیگو یخوش آمد م

و هر دو  دهند یدر سمت راست و عقب سن قرار دارند تکان م کهیبه کسان ستهایبهم گره کرده و به سبک کمون

  ).زنند یکرده و به آن دو پوزخند م یمحل یگروه به آنها ب

به سر دادن اهللا  کنند یخندند و سپس شروع م یم یهمگ(بابا  ریکدیس )خطاب به آن دو(: از سمت راست يفرد

را مخاطب  گرانیاز آنها، د یکیبار شعار دادن  نیو پس از چند شوند یاکبر، آن دو مرد هم با آنها همصدا م

  .)دهد یقرار م

 دانیتا م هیطریق يها از تپه ها یفطر، تهران دیاعالم کرده که فردا پس از نماز ع یس یب یب !برادرها، برادرها: 

  .خواهند زد یبزرگ ییمایدست به راهپ اد،یشه
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  ؟یخوب که چ: از سمت راست يفرد

  .میشرکت کن ییمایراهپ نیو تو ا میبر دیبا: 

  ؟دیکن یشرکت مپس شما هم : 

  !حتماً، چرا که نه: 

  ).کنند یم دنیشروع به خند یهمگ( ؟دیخوان یفطر را هم م دیالبد نماز ع: از سمت عقب يفرد: 

  .ستیکیراهمان  م،یندار یاختالف چیشاه ه یما با شما در سرنگون: 

وقت توبه  هر م،یبا شما ندار یهمراه چیما ه د،یرا قبول ندار زیو اسالم عز دیشما منکر خدا هست کهیوقت تا: 

  .ینه همراه ،میداشته باش ییباهم گفت و گو میتونیتازه م د،یو نماز خواند دیکرد

  .دیو چه نخواه دیچه بخواه م،یما هم هست دیرو یکه شما م یو در راه میمورد همراه نیما با شما در ا یول: 

و  کیو صحنه تار خندند یم یهمگ(. دیخودتون رو به ما نچسبان يخود یب م،یندار یاجیما به شما احت یول: 

و سپس  رندیگ یوارد شده و در سمت راست و عقب سن قرار م يافراد ست،ی، سن خالشود میسپس روشن 

از آنها، چند دختر و  دبع رند،یگ یقرمز با آن دو مرد وارد شده و در سمت چپ قرار م يچند خانوم با روسر

  ).نندینش یپشت بام م يها واركید يشوند و در مربع وسط سن آمده و رو یم پسر نوجوان وارد

پس از  ،ينور یحیعالمه  ياعالم کرده که فردا جمعه، مردم به دعوت آقا یس یب یب شبید: سمت چپ مرد

  .ژاله تجمع خواهند کرد دانینماز جمعه، در م يبرگزار

که مردم به  ندازهیانقالب مشروطه م ادیمنو  یس یب یاخبار ب نیا ،)به جلو سن آمده(: از قسمت وسط ینوجوان

توالت  نیآش رشته برپا کرد و در محوطه سفارت چند يها گیپناه بردند و سفارت براشون د سیسفارت انگل

  .نباشند قهیضدر م نیبنا کرد که مبارز

با ماست و  سیانگل! و مبارزه استیتو رو چه به س ده،یم ریش يبچه، تو دهنت بو نیبرو بش: از سمت راست 

  .با ما بوده و خواهد بود شهیهم

که دورتادورشان را  رهیجز کیدر  نکهیها با ا نینش رهیجز نیا م،ییگو یرا م نیاتفاقاً ماهم هم: گرید ینوجوان

را بخاطر مردم  کایدور، کانادا و آمر قا،خاوریزمان هند و آفر کی. هستند ایبه فکر مردم دن شهیآب گرفته، اما هم

امارات متحده  ت،یکنند، مثل عراق، اردن، کو یم سیتاس يدیجد يزمان هم کشورها کیکنند و  یم ریتسخ

کنند و  یکنند، نفت استخراج م ینم يخورند، کار یرا م ایغم مردم دن نهایچقدر ا. رهیپاکستان وغ ،یعرب

  .را خوردند، غمباد گرفتند ایدناز بس غم مردم . برند یکنند و م یبرند، طال استخراج م یم

  !بکن تویباز لهیبرو ت! حرف ها نیتو رو چه به ا ؟یاز تو خواسته بود، نظرت رو بگ یک: سمت راست از

  .گرفت دیکه کجا رو خواه دید میخواه د،یباشه شما هم کار خودتونو بکن: جوان

 نیسن به جز نوجوانان به ا يرو يافراد، شود میرگبار گلوله ها پخش  ي، صداشود میو روشن  کیصحنه تار(

کُشم، آنکه  یکُشم، م یم«که شعار  ندیرا بب يزیها چ کنند در دور دست یم یروند و سع یسو و آن سو م
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کُشم،  یم«سن بجز نوجوانان، مشت ها را گره کرده و شعار  يافراد رو یو تمام شود میپخش » برادرم کُشت

شعار، ناگهان شعار  نیافراد سمت چپ هم پس از تکرار ا. دهند یم را سر» کُشم، آنکه برادرم کُشت یم

توپ تانک مسلسل «دهند  یو افراد عقب صحنه جواب م ».دزیر یجالد خون م زد،یخ یخلق به پا م«دهند  یم

نور صحنه، شعارها  رییبا تغ ».شود میبا رنگ پاك ن گنن«دهند  یو افراد سمت چپ جواب م» .اثر ندارد گرید

 ای« دهند  یو افراد عقب صحنه شعار م شود میپخش » بهاران خجسته باد« از سرود یو قسمت کند  می رییتغ

و بعد » حزب فقط حزب اهللا، رهبر فقط روح اهللا«: ندیگو یم یو سپس بجز نوجوانان، همگ »!يتوسر ای ،يروسر

لحظه،  نیکه در ا شود می از طرف عقب و راست سن بلند» و صدام نیبر منافق مرگ«عاراز چندبار تکرار، ش

و پس از رفتن  شوند یاز صحنه خارج م یاز مردان سمت چپ، به آهستگ يقرمز وتعداد يروسر ییها خانوم

 سنخود در وسط  گاهیابتدا نوجوانان وارد شده و در جا ست،یخال سن. شود میآنها، صحنه خاموش و روشن 

اوباما،  «: زنند یم ادیپس از چندبار تکرار، فر »رانیا يجانم فدا نه غزه، نه لبنان،« : دهند یو شعار م ردیگ یقرار م

: هندد یگرفته و شعار م يوارد صحنه شده، در عقب سن جا يو پس از تکرار آن، افراد» !با ما ایبا اونا  ایاوباما، 

مرگ بر  کتاتور،یمرگ بر د«: زنند یم ادینوجوانان فر »!فقمرگ بر منا ل،یمرگ بر اسرائ کا،یمرگ بر آمر«

 یب نهمهیا«: دهند ینوجوانان شعار م »!هیفق تیمرگ بر ضد وال«: دهند یافراد در عقب سن جواب م »کتاتورید

و سپس ناگهان  »!کتاتوریمرگ بر د«دهند  یبار تکرار، شعار م نیو پس از چند »!یملت دهیهرگز ند ،یعدالت

تنها  یعل م،یستیما اهل کوفه ن«: دهند یعقب صحنه شعار م افراد در» !جالد يبر خامنه ا مرگ«: زنند یم ادیفر

به  کهیاز چماق به دستان، درحال یکی. کنند یو سپس با چاقو و غمه و چماق به نوجوانان حمله م» !بماند

 شود می کیتار صحنه. کن لرا از من قبو یقربان نیکُشم و تو ا یزهرا م ای: زند می ادیفر کند مینوجوانان حمله 

 یدر جلو سن نشسته اند و با حالت یپاره و مندرس و سر و صوت زخم ينوجوانان با لباسها ،نو پس از روشن شد

لحظه افراد عقب صحنه  نیدر هم» !کند  می تیکنند، دولت حما یدزدان غارت م«: دهند یناتوان و زار شعار م

 نجاست،یدشمن ما هم«: نوجوانان شعار گفتگو هستند که حالشده و بدون توجه به نوجوانان با خود در وارد

و خطاب به  دیآ یسن م ياز نوجوانان بلند شده به جلو یکیدهند و سپس  یرا سر م »!کاستیآمر گنیم یالک

به  یخاکم به سر زغصه اگر خاك به سر کنم، خاك وطن که رفت، چه خاک« : خواندیشعر را م نیا انیتماشاچ

: خواند یم انیو خطاب به تماشاچ دیآ یسن م يبه جلو يگریخود رفته و نوجوان د ياو سپس به ج» ؟سر کنم

ما، از  يو بس، امروزه درخت آزاد خواهد میحساب  یب يزیو بس، خونر خواهد میانقالب  کیملک  نیا«

بسته  امخوانند و پرده آرام آر یشعر را باهم م نینوجوانان ا یو سپس تمام» !و بس خواهد میخون من و تو آب 

  .شود می

8/2/1397  
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    اتوبان همت

  

بودم، داشتم از شرق اتوبان همت به  دهیکه تازه خر یلیبا اتومب ،تهران يها ابانیروز پر رفت و آمد خ کیدر 

جوش آورد و  نیبود و عاقبت هم بعد از پل صدر ماش یو وحشتناک نیسنگ اریبس کیتراف. رفتم یطرف غرب م

بود و از  دهیبه نقطه اوج رس اتوریرادآمپر . کشانده و توقف کنم يرا به کنار لیاتومب یمجبور شدم به سخت

 يرا بازکنم تا آب سرد اتوریتوانستم درب راد یحالت نه م نیدر ا. زدیم رونیبه ب يدیبخار شد نیکاپوت ماش

نگاه  نینشستم و به ماش ابانیکنار خ لیگاردر يبه ناچار رفتم رو. داشتم که خنکش کنم یو نه آب زم،یداخلش بر

فکر کردم به دنبال  ست؟یچ ابانیخ نیا دیآمد کنارم نشست و پرس يخنک شود، که مرد يکردم تا خودش قدر

  .اتوبان همت است نجایا: گردد و گفتم یم یآدرس

پارك در بزرگ راهها ممنوع است و منجر به تصادف  ؟يو کنار اتوبان پارك کرد یدان یرا م نیخوب ا: 

  .شود می یگناه یتصادف ها منجر به فوت افراد ب نیوقتها ا یواهد شد و بعضخ

   ؟یسیجوش آورده، تازه تو مگه پل نمیماش ینیب یمگر نم : 

  .که امکان توقف است یکن تیهدا ییرا به جا نیماش یتوان یاما م ستم،ین سینه پل : 

  .امرزهیبرو خدا پدرت را ب :  

   هستم؟ یمن ک یدان یم : 

   ؟یهست یک: دمینامحسوس باشه، با ترس و لرز پرس سیکه نکنه پل دمیترس

  .من خود همت هستم : 

 اریبس ای یهست یزرنگ اریآدم بس ای ،یتو اگر همت باش: تخته اش کم است، گفتم کی دمیزدم و فهم يپوزخند

  . یخوش اقبال

   چطور مگه؟: 

دست اول و دست دوم،  يهم آخرتت را، آنهمه قصر در بهشت، آنهم حور يدیخر اتویهم دن نکهیا يبرا: 

  .از لولو و مرجان ییها با برگ ییها درخت

  .ستین یگیخبرها که تو م نیا: 

 دایپ يادیتا بهشت، خواهان ز يبد بیما رو فر يخوا یم ایچپ  یبه کوچه عل یزن ینکنه خودتو م! ستین: 

  !نکنه

  .جانم را از دست دادم یمن شده؟ منکه در جوان بینص یچ ایدن نیدر ا نمیبرات خواهم گفت، بگو بب: 
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از  یکیبه اسمشان بود که برداشتند، اما  ابانیخ کیرضا شاه و محمد رضا شاه، هرکدام  !یمرد حساب: 

انده که به اسم تو کردند، به نام توخو ییو نه آنها يبود میتهران که در ساختش نه تو سه يها اتوبان نیتر بزرگ

  ست؟یکم زیچ نیا. شود می

جان من هنوز در برزخ هستم، چون از من سوال شد تورا به  زیپس بگذار ابتدا جواب سوال اولت را بدهم، عز: 

خودم و به خاطر دفاع از اسالم و حق اسلحه به  لیبه م ریزور و جبر به جبهه آورده بودند، فوراً جواب دادم خ

حق کدام طرف است؟ گفتم امام  يداد صیاز کجا تشخ دندیپرس. دمیناحق جنگ هیدست گرفتم و بر عل

 ریو بالفاصله سه تا تکب ینیگفتم امام خم! امامان شما که مرده اند یکدام امام؟ تمام دندیپرس. فرمودند یم

فقط  سوال هستند، ریمسئله امامت ز نیامامتان سر هم ازدهیهنوز  : و گفتند دندیما خند شیقاه قاه به ر. فرستادم

عبادت  يبود که رفت و در گوشه ا نیبن حس ینداشت، عل ییامامت ادعا ضوعنفرشان که نسبت به مو کی

او  .نکرد تیحما شد یم هیام یبن هیکه بر عل ییامهاینداشت و از پسرش و ق گرانیهم به کار د يکرد و اصالً کار

چطور امام  دمیپرس. بشود یدگیاعمالش رس ریمسئله امامت کنار گذاشته بشه تا به سا نیتوانست بطور کامل از ا

بله، حسن که : قرار گرفتند؟ جواب دادند ییامام ها، بخاطر امام بودنشان مورد بازجو ریسا ن،یحسن، امام حس

 يبرا زیو مرتب زن و کن کردم می ریسر و صدا شکمش را س یگرفت و ب یرا م يخراج ر ه،یبخاطر صلح با معاو

را که به  ییسوال است که چگونه پول ها رد، موکردم میرو  ایخودش، عشق دن الیگرفت و به خ یخودش م

مورد  نیحس. کردم میدادند، خرج  یم تیاهل ب میو به کر گرفتند یم يزور و قتل و قارت از مرد بدبخت ر

را چ! آورده یجنگ يرا داشته، چرا زن و بچه ها را با خودش به اردو دیزیسوال است که اگر قصد جنگ با 

گفت،  یدرست م دیزیخوب ! دیجنگ دیزیآمد، با  یبه دست م نیخون يایدرکه از  یثروت نیا ،يخراج ر يبرا

 نیحس .و هم حسن مردند هیصلح نامه، هم معاو نیاز خالفت گذشت و طرف يگرفتن خراج ر يحسن در ازا

را به راه انداخت که هنوزم که هنوز است،  يزیو آن خون و خونر کردم میرا طلب  يبود که خراج ر کارهیچ

ها بجز جعفربن محمد، منکر امامت شدند و  امام هیخالصه چه دردسرت بدهم کل ؟خاموش نشده است ئلهغا نیا

 ينسبتها نیو سپس با ما بوده، مردم ا یبا عل ینیجانش  امبر،یکه بعد از پ مینکرد ییادعا نیگفتند ما هرگز چن

تو هچل افتاده  يبدجور گر،ید خیش زارو ه یو مجلس ینیکل خیرا به ما داده اند اما جعفر بن محمد و ش نیدروغ

درغگو  یگفت یمگه تو نم کهیمرد: گفتند یبهش م دم،یرا با چشم خودم د یاز مجلس ییبازجو کیمن . بودند

تا ! يزیشاخ دار و فتنه انگ يها که همش دروغه، آنهم چه دروغ یکتاب نوشت نهمهیدشمن خداست، پس چرا ا

 ینیزم يهنوز رو ،یکجا هست یکنیخفه شو، فکر م: و گفتند گردنشبه  دزدن یپس گردن کیآمد حرف بزنه، 

  ؟نیو در حضور شاه سلطان حس

صادقانه و ساده صحبت  یلیاما از آنجا که خ ،است یزد، من مطمئن شدم آدم خل و چل یم يبامزه ا يها حرف

مسئله در  نیپس تو فقط سر هم: دمیپرس . باهاش همکالم شوم نمیدادم تا سرد شدن موتور ماش حی، ترجکردم می

  ؟یبرزخ
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: باالست، گفتند یلیخ ایهستم و به ما گفته بودند مقام شهدا در آن دن دیگفتم بابا من شه یهرچ گه،یآره، آره د: 

تو  یعنی .هستند یعراق دیآنها هم شه ،یهست یرانیا دیتو اگر شه .هستند دیشه ،یرا هم که تو کشت ییبله اما آنها

 یتو قاتل کل یمرد حساب ؟ندیگو یم يگرید زیچ د،یبه کشته هاشون در جنگ، بجز شه هایعراق یکن یفکر م

اقالً من از بهشت و جهنم  دیشکل است، اجازه بده نیحاال که به ا: گفتم. ندیگو یراست م دمید!  یهست دیشه

و فاطمه داشتند  یکه عل يمن درست در روز. داشته باشم که خوشبختانه با خواسته من موافقت کردند يدارید

  .کردم دنیبهشت را روشن کرد، از داخل بهشت د شانیها و برق دندان دندز یبه هم لبخند م

  ؟يدید یخوب چ: دمیپرس جانیه با

که  رزنیداخلشان بودند، چند پ يادیز يننو که بچه ها يادیز اریتعداد بس اد،یز يچند درخت با فاصله ها: 

که خواب  رمردیپ يزدند و تعداد یبچه که تو سر هم م يادیمجبور بودند تمام ننو ها را تکان بدهند، تعداد ز

 دیبهشت با یمختلف، اهال يبه جاها رفتن يشمع روشن، که برا يو البته تعداد کردند میبودند و خُر و پف 

که از نور آفتاب همه جا روشن  ستین دیچون در بهشت خورش .نندیرا بب شانیپا يفتند تا جلوگر یبدست م

 یبود که خود اهال يادیالبته آنجا آتش ز .در جهنم بودند انیتمام اد ونیروحان یو اما در جهنم، بطور کل. شود

  .ندکرد میدرست  انجهنم آتش را از وجود خودش

  هستند؟ یچه کسان یدر برزخ که تو هست: 

 یدگیخوردگان در برزخ هستند تا به کارشان رس بیفر یرفتند به جهنم و تمام کراستی بکارانیفر یتمام: 

  .شود

  ؟یکن یم کاریچ نجایا: 

 :ندیگو یمثالً م ند،یگو یمردم به من ناسزا م ،شود میاتوبان به نام من است، هروقت راه بندان  نیا ستیآخه ن: 

 یتروقت هستم تا کمک کنم راه باز شود تا کمتر فحش بشنوم، از همه مهم نجایمن ا »!بر پدر مادرهمت لعنت«

  .دهند یبه من م یکیرک ي، فحش هاشود میتصادف 

تو اون روحت سگ : زد ادیشد و فر ادهیمن و راننده اش پ نیمحکم زد به ماش کانیوانت پ کیلحظه  نیهم در

  !بفرما: مرد هم به من گفت! بشاشه همت

  .ستیاز همت ن ياثر دمیحق با شما بود که د میتا بگو برگشتم

  

28/3/1397  
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    گوسفند داوود نبى

  

 
همین مسئله از . عید قربان برایش یک گوسفند بخرم دو هفته قبل از عید قربان پدرم از من خواسته بود که براى

دانستم چه کار باید انجام بدهم چون نه عید  نمی .بودهمان روز اول تمامى ذهن من را به خودش مشغول کرده 

براى همین از همان روز با خودم در جنگ و . قربان را قبول داشتم و نه کشتن یک حیوان زبان بسته بى گناه را

گرفتم خیلى راحت از پدرم بخواهم که مرا از این وظیفه معاف کند و لحظه اى  لحظه اى تصمیم می. ستیز بودم

. گفتم پدر در بستر بیمارى، کارى از من خواسته است که امسال خودش قادربه انجام آن نیست ودم میبعد با خ

 لمیشبانه سوار اتومب ،تا اینکه درست شب عید قربان .م از خواسته پدر به این راحتى سر پیچى کنمتوان نمی !نه

 .شدم و به طرف جاجرود حرکت کردم تا خواسته پدر را انجام بدهم

گوسفند « :یابانهاى نزدیک جاجرود تعدادى گوسفند دیدم و تابلویى مقوائى که روى آن نوشته شده بودب در

ابتدا قیمت را پرسیدم تا . بالفاصله ماشین را کنار جاده آوردم و توقف کردم، رفتم پیش گوسفند چران »!فروشى

یکى را انتخاب کنم؟ گفتم نه،  براتکنى یا من  خودت انتخاب می: گفت. اینکه سر قیمت به توافق رسیدیم

پس برو هر کدام را خواستى بگو من بیام وزنش کنم، این حرف را زد و رفت روى : گفت. خودم انتخاب میکنم

 .تخته سنگى نشست و از کترى سیاهى، یک لیوان چاى براى خودش ریخت و مشغول نوشیدن شد

نم، یک وقت دیدم گوسفندى که از همه الغرتر و رفتم تا از میان بیست سى گوسفند یکى را انتخاب ک من

نحیف تَر بود با سرش به پاى من زد و چند قدمى دور شد و سپس به من نگاه کرد و سرش را باال و پایین برد و 

من چند قدمى به طرفش برداشتم، گوسفند هم چند قدمى دور شد و باز به من نگاه کرد و سرش را باال و پایین 

که به دنبالش بروم ولى اینبار من توجهى نکردم و برگشتم به طرف گوسفندان  کرد میمرا دعوت  برد، مثل اینکه

 .دیگر، که ناگهان با سرِ گوسفند که به پشت پایم زده بود یکه اى خوردم

 .، پس از چند لحظه، باز سرش را باال و پایین کرد و بع بعى کردکرد میایستاده بود و من را نگاه  گوسفند

هر چند قدمى که . باورم شده بود که من را دعوت میکند که با او بروم، پس به دنبال گوسفند به راه افتادم دیگر

عاقبت وقتى فاصله  نکهیتا ا .روم تا مطمئن شود که من به دنبالش می کرد میگشت و مرا نگاه  میبر ،رفت می

حیوان چى میخواهى بگویى؟ : و گفتم ستادمیزیادى ازبقیه گوسفندان گرفت، ایستاد و من هم رفتم در برابرش ا

ابتدا . منو انتخاب کن: ناگهان دهانش را باز کرد و بجاى بع بع کردن گفت. شوم من که زبان تورا متوجه نمی

 .یکه خوردم و به اطرافم نگاه کردم، شاید کسى در نزدیک من باشد که آن حرف را زده باشد

 !گفتم من را انتخاب کن! گوسفندم یا تو؟ با تو هستممن : دوباره به حرف آمد و گفت گوسفند

 بابا گوسفند که حرف نمیزند، این چه حکایتى است؟: گفتم
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من از تبار گوسفندان داوود نبى هستم که چند هزار سال پیش وقتى آنها را براى چرا : به حرف آمد و گفت باز

وقتى چوپان پرسید که چرا از این . ى هاى گریه کردندآنجا را نخوردند و ها يآورده بودند، علفها نوایبه منطقه ن

سال بعد در اینجا سر امام حسین را خواهند برید  رچون چند هزا: گفتند ؟کنید خورید و چرا گریه می علفها نمی

 .و من هم از تبار آن گوسفندان هستم

نبى میدانسته و بس که معجزه  گیرم که چنین باشد، اما در قرآن آمده که زبان حیوانات را فقط سلیمان: گفتم

 . سلیمان بوده و خداوند آنرا به سلیمان داده بود

! کرد میمگه على با تمساح در مسجد کوفه حرف نزد و مگه امام رضا با آهو صحبت ن! معجزه چیه مرد: گفت

 !مگه اجداد من با چوپان خودشون حرف نزدند

حیوانات . چرا نمیشه، این معجزه حیوانات نه آدمها :مگه میشه یک حیوان با آدم حرف بزند؟ گفت  پرسیدم

مثالً مگه شما انسانها جیغ و فریاد مورچه ها را متوجه . زیادى هستند که حرف میزنند، شما متوجه نمیشوید

 .ید فرکانس صداى آنها را بگیریدتوان نمیمیشوید؟ شما 

مثالً  آیا تو میدانى که بین . که شما نمیدانیدمن خیلى چیزها را میدانم : گفت! علمى هم که حرف میزنى: گفتم

تو اگر در جنگل یا . حیوانات هم مسلمان و کافر هست؟ حتى ماهى هایى هستند در اعماق اقیانوس که مسلمانند

اند بگویى اشهد ان ال اهللا اال اهللا ، آن حیوان  کردهبیشه اى باشى و به حیوانات وحشى و درنده اى که به تو حمله 

 .شود کند و با شرمندگى از تو دور می ، دیگر به تو حمله نمیمسلمان

. است تتین را گفته باشى، تکه بزرگت گوشآنوقت اگر شهاد: شود؟ گفت اگر مسلمان نبود چه می: گفتم

 .اینکه خیلى بد است: گفتم

  . تازه تو نمیدانى در بین گیاهان هم مسلمان زیاد است. ریسک است، پنجاه پنجاه:  گفت

 ؟ !گیاه: عجب پرسیدمبا ت

بله اگر خوب دقت کنى، گیاهى که مسلمان است کلمات شهادتین و خیلى لغات دیگر را در میان میوه  و : گفت

مثالً  اگر یک  کدو ، خیار و یا یک بادمجان را از وسط نصف کنى و دقت به خرج . یا برگهایش میتوانى ببینى

   :بدهى، خواهى دید که درمیان آنها نوشته شده

آلبالو و انگور را  نیهم ای. و خیلى چیزهاى دیگر …على ولى اهللا  سول اهللا و اشهد اناکبر، اشهد ان محمد ر اهللا

دوازده  ياز پنج تن آلِ عبا وخوشه ها یکیهرکدام، نام  ییپنج تا يخوشه ها ،یرا با دقت بشکاف شیاگر دانه ها

 .و پشت هر گلبرگ گلها نام مقدسات را دارد صومچهارده مع ،یینام دوازده امام و چهارده تا ،ییتا

ال اهللا االاهللا و اشهد ان محمد  اشهد ان: آنها نوشته شده يهست که پشت گلبرگها ییهم گلها نیدر چ یحت

من : گفت ؟یدانیچه م گریرا چند آخوند هم قبالً گفته بودند، د نهایا: گفتم. اهللا یول یعل رسول اهللا و اشهد ان

آقا جان، جمادات  ،شود میدارد دو شاخ سبز  تسر يرو کنمیمن احساس م  ،یکن یکه تو باورنم میهرچه بگو

مسلمان هستند و به  شوند یم متیگرانق يکه طال و نقره و سنگها ییخاکها یهم مسلمان و کافر دارند، تمام
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حضرت  يصدا! يکار يکجا شوند،یم يبه خاك و سنگ با ارزشتر لیتبد دهند یکه م نیبرکت همان شهادت

اند  از ستارگان مسلمان شده یبه عرش هم رفته، کل شیصدا یاست، حت دهیجان شن یمحمد را چه جاندار و چه ب

 .مرتب در حرکت هستند نیو بخاطر هم

به  يخوایتو؟ توٍ گوسفند م: دمیپرس. به تو خدمت کنم خواهمیمن م: گفت. يام کرد وانهید ؟یمنو گرفت: گفتم

قصاب است و سرت از بدنت جدا  غیت ریبد بخت، اگر من تو را بخرم، فردا صبح گردنت ز ؟یمن خدمت کن

 . شود می

درس  یکم کیفقط  ،یدانینم يزیواهللا بال تو چ. خبر دهم توانم یهم م ندهیمن مانند اجدادم از آ: گفت

 یقیخر گوسفندچران، مسلمان است و تا دقا نیهم نیبب. يتو سرت دار يادیهم باد ز نیهم يو برا يخواند

 .اذان خواهد گفت گرید

گوسفند  کیتومان با تو گرانتر حساب کرده و اما تو مرا با  ستیدو ییلویچوپان سرت را کاله گذاشته، ک نیا

مرا هم  و باشد يتا گوسفند کافر دهدم یکه آنرا هم من به تو نشان م یقربان يرا برا یکی .دیخر یخواه گرید

 .داشت یخودت نگه خواه يبرا

گفتم خوب با بع بع . که سقف هم دارد يخلوت در آپارتمانت دار اطیح کی: گفت! ندارم   بابا من جا گفتم

 ها خواهد شد؟ هیتو چه کنم که باعث مزاحمت همسا

از  یتوانیممزاحم هستم  يدیندارد، هروقت د يکه محبوبِ همه خواهم شد، تازه کار دهمیبهت قول م: گفت

 میوپس بر کنم، یگفتم باشد امتحان م. تو خواهم آورد يبرا يادیپول و ثروت ز! قبول کن ،يشرم راحت شو

 .سراغ چوپان

کوتاه خواهد  يخر یمرا هم م ندیبب یالبته او وقت .یتومان اضافه نده ستیدو ییلویمواظب باش که ک یول: گفت

 . کند میکردن انتخاب ن یقربان يکس مرا برا چیآمد، چون ه

گوسفندان را در  خواست یچوپان م نکهیهم. دمیخواسته گوسفند عمل کردم و هر دو گوسفند را خر طبق

محل است،  یخر هم مثل خروس ب نیا: بگذارد، خر چوپان شروع کرد به اذان گفتن که چوپان گفت نیماش

 یبا کم یول الخوشح. کرده بودم دایکامل پ نانیگوسفند اطم يبه حرف ها گرید. کند میجهت عرعر  یب

خلوت بردم، اما خودم نتوانستم از گوسفند داوود  اطیبه طرف منزل حرکت کردم و گوسفندان را به ح جهیسرگ

 .جدا شوم ینب

 نمیبیم: برادرم چشمش به دو گوسفند افتاد، گفت یوقت .صبح شد و برادرم آمد که گوسفند پدر را ببرد نکهیا تا

 ؟يدیخر یمردن و گوسفند الغر کیو  ياما باز خست به خرج داد ،يخودت هم گوسفند گرفته ا يکه برا

. ماند یو تا ظهر در راه بندان م شود مینرود، آنجا تصادف  ادیبه برادرت بگو از اتوبان ص: به من گفت گوسفند

 .شد یخواه ریو تا ظهر اس شود مینرو، آنجا تصادف  ادیاز اتوبان ص گهیگفتم برادر م

اما به حرفم  ،یگ یکه تو م یهرچ: گفتم! يهم شد شگویپس پ: گفت. گمیخودم م: گفتم گه؟یم یک: دیپرس

 .یکنیشد، باور کن ضرر نم یگوش بده، بعداً متوجه خواه
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 .کرد و رفت قبول

: گفت ياجبار کیسالم و عل کیما اصغر آقا آمد و پس از  ییباال هیبعد از رفتن برادرم همسا بالفاصله

 ؟يآغول است که گوسفند آورد ای لهیمگه طو نجایا! منوچهرخان از شما توقع نداشتم

بهش  ،کند می يتصادف بدجور ادیاست که در اتوبان ص یهمان شخص نیا: کرد و گفت یمن بع بع گوسفند

 .نرود ادیبگو از ص

: گفت! دینرو ادیاز ص میبگو ؟ خواستمروم یپس کجا م: گفت یبا ناراحت د؟یرو یاصغر آقا سر کار م: گفتم

و ! گوسفند را کم کن نیها هرچه زودتر شرٍ ا حرف نیا يبجا ؟یکن یپس از کجا بروم؟ چرا خودت را لوس م

 .رفت یبدون خداحافظ

چنان  ادیتو اتوبان ص ؟يشده ا ریو فالگ شگویمنوچهر پ: برادرم زنگ زد و گفت. افتاد يادیشب اتفاقات ز تا

 . کنهیداده و االن داره پخش م يپوشش خبر ونیزیشده که تلو یتصادف وحشتناک

 یلیآن روز جلو خانه ما صف طو يفردا. دیچیگوسفند باعث شد خبر مثل برق و باد در همه جا پ يها ییشگویپ

 .مشکالتشان را گوسفند حل کند خواستندیشده بود که م لیاز مردم تشک

. دادند یبه من م یکالن يو رغبت پول ها لیمردم هم با م. رمیگپول ب نیهم به من گفته بود از مراجع گوسفند

 يامر باعث شد خبر به حاج آقا موسو نیهم. نه مثل رمال ها از گذشته گفت یم ندهیخوب گوسفند من از آ

 .دیمسجد محله رس شنمازیپ

است و  نیمؤمن گاهیجا چون مسجد خانه خدا و: داد غامیگوسفند هم پ. داده بود که گوسفند را نزد او ببرم غامیپ

و حاج آقا قدم رنجه فرموده  میایو غُسل هم ندارم، بهتر است من به مسجد ن رمیوضو بگ توانم یچون من نم

 .شد میخوشحال خواه اورند،یب فیتشر

و به . گوسفند آمدند داریخوشش آمد و خودشان قدم رنجه فرموده به د اریحرف گوسفند بس نیآقا از ا حاج

السالم و رحمت اهللا و  کمیعل: گوسفند پاسخ داد. یگوسفند داوود نب کمیسالم عل: مسخره گفت محض ورود، به

 .برکاته

 دنینفر به د کیامروز : و گفت اوردیخود ن يشادمان و متعجب شد اما به رو اریآقا در جواب گوسفند بس حاج

 د،یحاج آقا اشتباه نکن: فاصله گفتگوسفند بال. خواهم آورد مانیبه تو ا یکن ییشگویاگر آنرا پ د،یآ یمن م

به  يزیچ داند یسرطان، م يماریعلت ابتال به ب هکه ب يابتدا حاج آقا جبار. شما خواهند آمد دنیامروز دونفر به د

مالش را حالل  خواهد می .نامشروع به دست آورده ياست که از راهها ینمانده و نگران ثروت یعمرش باق انیپا

 گرید یسه روحان شیاو پ! کند، کاله سرتان نرود دایدر بهشت پ ییبتواند جا لهینوسیتا بد دییو رفع مظالم بفرما

 .کند میبدهد، قبول  یتومان کمتر از حاج آقا خادم ونیلیدو م دییشما بفرما. هم رفته است

نانتان تو روغن  دیشما دارد و اگر قبول کن يبرا یخوب شنهادیکه پ رسد یاز اوقاف خدمت شما م ،اما نفر دوم و

و از  داد یگوش م ،گفتم یم شیگوسفند را برا يها سخنان من، که حرفبه حاج آقا هاج و واج . است
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 تیبرا یگاهیجا نانچ ییگو یشود که تو م نیاگر امروز چن: در خاتمه گفت دیگنج یدر پوستش نم یخوشحال

 ییطال يباالتر خواهد رفت، خانه ا ایو انب ایمقامت از اول .نباشد یرا به آن دسترس یانسان چیدرست کنم که ه

 .در خدمتت باشند نهیکه دست به س کنم یانتخاب م تیبرا یخدمت گذاران .درست خواهم کرد تیبرا

 .فهمند یزبان من را م شانیچون فعالً ا شوم یمن از منوچهر خان جدا نم: گفت گوسفند

حاج آقا . خواهند گرفت یخوب اریهم پاداش بس شانیا ،شود میکرد، بدون منوچهرخان که ن دییفوراً تأ یحاج

 گاردیبهمراه چند باد یمتیگران ق لِیبا اتومب یبالفاصله خانوم یخوشحال و شادمان با شتاب از خانه ما رفت ول

خواست و مقابل  یبودند، آمد داخل منزل و صندل ستادهیکه در صف ا یمثل حاج آقا بدون توجه به مردم

از  یلیخ تواند یدارد که م ییها ییگوسفند توانا نیا دمیشن: مقدمه گفت یو ب. نشست یصندل يگوسفند، رو

 .کنم ازین یب ایتو را از مال دن دهم یاگر بتواند مشکل من را هم حل کند، قول م. مشکالت را حل کند

من : ندیفرما یم شانیترجمه کردم و گفتم که ا هایبه قول امروز شیشروع کرد به بع بع کردن و من برا گوسفند

 ؟يدیبودند را ند ستادهیکه در صف ا یکنم، مگر مردم ازین یب ایخودم قادر هستم منوچهر خان را از مال دن

اختالس و  تانیکه همسر گرام دیمملکت هست هیاز مقامات بلند پا یکیمشکل شما سر کار خانوم، شما همسر  واما

قصد  لیدل نیحق حسابها، امروز در خطر است و به هم یعضکرده و به خاطر ندادن ب یبزرگ اریبس اریچپاول بس

 شانیکرده، قصد دارند با ا ریبدجور گ ینومخا شیپ شانیکه گلو ییاما از آنجا .دارد فردا از مملکت خارج شود

و  دیکه شده درب گاوصندوق همسرتان را در منزل باز کن یامروز به هر شکل نیهم دیتوان یشما م  .فرار کنند

تا با گرو گرفتن پاس همسرتان  دیببر نیآن خانوم را ازب طیو پاس و بل دیرا بردار شانیا يها طیپاسپورت و بل

 .دیبه کانادا برو شانیابه اتفاق  دیبتوان

: نبود که گوسفند دوباره به حرف درآمد و گفت یحرکت چیو قادر به ه کرد میمات و مبهوت به من نگاه  زن

 .صبح فرداست 9پرواز ساعت ! دینشده عجله کن ریتا د د؟یده یدست مچرا زمان را از 

و  رسدند یم امبریخدمت گوسفند داوود پ يگریپس از د یکیمراجعه کنندگان  نطوریبا شتاب رفت و هم زن

 .ندکرد میمرا پر از پول  بیج

 يکه صورتها گاردیبادبا چند  یلوکس لیصبح باز اتومب 2ساعت  نکهینه خواب داشتم نه خوراك، تا ا گرید

 .به سراغ گوسفند و من آمدند کراستیپوشانده بودنند وارد خانه شدند و  یاهیخود را با پارچه س

 .بله: است؟ گوسفند گفت نیا یگوسفند داوود نب: دیپرس یکی

 م؟یچه آمده ا يپس بگو ما برا: گفت مرد

 .دیکه هم من و هم منوچهر را بکش دیشما آمده ا: گفت گوسفند

 م؟یبکن میخواهیکار را م نیچرا ا: دیپرس

فرار با  يو به جا یکن یمن باعث شدم از عشقت به خاطر نجات خودت چشم پوش نکهیا يبرا: گفت گوسفند

 درست است؟. را بهم زدم تیمن تمام برنامه ها .یفرار کن يکه دوستش ندار یبا زن يمعشوقت، حال مجبور
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ورد و دو گلوله به سر گوسفند زد و سپس به طرف من آدر بشیاز ج یکُلت! ریپس بم ییگو یدرست م: گفت

 …نه…نه …نه: زدمیم ادیآمد که مرتب فر

 یماجراها واقع نیو خوشحال شدم که تمام ا دمیکرد که ناگهان از خواب پر کیبه من شل یرحم یمرد با ب اما

 .بودم دهیبود که د یبینبوده و خواب عج
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    ایو انب دگاریآفر

  

  

. مکرد میهم هرشب در رختخواب به آن فکر  نیهم يو برا سمیبنو يا شنامهیخواستم نما یبود که م يچند روز

 يجلو دمیخواب د ؛دمید یبیخواب عج شبید نکهیتاا. و حرکات آنها کنانیباز يها الوگیدرمورد د یحت

سانس از ساعت  کیهرشب در  ن،ینوش نیو نوشته عبد الحس یبه کارگردان يا شنامهیهستم و نما یتئاتر فردوس

  .رود یسن م يهشت تا ده شب به رو

بودم، لذا  دهیهرگز آنرا ند یبودم ول دهیرا هم شن یشناختم و اسم تئاتر فردوس یرا م نینوش نیالحس عبد

 يشروع شد و پرده به کنار شینما یمشتاق بودم، وقت اریبس. شیکرده ورفتم به سالن نما هیته یطیدرنگ بل یب

مبل  کیدر طرف چپ و  یدلطرف راست و پنج صن یشکل بزرگ در وسط و پنج صندل یضیب زیم کیرفت، 

 لمیف زیوسط سن، درست مثل م زیم کردم میدانم چرا فکر  ینم. قرار داشت انیتماشاچ يروبه رو زیم يدر انتها

به صدا درآمد، درست مثل  ییپورهایبود، ناگهان ش یضیب زیم نیا کهیگرد است، درصورت زیم يها  هیشوال

  .استفاده کرده بودند لمیآن ف یقیاز موس هم دیگرد،  شا زیم يها هیشوال يپورهایش کیموز

 یصندل نیاول يآمد و رو يرمردیابتدا پ  ».شوند یوارد م ایانب«: بلند اعالم کرد يبا صدا يا ندهیگو درهرصورت،

مرد  کی زیسمت چپ ن یصندل نیاول يدر کنار او نشستند، رو گریسمت راست نشست و بعد از آن، سه نفر د

به تن  دیسف یمرد که لباس کی سپسعقب خود را پوشانده بود نشست و  لخت که با دو برگ مو بزرگ، جلو و 

و  دیدر لباس سف يبزرگ و زشت به همراه مرد اریلنگ و شکم بس کیبا  يگریداشت و بعد از آن، مرد برهنه د

  .گرفتند يها جا یصندل يرو بیبه ترت ،یدر لباس عرب يگریبلند و مرد د

خود بلندشده و  ياز جا ایتمام انب ».شود میوارد  دگاریآفر«: اعالم کرد ندهیپخش شد و گو پورهایش يصدا باز

به سر داشت  یو تاج دیبه رنگ سف میقد انیمثل روم یبا جسه کوچک مانند افراد کوتوله با لباس يمرد. ستادندیا

  .نندیخود بنش ياشاره کرد تا در جا اینبمبل نشست و با دست به ا يبود و بر رو تونیکه از برگ درخت ز

  .است یسیع دندیکه همه فهم دیپرس یسوم از سمت راست بلند شد و سوال نفر

  د؟یشما پدر من هست یعنی! دیپروردگار بزرگ، شما واقعاً پروردگار هست: 

 گرانید(! بوده یپدرت ک یاز مادرت بپرس یخواست یم! من چکار به مادر تو داشتم که پدر تو باشم که،یمرد: 

  من آدم قحط بود؟ يمگر برا! ساکت ).خندند یقاه قاه م

  .مرا حامله بوده، باکره بوده که یو گفتند وقت دمیبعداً پرسکه آن موقع در شکم مادرم بودم، اما  من: 

  !و اعالم بکارت فرمودند؟ نهیدو نفر او را معا یکی ایشد  نهیاز مردم، معا يادیتوسط جمع ز ایآ: 
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دانم و  ینم يزیباره چ نیهنوزم که هنوز است، من در ا دیباور کن .که آن زمان نوزاد بودم قربان، من دانمینم: 

  !دیتر و کوچکتر هست فیشما که مثل ما و از ما ظر د؟یاما شما واقعاً پروردگار ما هست. جاهل هستم

شما ظاهر  بتیمن در ه! دیبه من نگاه کن ):ایو خطاب به انب دیآ یم زیبلند شده، به جلو م شیاز جا دگاریآفر(: 

 نیما در ا )انیسن آمده، خطاب به تماشاچ يجلوسپس به (. دیرا بزن تانیشدم، تا بدون ترس و وحشت حرف ها

به (! و بس نیرا به آنها داده ام، هم تیمامور نیا من ایاند و آ بوده یما چه کسان غمبرانیپ میبدان میخواهیجلسه م

  .میکن یخوب از آدم شروع م )گردد یمبل برم يخود رو يسر جا

  .میخوام پروردگار عظ یپروردگار کوچولو، معذرت مدر خدمت هستم :  )کند  می میو تعظ شود میآدم بلند (

  ؟یداشت یثیبا من حرف و حد ای يا دهیجلسه مرا د نیقبل از ا ایتو آ: 

  .آن قامت مردانه ات شوم يقربانت گردم، فدا ریخ: 

  ؟یآور من هست غامیکه پ يپس چگونه ادعا کرده ا: 

از  يو در گوشه ا مینبود شتریمن و حوا که در ابتدا دونفر ب! کردم؟ غلط کردم قربان ییادعا نیمن؟ من چن: 

وبا  میداشت یخوش اریبس یزندگ م،یگرفت یم عتیرا از طب مانیازهاین یو تمام میکردم می یزندگ یبه راحت نیزم

  .میکرد می یحال ،یشما خال يحوا جا

  دهد؟ بیبود که حوا را فر یطانیش ایآ د؟ینخور یو چ دیبخور یمن به شما حکم کردم که چ: 

که قابل خوردن نبود،  يزیو هرچ میخورد یآمد، م یکه به ذائقه مان خوش م يا وهیو م زیقربان، ما هرچ ریخ: 

  .میخورد ینم

و اصالً بهشت در کجا بوده که من، تو را از  يدر بهشت بود یتو ک ؟يکه گفته ا ستیمزخرفات چ نیپس ا: 

  آن رانده باشم؟

اصالً آن زمان بجز من و  من درآورده اند، يحرف ها را برا نیکه ا دیدان یپروردگار بزرگ شما از همه بهتر م: 

 نیاگر چن د،یمن دار يبرا ییسو تیقصد و ن یجنابعال نکهیمثل ا. بکنم ییادعا نیچن شینبوده که برا یحوا، کس

  ؟دیگرد یاست، چرا به دنبال بهانه م

  .يبرو یتوان یشکل و با صداقت پاسخگو باشند، م نیروشن شود تا آنها هم به هم گرانید يخواستم برا ر،ینخ: 

  

از صحنه خارج  يرود و با شاد یسن م يو قر دادن به انتها دنیخوشحال و در حال رقص ،شود میآدم بلند (

تو بگو نوح، من با تو تماس :  )دهد یاول سمت راست را مورد خطاب قرار م نفر دگاریو سپس آفر شود می

  ؟یبه تو دادم تا از طرف من به مردم ابالغ کن یغامیگرفتم؟ پ

دستش  دگاریرا ببوسد که آفر دگاریدست آفر خواهد میو  شود میبلند  د،یسف يبا موها ستیرمردینوح که پ(

  ).زند مینوح  نهیبه س گریکشد و با دست د یرا م

  !و جواب من را بده نیبش تیبرو سر جا ها، يلوس باز نیا يبجا: 
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 متوانست نمی لیدل نیاز وجود شما نداشتم و به هم یاطالع چگونهیمنهم ه ر،یخ: )ندینش یم شیصندل ينوح رو(

  .شما باشم امبریپ

  .یداشت ییادعا نیتو چن ،ییگو یدروغ م: 

خانه  نیساختم، با خود گفتم که من سازنده ا یخود خانه کوچک يمن همانطور که برا ،يآر )با لکنت زبان(: 

 دیهم با نهایا یکه تمام دمیفهم م،کرد مینگاه  نیو زم دیبه آسمان و ماه و ستارگان و خورش یهستم و وقت

تواند  ینم نیمز يسازنده اش در رو هک دمیداشته باشد، اما چون ستارگان در دسترس نبودند، فهم يسازنده ا

دادند، خواستم از شرارت و  یانجام م يبد اریبابت منحرف بودند و اعمال بس نیاز ا اریباشد، لذا مردم را که بس

  .و نه باور کردند رفتندیکردم، البته آنها نه من را پذ ییادعا نیبود که به دروغ چن نیفساد دور کنم، ا

آنها را نابود کند و من هم  یکه تمام یخواست تیو از خدا يکه آنها را لعنت کرد یبه مردم گفت نیهم يبرا: 

  !هالکت مردم بوجود آوردم؟ يرا برا یو طوفان رفتمیپذ

  .کرده ام يادیغلط ز اریبس اریکه بس دمیاکنون فهم یخوردم ول يادیدانستم که شکر ز یقربان از اول هم م: 

تا نسلشان  يماده را سوار کرد کینر و  کیموجودات،  یات از تمام یکه در کشت یو آن دروغ ها را بافت: 

و  لیزوج و از هر عقرب و روت کی يدو ببر، دو کرگردن، دو گوسفند و از هر پرنده ا ر،یمثالً دو ش. نابود نشود

؟ توانستم دوباره خلق کنم یمگر نم م،هست دگارینادان، اگر من آفر يا. يزوج با خودت برد کی ،يحشره ا

کرده بودند؟ اصالً تو چگونه نر و ماده عقرب و  یکه تلف شدند، چه گناه واناتیح ریزوج؟ سا کیاصالً چرا 

  ؟يداده بود صیو پشه و مگس را تشخ لیروت

را  ییادعا نیمن هرگز چن ست،یانصاف یب يقدر د،ییفرمایم رتانیکه درباره بنده حق شاتیفرما نیبزرگوار ا يا: 

طوفان آمد، من و خانواده ام  یو وقت کردم میآب ها گذر  يداشتم که با آن از رو یکشت کینکرده ام، من 

  .درباره من ساخته و پرداخته اند گرانیحرف ها را د نیا. میداکردیو از مهلکه نجات پ میسوار آن شد

  ؟يکرده ا يامبریپ يکه به دروغ ادعا يخوب، پس قبول دار اریبس: 

  .خواستم، طالب سعادت مردم بودم یرا نم یبود، بد کس ریمن خ تیقربان، اما ن يآر: 

  .یو خجل باش نیشرمگ ،يکه گفته ا یدروغ نیا يو تا ابد برا يبرو یتوان یخوب م اریخوب، بس اریبس: 

نفر دوم سمت چپ را  دگاریآفر. شود می، به آخر سن رفته و محو شود میافکنده بلند  ينوح مغموم و با سر(

  )دهد یمورد خطاب قرار م

  ؟یداشت یتیاز طرف من مامور د،ییزرتشت شما بگو يخوب آقا: 

که پاك و  يدگاریدرود بر آفر  ):کند  میخم  دگاریو سرش را به احترام در مقابل آفر شود میزرتشت بلند (

  .از اوست یمنزه است و همه پاک

  !من را بده جواب سوال! درود، اما تملق ممنوع: 

 م،یگو یپنداشتم، پس خود دروغ نم ینگفتم که از جانب شما آمده ام، من دروغ را زشت م چگاهیقربان من ه: 

  .دندیپرست یو ماه و ستارگان را م دیگرخورشید ياز مردم بت و عده ا يکه عده ا ستمیزیم یمن در زمان



ایو انب دگاریآفر 99  

 

از من بود  يخودشان نماد الیساختند که به خ یم گرید يزهایچ ایاز سنگ و  يداشت؟ آنها مجسمه ا یاشکال: 

 یبه حال من چه فرق. دندیپرسد یرا م ترایو مهر وبه اصطالح خودشان م دیخورش ای دندیپرسد یو آن را م

  ند؟یافزایب يزیبه شأن من چ ندتوانست یم دند،یپرسد یاگر مرا م ایشد؟ و  یکاسته م يزیداشت؟ از من چ

: انسان ها به راه درست بروند، من گفتم نکهیا يبرا یبه پرستش آنها نداشتم ول يرادیمن ا نیهم يبرا ر،یخ: 

  دارد؟ یها اشکال حرف نیا یاز نظر جنابعال» داشته باشند دیبا کیکردار ن ک،یپندار ن ک،یگفتار ن«

  .هم خوب است اریبس ر،یخ: 

و خوب انجام بدهند و  کین يبزنند، کارها يزیخوب و محبت آم يکردم که حرف ها قیمن مردم را تشو: 

جهان  نیا: گفتم. بروند کویکنند و بدنبال اهداف ن يدور یو زشت يدیداشته باشند و از پل یافکار پاك و خوب

تواند  یکه م رویدو ن نیا نیشه بیکه هم ،يدیو پل کیتار يرویو پاك و ن ینوران يرویاست، ن رویدو ن يدارا

که همان شرارت و ظلم و فساد است،  یاهیس. است زیباشد، جنگ و ست گرید يزهایچ یلیحق و باطل و خ

، پس شود میو عدالت است، مانع  قتیو نور که همان حق و حق ییروشنا يرویغالب شود و ن نیبر زم خواهد می

نور و  نیو رأس ا رند،یداده و در سپاه نور و عدالت قرار بگ صیخود را تشخ گاهیها جا بهتر است که انسان

  .منیرا گفتم اهر یاهیو سپاه س زدیرا گفتم ا قتیحق

 نیچن ،يزار یچرا تو که از دروغ ب ست؟یچ انسیمسئله سوش نیاما ا ست،یعال اریبس يکه گفته ا ییزهایچ نیا: 

  ؟يرا گفته ا یدروغ

واز شر  یکیخواهد آمد تا جهان را از تار یکیگفته باشم که از پسران من،  يزیچ نیندارم چن ادیمن به : 

شاه  ایجهان و  دیاز جاها هم گفته شده که از فرزندان دختر من، خورش ینجات دهد، چنانچه در بعض منیاهر

  .جهان، خواهد آمد

  ؟يکه خودت نگفته ا یمطمئن: 

ندارم، اما اگر بر فرض هم گفته باشم،  ادیمسئله را به  نیکنم، ا یم زیاز دروغ گفتن پره شهیکه هم ییاز آنجا: 

از مردم  یدر اثر غفلت مردم بر جهان غالب شود، باز کس منیبرسد که اهر یگفته ام، اگر زمان یه سادگمن ب

  .ستیبخو دینو نیمبارزه خواهد کرد، ا منیبرخواهد خواست و با اهر

زرتشت من شما  يخوب آقا اریبس. سخن فتنه ها به پا کرده، چون بصورت شفاف و واضح گفته نشده نیاما ا: 

بشر داشته  يرا برا یشیاال یپاك و ب یشناسم و اکنون هم به شما که دغدغه زندگان یمصلح و معلم م کیرا 

  .دیدهم که خارج شو یاجازه م د،یا

نفر دوم سمت  دگاریو آفر شود میسر خم کرده و خارج  دگاریو با متانت در برابر آفر شود میزرتشت بلند (

  ).دهد یراست را مخاطب قرار م

  ؟يآن را کرد يبه تو داده بودم که ادعا یتیتو بگو من چه مامور ،يکه فتنه ها به پا کرد ،یتو موسو اما : 
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با لگد او را  دگاریکه آفر اندازدیب دگاریآفر يپا يخودش را رو خواهد میو  شود میبلند  یبا شرمندگ یموس(

شده، خود را  دگارینگاه غضبناك آفرلگد بزند، که متوجه  دگاریبه آفر خواهد میاراده  یب یموس ،کند میدور 

اندازد و  یم یبه موس يگریغضب آلود د هنگا دگاریآفر .لگد در برابر لگد: دیگو یلب م ریکشد و ز یعقب م

  ).ردیگ یقرار م شیو بر سر جا کند  می دنیاو شروع به لرز

  .کردم یبودم اما در بارگاه فرعون بزرگ شدم و زندگ لییاسرا یمن، من از بن: 

  .دانند یهمه م یعنی م،یدان یرا م نیا: 

استفاده  ان،یفرعون يساخت کاخها يو از آنها برا کردم میستم  لییاسرا یکه خودم به بن دمیفهم یمن زمان یول: 

 دیمن از آنها هستم و آنها قوم من هستند، باور کن دمیفهم ی، وقتکردم میگفتم و ظلم  یو بهشون زور م کردم می

 يشدم، هم شرمنده، لذا در صدد جبران برآمدم که قومم را از ستم فرعون نجات دهم، پس ادعا وانهیهم د

  .با فرعون مخالفت کنم یکنم و هم بتوانم علن يرا رهبر لییاسرا یکردم، تا هم قوم بن يامبریپ

نازل  ییرا با خون عالمت بگذارند، چون من گفته ام بال شانیسردر خانه ها یگفت هودیبه قوم  نیهم يبرا: 

شان عالمت ندارد، خواهند  سردر خانه کهیدر خانه کسان وانیاوالد ذکور، چه انسان و چه ح یکه تمام شود می

 گانیتوانند از همسا یتا آنجا که م نند،آن کوچ ک يکه قرار است، فردا یشب: یبه قومت گفت نیهم يمرد و برا

  ؟!ببرند غمایتا فردا با خود به  رندیدارد قرض بگ یکه ارزش يزیچ خود، هر

خواستند  ینداشتند، باالخره آنها هم م يزیچ چیبودند، ه دستیو ته ریفق اریگفتم، چون قوم من بس يآر: 

  .داشته باشند یزندگ يبرا ياسباب مختصر ستیبا یکنند پس م یزندگ

پارچه دزد و  کیو قومت را  ،یکن یم دییرا تا يمثل خودشان؟ پس تو دزد یاز کسان ؟یاز چه کسان! يبا دزد: 

  .یخواست یراهزن م

 ییموعود راهنما نیآنها را به سرزم دیپس با ،یداشت، نه مال و مکنت ینینبود، قوم من نه سرزم يچاره ا: 

  .کنند یکه بتوانند با آرامش زندگ یامن ي، جاکردم می

مرده باشند،  یهمگ انیکه قرار بود نازل شود، اگر اوالد ذکور مصر ییبال نیمثالً هم ،يدروغ گفته ا اریتو بس: 

 یغرق شدند و تو و قومت به راحت ایبودند که در در ی، چه کسانکردند می بیکه با فرعون تو را تعق ییپس آنها

  د؟یگذشت ایاز در

کوچ از مصر، چون اگر  يگفتم تا عزمشان را جزم کنند برا لییاسرا یبن یمن آن دروغ ها را بخاطر دلگرم: 

  .ترسو و محافظه کار بودند اری، هرگز حاضر به ترك مصر نبودند، بسکردند میرا  يخطر نیاحساس کوچکتر

عجب مردم ساده  ،يدر کوه تور و آن سنگ نوشته ها را به اسم ده فرمان آورد یرفت کماهی ییبعد هم به تنها: 

 يسنگ حجار يماه، تو خود، نوشته ها را برو کی نیشک نکرد که در عرض ا چکسیقوم تو، ه نیبودند ا يا

 م،یرا ما صادر کن یبود فرمان قرارو بدبخت است؟ اگر  دستیمثل ما ته زیتو ن يخدا دندیچرا نپرس. يکرده ا

  .قابل قبول بود شتریب نکهیا م،ینوشت یاز طال و جواهرات گرانبها م یلوح يبر رو! سنگ يچرا بر رو

  .است اهیس میپروردگارا، رو د،ییفرما یاست که م نطوریهم: 
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چشم در برابر  ،يرا اشاعه داد يزیو خشونت و خونر یتخم نفاق کاشت نکهیبجز ا ينکرد يتو کار! اهیس اریبس: 

بود که  قتیچه طر نیا! يتو چه کارها که نکرده ا یموس يچشم، دست در برابر دست، سنگسار زنان، وا

را  يا موجود زنده چیه رد،یگ یمرا  يشهر یبا من عهد بسته تا غروب آفتاب وقت امبرشیکه پ یقتیطر ؟يآورد

تا تمام جانداران کشته شوند و  شود می دیبه عهدش وفا کند، مانع غروب خورش نکهیا ينگذارد و برا یدر آن باق

که چه ! برتو يوا! یبر تو موس يگذارد، وا یم اش را به حساب معجزه اش انهیوحش يزیو خونر یقصاب نیا

 اردهاینادان مل! دم؟یآنهم در عرض شش روز آفر شیرا شش هزار سال پ ایما دن! يها در کتابت نگفته ا دروغ

 شیکه آسمان يآورده ا یدر کتاب يشکل درآمد، چه مزخرفات احمقانه ا نیتا جهان بد میسال ما صبر کرد

د با یبا انیآدم م؟یگرفته ا یچون داوود کشت يریما با بنده حق ایآ م؟ییگو یم یاتیچرند نیما چن ایآ ،يا دهینام

  !شمارند یدانم چراهنوز آنرا مقدس م یشوند، نم وانهیکتاب د نیخواندن ا

  گناه از من است؟ نیا: 

که خشونت را چنان بال و پر  ستیگناه از تو ن نیا ،يو جهالت را اشاعه داده ا ینادان ست؟یگناه از تو ن نیا: 

  !شهر را بکشد کیتا غروب آفتاب تمام موجودات زنده  دیبا يامبریکه پ ییتا جا يداده ا

  .شما گردم، آنها بت پرست بودند يفدا: 

  هم بت پرست بودند؟ وانتیح ایچه مربوط بود؟ آ وشحیخوب باشند، به : 

  .میمبارزه کن یکه با بت پرست میآموخت میما از ابراه: 

  .زدیخ یبر م میآتش ها از گور همان ابراه نیدانم، تمام ا یم: 

  ).دهد یاجازه نم دگاریادامه دهد که آفر خواهد می(..قر یول: 

که  کند میتا برود و از پشت قصد  شود میبلند  یموس( !خفه شو و گورت رو گم کن گرید ،یبس است موس: 

به او  ينگاه خشم آلود دگاریزند و آفر یم دگاریآفر يرا به پا شیپا یبه آرام یبزند ول دگاریبه آفر يلگد

  ).شود میمحو  يادیو با فر سدر یسن م يلگد در برابر لگد و به انتها: دیگو یلب م ریز یو موس کند  می

  .داد میبعد ادامه خواه م،یکن یم یاستراحت: دگاریآفر

 يتگر يآبجو کیام حبس شده بود، بسرعت خودم را به بوفه رساندم و  نهیمنکه نفس در س )پرده بسته شد(

شروع شد و به سالن  شینما. دیهم چسب اریآن شدم که بس دنیوقت آنتراك مشغول نوش انیگرفتم و تا پا

بودا درحال چرت زدن  وخود بودند  يها یصندل يکه مانده بودند، بهمان شکل ورود، رو ییآنها(. برگشتم

تا  ستادندیبه احترام ا یشوند، همگ یوارد م دگاریآفر: اعالم کرد ندهیپخش شد و گو پورهایش يبود، صدا

  .)نندیقرارگرفت و با دست به آنه اشاره کرد بنش شیسرجا دگاریآفر

  !دارتاگوتامایخوب تو بگو س: 

نزد  شهیمن هم شهیدشاهزاده بودم در دربار، اما دل و ان کیپروردگار من، من   م،هخوایمعذرت م حضرتایاعل: 

 ینییکردم، آ حیتشر شانیرا برا ییبودا نییمردم رفتم و آ انیبه م دهیبود، لذا از دربار دست کش دستیمردم ته
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از دروغ و زشت  يدور  ک،یبد، گفتار ن کرداراز  زیپره ک،یمن، کردار ن ماتیبودم، تعل دهیکه خود به آن رس

شد بود،  میو خالصه بر هشت اصل استوار بود، در آن زمان جامعه هند به چهار طبقه تقس کیمعاش ن ،ییگو

و جنگاوران، کشاورزان و بازرگانان، و خدمتکاران و برده ها، من اعالم کردم همه مردم  انیشهر ون،یروحان

گفتار  کو،یدرست و ن تین: گفتم یرا ممنوع کردم، من مرتب م يهر موجود زنده ا نبرابر و پاکزادند، من کشت

 ينسبت به همه موجودات مهرورز دیدرست و تمرکز درست و با شهیمعاش و اند کو،یو کردار درست و ن

و  بیترغ يموجود چیرا به خشونت و کشتن ه یمن کس د،یموجودات را دوست داشته باش یو تمام دیینما

خدا و بت ها را هم منع  شیو بت ها را منع کردم، ستا انیخدا و خدا يکردن برا ینکردم، من قربان قیتشو

 دگاریآفر ست،یاند، گناه من ن دهینام غمبریشده و مرا پ یدکان شانیمن برا يکه آموزش ها ییکردم، اگر آنها

  .بزرگ

که بارها و بارها  يچرا گفته ا ؟يباز متولد شدن را از کجا آورد ياما مسئله  ست،یعال اریبس یکه گفت یینهایا: 

  ؟شود می دهییمختلف زا يانسان در کالبدها

رنج  نیومردن رنج بود و ا يریپ ،يماریمن، زاده شدن، ب دیپنداشتم، از د یم نیدرست من چن ایاز خودم، غلط : 

 یکه باعث گمراه الشیو هرگاه توانست خود را از چنگ ام شود مینرسد، تکرار و تکرار  يتا انسان به مهرورز

  .شود میو رستگار  شود میزاده ن گریبه مردن آنوقت د لیم یکند، حت یبشر است، خال

 يو بلند شده و رو کند  می یمیبودا تعظ(نوح  یصندل يدر رو نیکنار من بنش ایتو ب دارتاگوتامایخوب س اریبس: 

 یول )کند  میتر  کیبه او نزد يرا قدر شیصندل دگار،یکه البته قبل از نشستن با اشاره آفر ندینش ینوح م یصندل

  !مخصوصاً آن شکمت ،يدار یزشت اریبس بتیبودا ه

  ).خندند یم گرانیو سپس د دگاریابتدا آفر( .دیا دهیآفر نگونهیشما مرا ا: 

  ؟يکرده ا يامبریمردم پ يکه از طرف من برا یکن یتو هم حتماً انکار م م،یتو بگو بدان یسیخوب ع: 

 غمبریپ ای یمن را نب چگاهیگفتند استاد و ه یبه من م ونیحوار ینکردم، حت ییادعا نیسرور من، من چن يآر: 

  .خطاب نکردند

 یپس چرا از تو کتاب آسمان ،یدانست ینم امبریبازار دروغ و انکار عجب گرم شده، تو اگر خود را پ نجایدر ا: 

  خواستند؟

من آمده ام تا کتاب را اصالح و  ستم،یسرور من، از من کتاب خواستند و من گفتم من آورنده کتاب ن يآر: 

 دیزدند، اجازه ده یلیهم من در مقابله با چشم در برابر چشم، گفتم اگر به گونه چپتان س نیهم يکامل کنم برا

توانند سنگ  یم یشود، فقط  کسانب سارسنگ یبزنند، من گفتم اگر قرار است کس یلیبه گونه راستتان هم س

به گناه، گناه است، پس مردم را  شهینشده باشند، من گفتم فکر و اند یگناه چیپرتاب کنند که خود مرتکب ه

  .زندیکردم از خشونت بپره قیتشو

هر  يشدند که رو یتو آدم کشان وحشتناک روانیپ ر،یخ م،یگو یجوابش را خودم م ؟يموفق بود ایآ: 

 يو شکنجه ها دندیکش یها را زنده زنده به آتش م انسان د،یعقا شیکردند، در زمان تفت دیرا سف يتکاریجنا



ایو انب دگاریآفر 103  

 

انداختند، کاتولوس کانها  راهب یبیصل يها اندازد، جنگ یرا به لرزه م ی، که پشت هر آدمکردند می یوحشتناک

 ختند،یبه سر مردم ر یاتم يبوجود آوردند و سپس بمب ها یجهان يها تو، جنگ نییآ روانیبوجود آمدند، پ

  نه؟ ای يکرد يغمبریپ يادعا یباالخره نگفت! یسیتوع میتعال جهیاست نت نیا

با هم در صلح  گریبا همد یدشمن يرا دوست داشته باشند و بجا گریخواستم مردم همد یسرور من، من م يآر: 

  .کنند یو صفا زندگ

 ،يمردم شد یباعث جهل و نادان ،يبه خرافات دامن زد ،يشد یو باز باعث تفرقه و چند دستگ یاما نتوانست: 

سن و سپس  يافکنده به انتها يبا سر میو پس از تعظ شود میبلند  یسیع(! رونیبرو ب نجایبلند شو بلند شو از ا

چون نسبت  د،یکن یخودتان را معرف بتداشما ا )خطاب به مرد چهارم از سمت راست دگاریآفر. شود میخارج 

  .دیگمنام هست اریبس نیریبه سا

  .معروف به المقنع هستم م،یمن هشام بن حک: 

  م؟یهشام بن حک يکرد يامبریپ يتو هم ادعا: 

بر ملت  ریبه زور شمش )اشاره به محمد(ها  یاجنب نیا رایهستم، ز غمبریمن، من ادعا کردم که پ دگاریآفر يآر: 

بار  ریاز ز میخواست یما م. حکومت جابرانه و ظالمانه خودشان را استوار نمودند ن،یشدند و با اسلحه د روزیما پ

خواهانه  يرفتم و احساسات وطن پرستانه و آزاد یم ردمم نینبود، اگر در ب يچاره ا م،یابی ییستم و غارت رها

و مبارزه را به من  تیفروختند و اجازه فعال یآن وقت م ي، همان مردم من را به حکام زورگوکردم می غیرا تبل

و  اریچون بابک و ماز یگرانیکه نبود، پس من و د يگرید يها يدئولوژیا ایدادند، آن زمان حزب   ینم

 ای: گفتند یبر ما م الیآنها که پس از است م،یغارتگران برو نیبه جنگ ا نیبا همان سالح د میبودسندباد، مجبور 

 میما بازگذاشته بودند، آنهم بجنگ يراه را برا کیخودشان فقط  د،یکشته شو ایو  دیبده هیجز ای دیاوریاسالم ب

و  میآنها و خودشان مقابله کن نیتا با د میاوریب يدیجد نید میمبارزه با آنها ما مجبور بود يبرا م،یتا کشته شو

ماند و نه از  یما م نینه از د ياثر گرید ،يسخت با اجانب غارتگر و کشته شدن در راه آزاد يکاریپس از پ

راه ما همه  نیفاتح و در ا انیمبارزه با جباران و زورگو يبود برا ينبود، فقط اعتقاد يزیما چ نیما، پس د روانیپ

  .میکرد داخود را ف زیچ

را هر شب از  یماه! یداشت يتو هم معجزها ایگو یول ن،یچون بابک خرم د گرتیدرود بر تو و دوستان د: 

 یاش بر کس یمانده است و چگونگ یعمل در پرده ابهام باق نیکه هنوز هم ا يفرستادیبه آسمان م یدرون چاه

  .ستیروشن ن

 نیکار من در ا دیاما اجازه بده. قبولم کنند روانم،یداشته باشم تا پ يسرور من، من مجبور بودم معجزه ا يآر: 

  .ن نشدهآ یمتوجه چگونگ یاست که هنوز کس نیدر ا شیبایبماند، ز یپرده ابهام باق

  .نیآدم بش یصندل يدرکنار من رو زیو تو ن ایب م،یهشام بن حک يا ایب ،یباشه، باشه، هرطور که تو بخواه: 



!شود می  لمیکه بدون سانسور ف يا لمنامهیف  104 

 

AvayeBuf.wordpress.com  T.me/AVAYeBUF 

 شیستا دگاریکشد و قبل از نشستن از آفر یم دگاریبه سمت آفر يآدم را قدر یو صندل شود میالمقنع بلند (: 

  .همتا را یب دگاریسپاس آفر ).کند  می

جواب بدهد  خواهد میمحمد (رسول اهللا  يا ،ينداشته ا يامبریپ يکه ادعا یانکار کن یتوان یاما تو محمد نم: 

بودا  ،خورد می يدیشد يها افتاده، در همان حال اندامش تکان نیبه زم یو از صندل افتد یکه رعشه بر اندامش م

آنها  دگاریآفر کشد، یخط م نیزم يرو دورشو المقنع نگران شده و المقنع خودش را به سرعت به او رسانده 

  )دهد یرا مخاطب قرار م

  !مسبوق به سابقه است، بلند شو محمد خجالت بکش ست،ین يزیبلند شود، چ کنمیامر م د،ینگران نباش: 

  .سمعاً و طاعتاً ).ردیگ یقرار م دگاریخود بلند شده و دربرابر آفر يمحمد از جا(: 

  .و جواب بده نیبنش ریبگ: 

شما را داشتم، خُب بودم، نبودم؟  يامبریپ يکرده و ادعا یخودم را رسول اهللا معرف شهیمن هم ،یرب ای يآر: 

  ).خندند یو سپس المقنع و بودا قاه قاه م دگاریابتدا آفر(

  محمد؟ يا میداد تیچگونه ما به تو مامور: 

  .گفت که از طرف شما آمده است یم لیجبرئ ل،یجبرئ قیخُب از طر: 

   هستند؟ یچه کسان نهایا ؟يکرده ا دایرا تو از کجا پ لیو ازرائ لیو اسراف لیکائیو م لیجبرئ نیا: 

در  دیکنم، شا یبوده اما من فکر نم یهمان سلمان فارس لیجبرئ ند،یگو یم يدانم، عده ا یمن نم قتشیحق: 

شد که من در حال غش  یبر من ظاهر م لیجبرئ یدانم، چون واقعاً زمان یداشته، من نم ینقش یمدن اتینزول آ

  .بوده يچه موجود نیا دیدان یشما بهتر م دیبودم، شا

  .بوده یمیو صم کینزد یلیبه تو خ لیجبرئ نیا ایگو: 

  .فهمم یچطور مگه؟ مقصود اهللا بزرگ را نم: 

با  تیهایاز تو به فکر همخوابگ شیب ی، حتکردم مینازل  يا هیآ ،یخواست یکه تو م يزیهر چ يآخر او برا: 

  .بوده زکانتیها و کن زن

  .نبوده دییفرما یکه م نطوریقربان، ا ریخ: 

خود حرام  يحالل اهللا را برا ينازل نکرد، که تو حق ندار هیآ ه،یقبط میمر ایدر رابطه با زن پسر خوانده ات و : 

  ؟!باز هم خوابه شو میو با مر ریو حرفت را پس بگ یکن

  .نازل شد هیهم آ شهیدرباره عا د،ییفرما یم حیصح: 

منحرف و  يها ابوبکر، عمر و دامادت عثمان، آدم ت،یتو، پدرزنها روانیاز پ یاز نظر گروه م،ینیخوب بگو بب: 

  ؟!آگاه نکرد نهیزم نیتو را در ا لیپرسند چرا جبرئ یهستند، آنها از خود نم یقاصب

انسان پاك  گرم،یبود، عمر پدر همسر د یقیصد اریغار من و  اری شه،یابوبکر پدر عا د،یاز آنها پرس دیرا با نیا: 

 نکهیمن نبود، بعد از ا دییگرفت و عثمان هم اگر مورد تا يهم خواهر عمر را به همسر یبود و تازه عل ينهاد

  .آوردم یرا به عقد او در نم گرمیدخترم را  کشت، دختر د
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  ؟یکن یم دییپس آنها را تا: 

  بله: 

برود، مسلمان  اینکرده از دن تیکند، اگر وص تیقبل از مرگش وص دیبا یمسلمانهر : یگفت یخوب تو که م: 

  ؟يخودت را مشخص نکرد نیچرا جانش ؟ينکرد تیچرا خود وص ست،ین

 ینیآنها جانش يبرا دیچرا با ستم،یمردم ن نیکه من در ب یکنم، دوماً وقت تیاوالً عجل به من مهلت نداد تا وص: 

  .ندکرد میحاکم انتخاب  دیحکومتشان با يانتخاب کنم؟ مردم خودشان برا

 يزیچه چ ،يکه آورد ینییتو با آ میخوب بگو بدان ،یهست يمدار استیهنوز هم آدم س ن،یمحمد، آفر نیآفر: 

  ؟یبده رییتغ یخواست یرا م

ساخت دست  يکنند، بت ها شیشما را ستا نکهیا يمردم بت پرست بودند، بجا م،یاهللا عل يو ا ریاهللا بص يا: 

  .پرست شوند و شما را سجده کنند کتایبود که  نیهدفم ا نیمن اول دند،یپرسد یخود را م

شد،  یم روزیپ یبود که بر هر قوم و ملت یقبل از تو، پادشاه يکه چه بشود؟ به تو چه مربوط بود؟ در گذشته ها: 

و هرگز  کردم میرفت و مثل آنها معبودشان را عبادت  یگذاشت و به معابد آنها م یآنها احترام م دیبه عقا

  .دست به غارت و چپاول شکست خوردگان نزد

  .نداشته است ینییو آ شیحتماً خودش ک: 

  .و آدم بودن بود تیانسان شش،یچرا داشته، ک: 

رزه کرد، او بود که بت ها را خرد کرد و با و نمرود مبا یبا بت پرست میشما بشوم، قبل از من ابتدا ابراه يفدا: 

  .دیاعتقادات مردمش جنگ

و  يمردم مخالفت و مبارزه کرد دیاما تو که با عقا. شود میبلند  میفتنه ها از گور همان ابراه نیدانم تمام ا یم: 

 چکسیه: یو گفت یگشتند را کشت یتو بر م نیرا که از د یچرا مسلمانان »نیالد یال اکراه ف« یگفت ییدر جا

  شود؟ رجمسلمان شد، از اسالم خا ایمسلمان بود و  یحق ندارد وقت

خارج  نیاز د یبودند که گروه یتازه مسلمان لیقبا م،یکردم می دایقدرت پ میقربان در همان زمان که ما داشت: 

  .مجازاتش مرگ است نینازل شد که خروج از د هیبود، لذا آ یبد و وحشتناک اریبس غاتیتبل نیشدند و ا یم

دست  ،يکرد دایقدرت پ يتا قدر نه،یبه مد يآمد یوقت! ياسالمت چه کارها که نکرد نیمحمد تو به اسم ا: 

و بعد هم  يو چپاول و غارت را مقدس شمرد يدیرا، غزوه بدر نام يکاروان تجار کیغارت  ،يزد یبه راهزن

و  يدیو مال و اموالشان را باال کش ياوس و خزرج را از صفحه روزگار محو کرد لهیشد، دو قب شتریکه قدرتت ب

  .مسلمان شوند يوادار کرد ریمردم را به زور شمش ،یآنهمه جنگ راه انداخت ،يمصادره کرد

  .نبود يگریراه د د،یدان یشما شوم، شما که بهتر م يفدا: 

  !یدانست یرا نم قهیطر نیا دیشا تو )و خطاب به او کند میبه بودا  ینگاه دگاریآفر(: 

  من؟ دگاریآفر قه،یکدام طر )یبودا به سادگ(: 
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که تو و  یآنها را وادار کن ریو با زور شمش یبجنگ چارهیاشاعه راهت با مردم ب يبرا د،یگو یکه محمد م نیهم: 

  .رندیراهت را بپذ

 یمن با خشونت مخالف بودم، خشونت را نف ر،یقربان، خ ریخ )دیگو یم یو مانند کودک یدر کمال سادگ(: 

  !يزیخود خشونت کنم، آنهم از نوع خونر دی، چرا باکردم می

به بهشت و  دیرو یکه م دیاگر کشته شو» اهللا لیسب یقتولو ف« یمرتب گفت ؟يکرد کاریمحمد؟ تو چ یگرفت ادی: 

مادر هم  ریغارت و چپاول از ش نیا که د،یآور یغنائم بدست م یبه بهشت و تازه کل دیرو یباز م د،یاگر بکش

  ؟يکرد يگریبه شما حالل تر است، بجز قتل و غارت کار د

  .ها ، نه به بتکردند مینماز را برپاداشتم، همگان به شما سجده : 

خود  يبه نماز بنده ها يازیخواندند، من چه ن یپرستان نماز نم کتایمگر قبل از تو ! آن نماز بخوره تو سرت: 

  ؟یچرا بندگان مرا به زحمت انداخت! دارم

زشت و بد  يگرد کارها گرید اورندیب يمردم به شما توجه داشته باشند و نماز بجا یاهللا عدالت گستر، وقت يا: 

  .دهند یانجام م کیروند، اعمال ن ینم

کنند و  یروز ذبح م کیو زبان بسته را در  دیمف واناتیروند و آنهمه ح یمثالً به حج م ک؟یکدام اعمال ن: 

 یرنج م یهستند که از گرسنگ ياریمردم بس ن،یزم يجا يدر جا کهیکنند، در حال یخاك م ریگوشتش را ز

شود؟ محمد  يدر آن خون جار اًحتم دیکه با ستیدیچگونه ع نیا! يبرپاکرده ا يدیعجب ع رند،یم یبرند و م

  !يتو تشنه خون بود نکهیمثل ا

  .میکردم می میمردم تقس نیرا ب انیقربانآن زمان ما گوشت : 

 میدرست تقس یمختلف و به شکل يها را در روز ها یقربان نیا یتوانست یکرد؟ نم دیاکنون چه با! آن زمان: 

  است؟ کین ينه ساله، کار يبا دختر رمردیپ کیمحمد؟ ازدواج  کیکدام اعمال ن ؟یکن

  !با دختر نه ساله ازدواج کند يرمردیگفتم پ ینه ساله، من کقربانت گردم من گفتم پسر پانزده ساله با دختر : 

اگر نه ساله بوده، تو حتماً پانزده  ایچهل سال داشته، و  یس یگرفت يکه تو به همسر شهیپس حتماً عا! عجب: 

  !یسال داشت

نگه داشتم قربان، آن دختر  یمن او را راض )دهد یجواب م یو شرمندگ یانداخته و به آرام ریسرش را به ز(: 

را جلب  تشیاز هر لحاظ رضا دم،ینام نیداد، من او را ام المومن یم رویبود، به من ن نیلذت بخش و نازن یلیخ

  .کردم

  .ستیعمل زشت کاف نیبر ا تیپس رضا: 

خندند که  یقاه مبودا و المقنع قاه (. یگور پدر ناراض ،یراض غمبریخدا و پ ،یدو طرف راض میبله قربان، ما گفت: 

  )کند  می یبا آنها همراه زین دگاریآفر

  !يرا با دختر نه ساله داده ا يکه تو اجازه ازدواج هر مرد یش یچرا منکر م: 

  .سنت از من است و بس نیحق با شماست، ا: 
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  ؟یگرفت زیزن و کن نهمهیچه شد که بعد از اوا ،يانتخاب نکرد يگریهمسرت بود، زن د جهیخد کهیتو تا زمان: 

سال با او  یچهل ساله بود و حدوداً مدت س یسال داشتم و او زن ستیازدواج کردم، ب جهیمن با خد کهیزمان: 

پس از او بود که لذت همسر داشتن را تجربه کردم که در  دم،ینفهم ییزناشو یاز زندگ يزیچ چیبسربردم، ه

  .بود، بازهم کم کردم می يچهارده پانزده سال، هر کار نیعرض ا

  درست است؟ ایو زن، آ یخواه یفقط عطر م شانیایکه از دن يبه مردم گفته بود ییتو در جا: 

  .بردم یلذت م اریو زن ها بس اتینداشته، فقط از عطر یتوجه گرینعمات د یبله قربان، من به تمام: 

 تیزن ها يراخوراك و لباس ب یکه بتوان یداشته باش یثروت کالن ستیبایباشد، پس تو م نیاگر چن: 

  !یکن هیخودت ته يبرا اتیوعطر

  .یکن يداریخر یمختلف يو عطرها یداشته باش يادیز يزن ها شود میالبته قربان، بدون ثروت که ن: 

  ؟يآورد یاز کجا بدست م ،یداشته باش دیبا ییگو یرا که م یثروت نیا! یخواست یرا باهم م زیپس تو همه چ: 

خندند و محمد  یبودا و المقنع قاه قاه م(گرفتم، از فروش برده ها  یکه م یو خمس یجنگ میها، از غنا از جنگ: 

 اریهر برده بس يآزاد: کرده ام، گفتم غیتبل زیقربان من آزاد کردن برده را ن یول )شود میخود  يمتوجه خطا

  .ثواب دارد

  .يو فروش برده بود دیتجار در خر نیتر از بزرگ یکیخودت  یول: 

  .کردم می ریشکم آنها را س دی، باکردم میو فروش را صرف اصحاب سفره  دیخر نیاز درآمد ا یمن قسمت: 

 يادیز يدهایشدند، نو یم دیکه شه یاما تو به کسان! فروشد یخرد و م یکه خود برده م يامبریچه جالب، پ: 

در راه خدا کشته شود،  یهرکس: ی، گفتکردند میعمل » اهللا لیسب یقتولو ف«که به فرمان تو و به  ییبه آنها ،يداد

و  ریاز ش ییکه در انتظار آنهاست، نهرها زهایو در بهشت چه چ کند  می افتیبهشت را در دیاست و کل دیشه

  ؟يبود دهیرا د ییجا نیتو مگر چن ،یآنچنان یانیعسل و حور

  .میتا بگو گفتیبه من م لیرا هم جبرئ نهایکنم ا یاما فکر م ر،یخ: 

ها به خودشان بمب  آدم! افتاد؟ یاتفاق م نیزم يگفته تو اکنون چه فتنه ها در رو نیبر اساس هم یدان یم یول: 

را  شتریب ایکنند، چهل پنجاه نفر  یگناه کوچه و بازار منفجر م یبندند و بمب و خودشان را در جمع مردم ب یم

را تو به دستش  دشیکه کل یبهشت، بهشت دبرو خواهد می وانهید کیکشند، چرا؟ چون  یبه خاك و خون م

  .کشد در راه خدا یم ،يدهد یم

  .پرست کتایاهللا، کشتار از کافران و بت پرستان را گفته ام، نه مردم  لیسب یمن اگر گفتم قتولو ف: 

کافر هستند، ما  یکشد، نوع یرا که م ییآنها  ،ياز نظر و اعتقاد آن آدم انتحار م،یبگذر! حتماً مثل خوارج: 

 انیخرده و از قربان بیرا که عامل کشتار هم، فر انیحقوق قربان میدان ینم م،یمسئله هست نیامروز گرفتار هم

کرده بودند  يآنقدر با باور من باز: دیگو یم ،یزن یبا بمب گذار که حرف م م،یاست، چگونه به آنها برگردان

خودم را در  دیقرار خواهم گرفت، وگرنه چرا با یحق تعلراهم درست است و مورد قبول  کردم میکه فکر 



!شود می  لمیکه بدون سانسور ف يا لمنامهیف  108 

 

AvayeBuf.wordpress.com  T.me/AVAYeBUF 

کس  نیدانم کدام یمنکه مانده ام، نم. هالك کنم، نه حتماً راه من درست بوده و به بهشت خواهم رفت یجوان

 ینیبیم! آورم یکنم، دمار از روزگارش در م شیدایو رضوان را مطرح کرده، اگر پ نویممسئله بهشت و  نیابتدا ا

  ؟يمحمد تو با مردم چه کرده ا

را در  نهایرفاه مردم قانون وضع کردم، چرا ا يبرا يا نهیمردم قانون آوردم، در هر زم ياهللا بزرگ من برا يا: 

  د؟یریگ ینظر نم

امروزه  ؟ییگو یمطالبات خمس و ذکات را م ایقانون؟ همان قطع کردن دست و پا؟ همان سنگسار؟  نیکدام: 

کنند، هست و  یم یکه در آن زندگ يا جامعه يازهاین ياند، که جوابگو وضع کرده ینینمردم خودشان قوا

که تو در آن  ییایامروز با دن يایتورا حاکم بر جامعه کنند، کالهشان پس معرکه است، دن نیهرگاه بخواهند قوان

  .طلبد یخاص خودش را م نیفردا با امروز، هر زمان قوان يایدارد، چنانچه دن يادیفاصله ز ،يبود

  .اشتباه کردم اریمن بس داستیکه پ نطوریا )یبا شرمندگ(: 

است که البته  يکاریبا مذاهب مختلف، چنان جنگ و پ روانتیپ نیب یامروزه حت ،يخراب کرد اریاشتباه؟ بس: 

مثل، سلطان محمود  يدر گذشته افراد ،یختیسال بوده و خواهد بود، تو فقط حرص و طمع را برانگ انیاز سال

و به  کردم میرا غارت  گریهند و نقاط د چارهیو به اسم جهاد، مرد ب کردم می یطماع به هندوستان لشکر کش

کنند و  یگشت، امروزه هم رهبران مذاهب مختلف، فقط فتنه م یآن ها را مسلمان کرده و برم ر،یضرب شمش

بدست  يشتریمال و ثروت ب ند،یرا توسعه و حفظ نما خود استیسازند، که چه؟ تا ر یآتش جنگ را شعله ور م

کنم،  یاندازه بسنده م نیکه رفته اند برو، خسته شده ام، به هم یگرانید یآورند، بلند شو محمد، بلند شو و از پ

 يو به رو بتیه نیرا ندارم که در ا نیتحمل ا گریکنم، د یدگیتر به اعمال تو رس قیدق يچون اگر بخواهم قدر

  !برو نم،یبش یدلصن نیا

دلخراش از صحنه  يادیکنند، با فر یالمقنع و بودا او را نگاه م کهیو به آخر سن رفته، درحال شود میمحمد بلند (

  ).شود میمحو 

خالصه  یلیکن، خ یحاال تو خودت را معرف )خطاب به نفر آخر(خسته و کسل کرد،  يمحمد ما را بدجور نیا: 

  .شما را ندارم يها ییگو ادهیطاقت ز گرید! و مختصر

  .دگارعالمیهستم، آفر میفرزند ابراه ل،یمن اسماع: 

  ؟يکرد يغمبریپ يتو به چه جهت ادعا )با غضب(: 

در حق من  يادیز يجفا ،یبودم که از همان کودک یجهان، من کودک دگاریخالف به عرضتان رساندند آفر: 

  .رواداشتند

  چطور؟ از طرف ما؟: 

  ست؟یجمع ن نیپروردگار من، پدرم چرا در ا یو مردم، راست میاز طرف پدرم ابراه ر،یخ: 

کنند، حسابش  شیدایبه دنبالش هستند، اگر پ نیآقا  فرار کرده و مسؤل! اوست يجا یخال یصندل نیپدرت؟ ا: 

  به تو شده است؟ ییگذارند، تو ادامه بده، چه جفا یرا کف دستش م
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سارا، من و مادرم را سوار شتر کرد و به صحرا برد و ما  گرشیبودم که پدرم بنا به درخواست زن د یمن کودک: 

  .آب و غذا گذاشت و رفت یو تنها، ب کهیصحرا،  انیآب و علف در م یب یابانیرا در ب

  !یرحم یعجب آدم ب: و المقنع بودا

 نیو هم میدیرس ییاتفاقاً به آب خنک و گوارا که م،یرا کند نیزم یآب با دستان خال هیته يمن و مادرم برا: 

را  شانیما، بت ها قیو کم کم با تشو ندیایآب نزد ما ب دنیبردن و نوش يبرا انیچاه آب، باعث شد که کاروان

  .محافظت از چاه آنجا آوردند يبرا

  .بگو تیامبریاز پ م،یدان یم شیرا کم و ب نهایا: 

 یکه با اسحاق دشمن ییکنم آنها یمن فکر م ،یپرست کتایبودم، نه  یمن چه بسا مبلغ بت پرست دگارا،یآفر: 

کند، نه من را، چراکه  یخواست قربان یپدرم، اسحاق را م رایمن درآورده اند، ز يداستان را برا نیداشته اند، ا

بعد از پدرم، اسحاق  کهیکند، در صورت یخواسته قربان یگفتند من را م گرانید یبود، ول زتریعز شیاسحاق برا

کشند و  یمردم اگر بخاطر من، گوسفند م نیبودم، ا امبریمردم گفتند که من پ یداشت، نه من ول يامبریپ يادعا

و شروع (است  یو بزرگ میعظ یمیرح یشقاوت و ب کی يایگو دیع نیا. ندارد یبه من ربط رند،یگ یم دیع

  ).ستنیبه گر کند  می

  .يبرو یتوان یم ،ینداشت ییادعا نیکنم، تو اصال چن یخوب، حرفت را باور م اریبس: 

  ).شود میو پرده بسته  شود میبابا کرم خارج  هیشب یو رقص يو با شاد شود میبلند  لیاسماع(

و شروع کرده به کف زدن و  ستادمیشدند تا از سالن خارج شوند، ا یبلند م یتماشاگران به آرام کهیدر حال من

 یاسیجو را س یچ يبرا: برآوو، برآوو، که دو نفر آمدند و در دو طرف من قرار گرفتند و گفتند: زدم یم ادیفر

واقعاً خواب  .دمیرونم کنند که از خواب پریکردن تا از سالن ب یمرا گرفتند و به زور سع! کهیمرد یکن یم

 دمیاما هرچه فکر کردم، د سمیرا بنو شنامهینما نیخواستم هم یشب منگ بودم و م انیآنروز تا پا! بود یبیعج

  .شود می یاسیس يو جو بدجور ستین یننوشت

  

13/4/1397   

  

    



!شود می  لمیکه بدون سانسور ف يا لمنامهیف  110 

 

AvayeBuf.wordpress.com  T.me/AVAYeBUF 

     ر –محاکمه الف 

  

  

، این خبر در تمامى رسانه ها و جرائد مثل بمب ترکید 2018برابر با هفت سپتامبر  1397امروز هفده شهریور 

، شرح واقعه نیز تقریباً یکسان »سه روز پیش در بیروت مانند امام موسى صدر مفقود شد الف ـ رحجت االسالم «

  .بود

الف صبح آقاى  9رزرویشن هتل گفته ساعت . اکثراً از قول رزرویشن هتل و نگهبان درب هتل نقل کرده بودند

بیاید، لطفاً به ایشان بفرمایید قرار است کسى به دیدن من : از اطاقشان در طبقه ششم آمدند پیش من و گفتند ـ ر

  .گردم و از هتل بیرون رفتندمن میروم قدرى قدم بزنم و به زودى بر می .در البى چند دقیقه اى منتظر بمانند

صبح از هتل بیرون آمدند و به طرف خیابان رفتند، چند قدمى  9ساعت  الف ـ رآقاى : نگهبان درب هتل گفته

اى انفجارى آمد که ابتدا من فکر کردم نارنجکى پرتاب کرده اند که البته بعداً که از هتل دور شدند ناگهان صد

دویدند و زیربغلش را از دو طرف گرفتند و  الف ـ رمعلوم شد ترقه اى بوده، بعد از انفجار دونفر به طرف آقاى 

  .عجله کنید، همراه ما بیایید! جانتان در خطر است الف ـ رآقاى : فریاد زدند

کل خبر همین بود اما از . سوار اتومبیل شدند و رفتند الف ـ راتومبیلى کنار خیابان آمد و آنها به اتفاق آقاى 

  .فرداى آنروز بازار شایعه داغ شد

رد پاى موصاد دیده میشود و دیگرى آنرا به عربستان نسبت میداد  الف ـ رنوشت در مفقود شدن آقاى  ییکى م

 یتا اینکه مرور زمان داغ. کار سازمان مجاهدین خلق بوده الف ـ رند ربوده شدن آقاى و بعضى ها هم تیتر میزد

  .نوشته شد یزىخبر را به سردى گرانید و دیگر در اینباره نه حرفى زده شد و نه چ

ر بعد از یک ماه خبرى کوتاه در یکى از روزنامه هاى آلمان به چاپ رسید که تعدادى بیش از دو، سه هزار نَفَ اما

به دادگسترى آلمان شکایت کرده و تقضاى  الف ـ راز خانواده هاى زندانیان اعدام شده رژیم ایران، علیه 

  .را دارند الف ـ ردستگیرى و رسیدگى به جرایم 

روز بعد، سازمانهاى حقوق بشرى و سازمان دفاع از آزادى و حقوق شهروندى و حتى بعضى از احزاب و  چند

مثل اینکه یک حرکت . کایت هاى عدیده اى را تنظیم و به مراجع قانونى تسلیم نمودندسازمانهاى سیاسى نیز ش

و آلمان را کالفه کرده بود، زیرا  هلندشکل گرفته بود که مراجع قضائى بین المللى  الف ـ رجهانى بر علیه آقاى 

یبایست در برابر این تمامى حرکات و شکایات بر اساس قوانین بین المللى شکل گرفته بود و مسؤلین امر م

  .خواسته ها عکس العمل نشان میدادند

بیش از سه هزار نَفَر از شاکیان با دردست داشتن وکالت موکلین خود و با عدله و مدارك الزم، مرتب  وکالى

روزى . پیگیر این قضیه بودند و نشریات و رسانه ها هم خوراك خوبى براى انتشار اینگونه اخبار پیدا کرده بودند

را باز کرده و  67نشریات، پرونده قتل هاى سالهاى  زبعضى ا. نبود که نشریه اى در این باره مطلبى نداشته باشد



ر –محاکمه الف  111  

 

هر روز مطلبى از جنایات ضد بشرى رژیم و هیئت چهار نفره مرگ را تیتر میزدند و شرح مبسوطى از آن وقایع 

  .ندکرد میرا اطالع رسانى 

روزنامه ها از قول خوانندگان خود . ت را پیگیرى و منتظر نتیجه مطلوبى بودندعمومى نیز اخبار این جنایا افکار

د انتظار توان نمیمیباشد و بیش از این  الف ـ رنوشتند که جامعه بشرى خواهان دستگیرى و محاکمه آقاى  یم

  .بکشد پس او را هرچه زودتر یافته، دستگیر و محاکمه نمایید

درست مثل اینکه شخص یا اشخاصى آنرا بصورت . رسید به چاپ می يزیاین مطالب هر روز در نشریه اى، چ از

را مجرم و دستور دستگیرى  الف ـ رتا اینکه دادگسترى آلمان آقاى . آگهى تبلیغاتى به روزنامه ها داده باشند

به مصداق جنایت بر علیه بشریت مجرم و  را ایشان را صادر نمود و پس از آن، دادگاه بین المللى الهه نیز ایشان

  .خواهان دستگیرى ایشان شد و دستور دستگیرى نامبرده به پلیس اینترپول داده شد

و انتشار عکس ایشان در رسانه ها، یک ویدیو در دنیا  الف ـ رروز پس از صدور فرمان دستگیرى آقاى  چند

مطلع است و حاضر است  الف ـ راز محل سکونت مجازى پخش شد که در آن ویدیو شخصى اعالم نمود که 

آلمان در  دادگسترىفقط یک شرط دارد و آن این است که وزیر . محل سکونت ایشان را به پلیس معرفى نماید

تلوزیون ملى کشور حاضر شود و اعالم نماید که به هیچ وجه ایشان را به دولت ایران تحویل نمیدهد و در 

باز دوباره این ویدیو سر و صداى عجیبى به پا کرد و . ا الهه محاکمه خواهد کرددادگاه بین المللى آلمان ی

از کجا معلوم که این ادعا راست باشد؟ شاید کسى بى جهت چنین ادعایى کرده و بعضى ها  :بعضى ها نوشتند

، اما افکار بر فرض که حقیقتى در این ویدیو نباشد: هم آنرا قبول داشتند و حتى به وزیر دادگسترى میگفتند

عمومى طالب است بداند آیا کشور آلمان باز مانند گذشته ها متهم را به ایران تحویل میدهد؟ آقاى وزیر چه 

   این اطمینان را به مردم بدهید؟ اردد یاشکال

دیگرى پخش شد و در آن ویدیو  يبحث ها در روزنامه ها و دنیاى مجازى ادامه داشت تا اینکه ویدیو اینگونه

لطفاً : را جلوى دوربین آورد و گفت الف ـ ررد دوباره ادعاى خود را مطرح و براى اثبات گفته هایش همان ف

  .شما خودتان را همانطور که من گفته ام معرفى نمایید

ه تولیت آستان قدس رضوى و عضو هیئت چهار نفره - داماد حجت االسالم ع الف ـ رمن : گفت الف ـ ر آقاى

ویدیو قطع میشود و این ویدیو هیجان و التهاب جهانیان . معروف به هیئت مرگ در زندانهاى سیاسى ایران هستم

  .زنده و در جایى محافظت میشود الف ـ رپس . را برمى انگیزاند

ار راه پیمایى هاى بزرگى چه از طرف ایرانیان خارج از کشور و چه از اینب الف ـ ردستگیرى و محاکمه  براى

طرف مردمى که خواهان عدالت و آزادى بودند و تمامى کسانیکه احساساتشان بر اثر جنایات این افراد جریحه 

صادر و در تمامى این راه پیمایى ها یک قطع نامه یا خواسته عمومى . دار شده بود در کلیه شهرها براه افتاد

را دستگیر و محاکمه  الف ـ رشد و آن اینکه آقاى وزیر دادگسترى به مردم پاسخگو باشید و اطمینان بدهید  می

 الف ـ ر. کنید یکنید و به هیچ وجه و هیچ مصلحت اندیشى و منافع ملى یا کشورى او را به ایران مسترد نم می



!شود می  لمیکه بدون سانسور ف يا لمنامهیف  112 

 

AvayeBuf.wordpress.com  T.me/AVAYeBUF 

این خواسته جهانى شده بود و عاقبت وزیر . ت شودمنصفانه محاکمه و مجازا ىباید در یک دادگاه بین الملل

را دستگیر و در یک دادگاه بین  الف ـ ردادگسترى مجبور شد در یک برنامه تلوزیونى به مردم اعالم نماید که 

ما نیز مانند تمامى جهانیان که احساساتشان از جنایات این جنایتکاران . المللى محاکمه و مجازات خواهیم کرد

یم در برابر این جنایات توان نمیباشیم و هرگز  شده است، از چنین جنایتکارانى متنفر و منزجر میجریحه دار 

چنانچه قبالً دستور دستگیرى این فرد به پلیس اینترپول صادر شده، چه توسط ما . سکوت کرده و نظاره گر باشیم

  . و چه توسط دادگاه بین المللى الهه

تلوزیونى آقاى وزیر دادگسترى، ویدیو دیگرى در دنیاى مجازى پخش شد از گذشت چند ساعت از برنامه  پس

که همان فرد، محلى را در شهر کُلن معرفى کرده و از خبرنگاران و فیلمبرداران خواسته تا نیم ساعت آینده در 

اید و را معرفى نم الف ـ رآن محل حضور داشته باشند تا در برنامه بعدى که سى دقیقه دیگر پخش میشود محل 

ه ارباب جراید بر عملکرد پلیس نظارت داشته باشند خواست میچون . توضیح داد که چرا بدین شکل عمل کرده

 الف ـ رمشارکت داشته باشند تا پلیس نتواند منکر وجود  الف ـ رو لحظه به لحظه همراه پلیس در دستگیرى 

به همین لحاظ  موج بزرگى از . رانى بدهندو سپس تحویل مقامات ای هشود و او را بى سر و صدا از آنجا برد

خبرنگاران و عکاسان و فیلمبرداران شبکه هاى مختلف تلوزیونى در عرض چند دقیقه در محل حاضر شدند و 

را در زیرزمین یک  الف ـ ررا اعالم نمود، پلیس به همراه خبرنگاران،  الف ـ رپس از ویدیو دوم که محل دقیق 

  .پنج طبقه اى دستگیر و به مرکز پلیس منتقل کردند مانساخت

 الف ـ ربا دستگیرى . همزمان از کلیه کانال هاى تلوزیونى براى عموم مردم پخش شد الف ـ ردستگیرى  نحوه

اما سه ماه تا شروع محاکمه طول کشید و در عرض این . انتظار میرفت هرچه زودتر این مرد را محاکمه نمایند

مقابل هم رسانه ها و سازمان ها و  ربه کار برد که د الف ـ رن نهایت تالش خود را براى آزادى مدت رژیم ایرا

  .انجمنهاى حقوق بشرى و حتى خود شاکیان و وکالى ایشان فعالیت زیادى به خرج دادند تا چنین اتفاقى نیافتد

از خود نشان  یپر تحرك و جالبافکار عمومى عکس العمل . آغاز شد الف ـ ربالخره پس از سه ماه، محاکمه  و

با اینکه قبالً سوابقى از این قبیل محاکمات، مانند محاکمه منولو ویچ و دیگران را تجربه و در تاریخ ثبت . دادند

  .کرده بودند اما هیچ کدام مانند این محاکمه افکار عمومى را به این اندازه تکان نداده بود

شاکیان بیش ازچهار پنج هزار نَفَر بودند که همگی . خبرها بود در صدر الف ـ رروز اخبار مربوط به  هر

ند در محکمه حضور داشته باشند و به خاطر اشتیاق عمومى براى دیدن این محاکمه چندین شبکه خواست می

ساختمان دادگسترى،  وىتلوزیونى جریان محاکمه را به صورت زنده پوشش خبرى داده و هر روز در پارك جل

ند که از طریق پرده سینمائى که آنجا نصب شده بود جریان محاکمه را  کرد مینَفَر تجمع  بیست سى هزار

  .کردند می يریپىگ

را  الف ـ رزیادى به درخواست وکیل مدافع شاکیان شهادت دادند و گوشه هاى وحشتناکى از جنایات  شاهدین

 يهم سلولى من، دختر: قرار گرفت، او گفتتااینکه خانومى در جایگاه شهود . براى قاضیان دادگاه شرح دادند

در زندان  دیگربایسال د کیدر زندان گذشته بود، او فقط  تشیبود نوزده ساله که مدت چهار سال از محکوم
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نمونش، با چوب  کیبود،  ییزندان چگونه جا نیا دیدانیزندان، اما شما نم میگویبود تا آزاد شود، من م یم

روز در آن تابوت  نیو چند گذاشتندیه بودند که ما را چشم بسته در آن تابوت ها ممانند تابوت ساخت ییجعبه ها

 یحرکت چیها و عضالتمان خُشک شده بود و قادر به ه استخوان یتمام میمدآ یم رونیاز آن ب یوقت م،یبود

من با  یرا هم سلول یدوران نیچن کیزدند،  یبردند و شالغ م  یدر شروع هر نماز پنجگانه ما را م م،ینبود

 ررفتا نیا: اعتراض کرد و گفت الف ـ رمدافع  لیلحظه وک نیدر ا. به مدت چهار سال تحمل کرده بود گرانید

 یبطور کل اناتیب نیا دییدستورفرما کنم یندارد، خواهش م یزندان بوده، به موکل من ربط يزندان بانها و رؤسا

  .از صورت جلسه دادگاه حذف شود

خانوم حکم اعدام را  نیا يآقا برا نیا لیوک يآقا یول: دادگاه را نداد و گفت سیجازه صحبت به رئشاهد ا اما

دختر باکره را  نکهیا ياند و برا کرده تیجنا نهایا. حکم است که به موکل شما وارد است نیصادر کرد، ا

به زور به دختر تجاوز و فردا صبح  اعدامخودشان اعدام کنند، شب قبل از  یفقه نیبر اساس قوان ندتوانست نمی

متهم قرار  گاهیدر جا الف ـ ر نکهیگفته شد، تا ا اریبس عینوع اظهارات و شرح وقا نیاز ا. ندکرد میاعدامش 

  .شروع به سؤال نمود شانیگرفت و دادستان از ا

   د؟یاحکام را صادر کرده ا نیکه ا دیشما قبول دار ایآ: دادستان

  .دارمبله قبول : الف ـ ر

  د؟یحکم اعدام صادر کرده ا ان،یدو پرسش از زندان یکیبعد از  يقبول دار ایآ: دادستان

  .قبول دارم يآر: الف ـ ر

را که مورد سؤال قرار  ییآنها ایمرتکب شده بودند؟ و  يگریچرا؟ مگر آنها در زندان چه جرم د: دادستان

  .دیحکم اعدام صادر کن کرد میو شما را وادار  ختیانگ یکه غضب شما را برم گفتندیچه م د،یدادیم

  .اسالم است نیمب نیو مبلغ د یکه خود، روحان یمسلمان هستم آنهم مسلمان کیمحترم من  انیآقا: الف ـ ر

  ؟یکن يکه آدم خوار دهد یبودن به تواجازه م یمگر روحان یخوب باش: دادستان

 يامر نیبه چن یدگیرس يبرا تشیکه صالح يمحکمه ا نیدادستان، من اگر از ا يآقا دییاجازه بفرما: الف ـ ر

 یباشم که مرجع عال یو باز در پست ابمی ییرها ست،ین يگریفرد مسلمان د چیاصالً مورد قبول نه من و نه ه

همان  ،یمراجع اسالم يباز احکام صادره از طرف من بر اساس فتوا د،یبه بنده حکم نما يامر نیچن يبرا يقدر

اصالً  د،یسؤال ببر ریبنده را ز دینکرده ام که امروز شما بتوان يپس من کار. اعدام خواهد بود و به همان شکل

  .ستمین ییمن مجبور به پاسخگو

  .کند میدادگاه امر به سکوت  سییکه ر شود می دهیاز طرف حضار شن ییسالن همهمه شد و الفاظ ناسزا گو در

 يبا صدا نیحاضر هیکل. دیمورد نکن نیدر ا یآدمخوار لطفاً شک میگویبنده م یوقت دییفرمایمالحظه م: دادستان

  .کنند یم دییبلند تأ
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که  دیستین یگاهیشما در جا الف ـ ر يآقا! دییفرما تینظم دادگاه را رعا! ساکت! ساکت: دادگاه سیرئ

و بر اساس حقوق بشر  یالملل نیب نیدادگاه طبق قوان نیا. دیسؤال ببر ریز دیدادگاه را بخواه نیا تیصالح

 دییخود را تأ تکارانهیو جنا ياعمال ضد بشر دیکنیم یو اظهار ندامت سع یمانیپش يشما چرا بجا. شده لیتشک

  د؟یکن

مسلمانم،  کیبنده عرض کردم . بنده نشدند ضیجلسه متوجه عرا نیدر ا نیاز مسؤل کی چیمتاسفانه ه: الف ـ ر

ما قرآن گرفته شده، بطور مثال  یکتاب مقدس آسمان اتیاز آ یهست که همگ یو مقررات نیمن قوان نیدر د

است و  يمسلمان بوده باشد و در سن بلوغ از اسالم خارج شود، مرتد فطر نشیکه والد یهر کس کنم، یعرض م

و  صدین، سشکنجه داد یآل عمران مجازاتش مرگ است، کلمه عذاب به معن 72 هیسوره بقره و آ 217 هیطبق آ

به قتل  دیافتیهرجا مشرکان را : دیفرمایم 191 هیآمده، سوره بقره، آ هیآ صدیازس شیشصت و پنج بار در ب

سوره محمد،  .ندیننما يگریفساد د ن،یتا در زم دیمؤمنان کافران را بکش يا: دیفرمایم 39 هیسوره انفال آ .دیبرسان

 لیسب یقتلُ فا« :است شعار قرآن نیا د،یآنان را گردن بزن دیبا دیشما مؤمنان چون با کافران روبرو شد: 4 هیآ

  ».اهللا

  .دیستین مانیپس شما اصالً نادم و پش: یقاض

فرزند  يکه برا میداشت یخود عمل کرده ام مانند همه قضات مسلمان، ما قاض یشرع فهیمن به وظ ر،یخ: الف ـ ر

چه  شیبرا گرانیفرزند د ،کند میفرزند خود حکم اعدام صادر  يبرا یانسان یوقت. خود حکم اعدام صادرکرده

دراعمال من  یام و اگر اشکال ردهخود عمل ک یشرع فهیدارد؟ من همانطور که عرض کردم براساس وظ یتیاهم

 دیبگو یحرف را هر مسلمان نیمن قرآن است که هم یمن و کتاب آسمان عتیاست، نعوذم بالهللا حتماً در شر

  .کافر است و حکمش قتل است

  

عمل  نیکه هم. عتتیبه تو و اون شر دمیمن شاش: دیگو یم ادیو با فر شود میدر جلسه بلند  نیاز حاضر یکی

  .شود میشده و نظم دادگاه مختل  نیباعث عکس العمل حاضر

! دییفرما تینظم دادگاه را رعا! ساکت! ساکت کوبد،یخود م زیم يدادگاه با چکش خود چند بار بر رو سییر

  د؟یدار يگریشما سخن د ایخوب آ اریبس. ندیرا از دادگاه اخراج نما یهمگ دهمیدر صورت تکرار، دستور م

به  نطوریمسلمان اهانت کرد وهم ونیلیو چهارصد م اردیلیم کیفرد به اعتقادات  نیا ،یقاض يبله آقا: الف ـ ر

و مجازاتش مرگ است، و هر  يمرتد فطر شانیکتاب مقدس، ا نیهم نیطبق فرام. مسلمانان یکتاب آسمان

فرد است و اگر چنانچه در  نیا لاش قت فهیفرد کافر را داشته باشد، بال درنگ وظ نیبه ا یکه دسترس یمسلمان

اسالم خواهد  امبریاست و تا ابد در جوار پ امبریپ یدر بهشت و در قصر شخص گاهشیراه کشته شود، جا نیا

 یم یمسلمان نیرا در دست چن یبهشت انیماند و حضرت رسول اهللا با دستان مبارك خودشان، دستان حور

  .گذارند
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کنم  یبنده فکر نم. کند میهم حکم اعدام صادر  گاهیجا نیاست، در ا یخطرناک اریمرد موجود بس نیا: دادستان

  .شده باشد دهید يموجود نیچن ریبشر نظ خیدر طول تار

خود بلند شده و در پشت سر  يآخر سالن از جا يها فینفر از رد کی کردم میدادستان صحبت  کهیهنگام

جهان اهانت کرده بود و به سرعت برق و باد  نیبه اعتقادات مسلم الف ـ رکه بقول  ردیگ یقرار م يمرد

چنان محکم  یعثمان ياجالدان حکومت هرا به دور گردن مرد شعاردهنده انداخت و با دو دست مانند  یسمانیر

قادر  چکسیه. در سالن حکم فرما شد یبیسکوت عج. که در عرض چند لحظه مرد نگون بخت را کشت دیکش

فرستنده ها ثابت  یتمام ریتصو ون،یزیتلو يبعلت شوکه شدن کارگردانها. نبود دنینفس کش یبه حرکت و حت

  .مانده بود

 یبودند چنان دچار وحشت و سکوت شدند که حت دهیداعش و القاعده و طالبان را د يهایکه بمب گذار یمردم

 فرخواستیاز ک اتشیدادستان و دفاع فرخواستیطبق ک الف ـ رنکردند، البته  يریگ یدادگاه را پ انیجر گرید

راجع به حکم صادره  گرید یشده بودند که حت یبه هزارسال زندان محکوم شد اما مردم چنان دچار وحشت

وحشتناك  یبا بمب يانتحار کی تواند یم يکه هر مسلمان معتقد افتندیدر راینشان ندادند، ز یالعمل زعکسین

آنجا  ذیخود سرافراز تا ابد از نعمات و لذا امبریآدم بکشد و در بهشت در کنار پ تواند یم یباشد و به راحت

  .مند باشد هبهر

  

25/6/1397  
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     جاده هرازحادثه 

  

  

 
هیچگونه اعتقادى به متافیزیک و ادیان مربوط به آنرا ندارم، اما پدرم معتقد و بسیار بسیار  ،من برخالف پدرم

سه یا چهار سال پیش بود که در اثر سکته مغزى نیمى از بدنش فلج شد که با دارو و . خرافاتى مى باشد

دادند، اعضاى فلج شده، مخصوصاً پاى ایشان رو به بهبودى فیزیوتراپى و ورزشهایى که فیزیوتراپها بهش مى 

اما پدر هرچندوقت یکبار خواب امامزاده اى را مى دید و ما را مجبور مى کرد تا او را به زیارت مزار . نهاد

 .امامزاده ببریم تا از امامزاده شفا بگیرید

وتراپى حاصل مى شد، آنرا به حساب بعد از هر زیارت هم کوچکترین بهبودى که دراثر دارو و اعمال فیزی

 .امامزاده اى که به زیارتش رفته بود مى گذاشت و من به چند دلیل تمامى خواسته هایش را برآورده مى کردم

اول اینکه پدرم بود و وظیفه من بود که در چنین شرایطى،  هرچه مى خواهد برایش انجام بدهم و دوم اینکه مى 

لذا . امزاده ها مى رود روحیه اش تغییر مى کند و قدرى شاد و امیدوارتر مى شوددیدم هروقت به زیارت این ام

برخالف میل و عقیده ام خواسته هاى پدر را برآورده مى کردم تا اینکه یک روز صبح که از خواب بیدارشد 

خودم را با نادر مى دانى دیشب چه خوابى دیدم؟ خواب دیدم رفتم امامزاده هاشم تو جاده هزار و آنجا : گفت

آقاجونم تا ازت شفا نگیرم، همینجا کنار مزار مبارکت مى مونم، تا  : یک طناب به ضریح بستم و به آقا گفتم

دیگه چرا نشستى؟ بلندشو برو که صحیح و  : اینکه دم دماى صبح که خوابم برده بود، آقا آمد به خوابم و گفت

حرم بیرون آمدم که از خواب پریدم، من اطمینان دارم این سالمى و من بیدار شدم و با سالمتى کامل، خودم از 

دفعه امامزاده هاشم سالمتى ام را به من برمى گرداند، بى خودى هم پول براى فیزیوتراپى و دکتر و دارو خرج 

 ! نکن

اینبار مى خواست شب . چند روز من و مادرم مقاومت کردیم، آخه این دفعه با دفعات قبل فرق بزرگى داشت

عاقبت من و مادرم . صبح گردنش را با یک طناب به ضریح ببندیم، درست همانطور که در خواب دیده بودتا 

 . تسلیم خواسته پدر شدیم و قرار گذاشتیم سشنبه دهم مهر پدر را به امامزاده هاشم ببریم

ده هاشم حرکت ساعت ده صبح پس ازانجام کارهایم به خانه پدرم رفتم و به اتفاق او و مادرم بسوى امامزا

یکراست رفتیم به دفتر تولیت امامزاده، آخوندى پشت یک میز نشسته بود و پس ازسالم و علیک و . کردیم

 .چه امرى دارید؟ در خدمتم: نشستن روى صندلى ها از ما پرسید

حاج آقا پدر بنده در اثر سکته مغزى مشکالتى دارد و مى خواهد براى بدست آوردن سالمتیش یک شب تا : 

البته این مسئله شفا را در خواب دیدند و مطمئن هستند که آقا . صبح در کنار مزار آقا بماند تا از آقا شفا بگیرد

 .سالمتیشان را به ایشان خواهند داد

 اگر این اتفاق نیفتاد چى؟ : 
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 .حاج آقا من خواب دیدم و مطمئن هستم از دست آقا شفاى کامل خواهم گرفت: 

 صبح با این وضعیت در حرم بمانى؟ رختخواب مى خواهى پهن کنى؟ چطورى مى خواهى تا: 

حاج آقا کنار ضریح مى نشینم و با یک طناب که به دور گردنم بستم، خودم را به ضریح مى بندم مثل یک : 

 .سگ

شاید قضاى حاجت . خوب پدر من اینجورى که نمیشه، درست نیست، شما به تنهایى قادر به راه رفتن نیستید: 

اصالً اگه همه بخواهند مثل تو عمل . ته باشى یا ببخشید بخواى بشاشى و برى مستراح  و خیلى چیزهاى دیگرداش

 .کنند دیگر هیچ مسلمانى نمى تواند اینجا زیارت کند

ضمناً خانومم هم در صحن هستند و مواظبند و پاکتى از جیبش درآورد و . من شبها بیرون نمى روم حاج آقا: 

حاج آقا ناقابل است هرطور صالح مى دانید هزینه بفرمایید فقط : روى میز گذاشت و گفتجلوى حاج آقا 

 .قدرى از ثوابش را بحساب این حقیر بگذارید، خیلى ممنون میشم

: حاج آقا پاکت را برداشت و داخل آنرا به دقت بررسى کرد و سپس آنرا داخل کشوى میزش گذاشت و گفت

اگر خداى ناکرده شما فردا صبح آن چیزى را که از امزازده مى خواستید و  من براى خود شما گفتم پدرجان،

 امامزاده به شما نداد، چى؟

عیبى ندارد، من مى خواهم مثل یک سگ یک شب تا صبح از ضریح و اموال آقا پاسدارى کنم، محافظت از : 

 .اموال آقا که ایرادى ندارد

کسى از اینجا چیزى . چون مردم در اینجا پول و طال مى ریزند پدر جان اموال آقا احتیاجى به محافظت ندارد: 

فرمایند این آقا فقط دست بگیر دارند، چیزى به  حاج آقا صحیح می: من در تأیید حرف آخوند گفتم. نمى برد

 .دهند کسى نمى

ا گرفته آقا جان ایشان تصمیم خودشان ر: آخوند که متوجه سوتى خودش شده بود فوراً رو به من کرد و گفت

از کى : اند، خدا را چه دیدى شاید آن چیزى را که باور دارند اتفاق افتاد و پدرم را مخاطب قرار داد و پرسید

 مى خواهى خودت را به ضریح وصل کنى؟

. گردیم غروب حاج آقا، میریم یه گردشى مى کنیم و سرشب برمى: قبل از اینکه پدرم جواب بدهد، من گفتم

 اشکالى که ندارند؟

 .نه، به سالمت، شما را به خدا مى سپارم، هروقت دلتان خواست تشریف بیاورید: 

پس از صرف . بلندشدیم و بطرف پلور حرکت کردیم تا قدرى به اتفاق پدر و مادرم بعد از مدتها گشتى بزنیم

اد و میخواى بریم شمال کنار دریا؟ میریم تا محمودآب: غذا در یک رستوران بسیار شیک به پدرم گفتم

 .گردیم برمى

نه بگذار وقتى آقا سالمتى ام را بهم داد آنوقت مى رویم، یک گوسفند هم مى زنیم زمین و بین مردم تقسیم : 

         . کنیم مى
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گاو مى زنیم زمین، شما خوب بشید بابا، اینجا چطوره، میخوایید وایستیم و نفسى تازه  کی! پدر گوسفند چیه: 

 کنیم؟

 .اتفاقاً براى مادرت هم بد نیست، این چند وقته هم زحمتش زیاد شده هم حوصله اش سر رفتهخیلى هم خوبه، : 

از حرفهاى پدر هرکجا که منظره خوبى داشت توقف مى کردیم و به هر رستورانى که شیک و قشنگ بود  بعد

رستورانى که باغچه زیبایى هم داشت شام خوردیم، پس از  کیعاقبت در . مى رفتیم چاى و قهوه مى نوشیدیم

پسر ساعت نه و نیم شد، پس کى میخواى بریم ! نادر نکنه مارا آوردى پیک نیک: صرف شام پدرم گفت

 امامزاده؟

پدر و مادر را در امامزاده هاشم گذاشتم و . ناراحت نباش پدر تا ده دقیقه دیگه میذارمت تو امامزاده هاشم: 

 .یازده شب بود که از آنها خداحافظى کرده و راهى تهران شدمساعت 

مادر قول دادم تا ساعت ده صبح برگردم واز آنها خواستم اگر گرسنه بودند صبحانه مختصرى بخورند تا من  به

 . مادر پذیرفت و منهم به طرف تهران حرکت کردم. بیام و دورهم یک صبحانه مفصل بخوریم

از گذشتن از پیست اسکى آبعلى و رستورانهاى طرفین جاده، در پیچ دوم یا سوم بود که دیدم یک مرد  پس

وسط جاده افتاده و چهار پنج متر جلوتر یک موتور وسط جاده است، به کنار جاده آمدم و در قسمت شن ریز 

به اطراف نگاه . اما زنده بود ،جاده پارك کردم و به سرعت باال سرش رفتم، نه حرفى میزد و نه حرکتى داشت

مرد را به سختى به کنار جاده آوردم و موتورش را هم که وسط جاده افتاده بود به . کردم اثرى از کسى نبود

که به طرف تهران یا شمال می رفتند را براى کمک رسانى به  ییها لیکنارى کشیدم و سعى کردم جلو اتومب

 .کردمصدوم بگیرم، اما هیچ اتومبیلى توقف ن

وقتى . تقریباً به وسط جاده رفتم تا جلو آنها را بگیرم ولى آنها با یک انحراف از من مى گذشتند و مى رفتند من

درحال تردد ناامید شدم، به باالى سر آن مرد رفتم که هنوز بى هوش بود،  يها لیکامالً از کمک رسانى اتومب

اینجا یک مسلمونى نیست به داد ما برسد؟ ! کمک! کمک: گوشیم آنتن نمى داد لذا مانند دیوانه ها فریاد زدم

 چى شده اینقدر داد و بى داد میکنى؟ چیکار دارى؟: که ناگهان یک نَفَر جلویم سبز شد و گفت

 .مگه نمیبینى؟ یکى زده به این بنده خدا و رفته، اگر دیر به دادش برسیم امکان داره جانش را ازدست بده: 

 نکنه خودت بهش زدى؟ : 

من نزدم، حاال هم جاى این حرفها نیست، اگر میخواى کمک کنى بیا هرچه زودتر این بیچاره را بگذاریم توى : 

مرد قبول کرد و به اتفاق ابتدا شخص مصدوم را روى صندلى عقب و سپس . ماشین من و ببریمش بیمارستان

من نشست و بطرف تهران  رموتورش را در صندوق عقب ماشین جاى دادیم و مرد هم رو صندلى جلو، کنا

در رودهن رفتیم، دکتر پس از معاینه  یحرکت کردیم، در طول راه از هر درى سخن گفتیم تا اینکه به بیمارستان

 .ابتدا باید بهوش بیاد بعد هر درمانى الزم باشد انجام مى گیرد، ساق پایش احتماالً شکسته: از مصدوم گفت

 د؟یایبرم شانیا از عهده درمان مارستانیب نیدکتر ا: 

  م،یکن سکیر میتوان ینم چوقتیما ه م،یمجهز هست شانیا يآسوده باشد، ما از هر لحاظ برا التانیبابت خ نیاز ا: 
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 يفرمها دیببر فیلطفاً شما تشر. میایاز عهده معالجه اش برم میکه بدان میکن یم يرا بستر ماریب یصورت در

 .دیکن لیرا پر و تکم رشیپذ

 نجانب،یتوسط ا مارستانیب يها نهیتعهد هز میبرگ و تنظ نیرفتم و پس از کامل شدن چند رشیپذ بطرف

 يرویسپس مأمور ن د،یدار يگریشما کار د: گفت یبا عذرخواه رشیمسؤل پذ یکردم که بروم ول یخداحافظ

 .دیم پاسخ بدهه شانیا تبه سؤاال دیشما با: آمد را نشان داد و گفت یم رشیپذ شخوانیرا که بطرف پ یانتظام

از موتور  دیخوردم و بازد شانیا يکه برا ییها هیها و قسم و آ نیج نیدردسرتان بدهم پس از پاسخ به س چه

کرد و به  هیته یباالخره گزارش شد، ینم دهیآن د ياز تصادف رو ياثر چگونهیکه ه نجانبیا نیمصدوم و ماش

 يآمد و پس از ادا يزود سرباز یلیو خ دببرن يبفرستند تا من را به کالنتر يرودهن اطالع داد مأمور يکالنتر

من شد و  نیسپس سرکار استوار سوار ماش. هستم نجایسرکار تا برگشتن شما من ا: احترام به سرکار استوار گفت

 .میبه اتفاق به پاسگاه رفت

سرکار . میمحوطه پاسگاه پارك کردم و به همراه سرکار استوار به اطاق افسرنگهبان رفت يرا در انتها نیماش من

: افسرنگهبان گذاشت و افسر پس از مطالعه رو به من کرد و گفت زیم يکرده بود رو هیرا که ته یاستوار گزارش

 ؟يکه شما خودت باهاش تصادف نکرد یمطمئن

 يکجا چیبدنه و ه يپر هم رو کیاثر برخورد  یحت د،ییبفرما دیمن بازد نیبله جناب سروان شما از ماش: 

 .بنده خدا داغون شده نیموتور ا کهی، درصورتشود مین دهید گرشید

 چیچطور امکان داره ه. جاده پر رفت وآمد کیدر ! آنهم در کجا؟ د،یندار يشاهد چیشما ه! شهینم نکهیآخه ا: 

 که افتاده، توقف نکرده باشد؟ یمشاهده اتفاق ایکمک  يبرا يگرید لیاتومب

 .امدیما ن ياریبه  چکسیها را گرفتم اما ه نیاز ماش یلیخ يجلو خورمیقسم م دیکه شما اعتقاد دار یبه هرکس: 

 ماجرا باشد؟ نیو شاهد ا دییایکه به کمک شما ب شدیاز آنجا رد نم یکس ،يا ادهیعابر پ یحت: 

تا  م،یقرار ده نیمصدوم و موتورش را در ماش میتوانست شانیآمد که به کمک ا ییآقا هیچرا جناب سروان، : 

 .خبر ما را تنها گذاشت یچرا ب دمیهم همراه من بود اما نفهم مارستانیداخل ب

 دیشا د،یکن هیته یو از محل تصادف هم گزارش دیبرو شانیبه اتفاق ا يبد است، سرکار احمد یلیخ نیا: 

 .داشودیپ يبرحسب اتفاق شاهد

 .به محل حادثه میرفت یانتظام يروین لیبا اتومب ياتفاق سرکار احمد به

 يرا که مصدوم رو یمحل قاًیدق. آسفالت بود ياز قطعات شکسته و خوردشده موتور هنوز آنجا رو يآثار

 یهم گزارش درست و کامل ينشان دادم و الحق احمد يموتورش را به سرکار احمد يافتاده بود و جا ابانیخ

 تیو کتباً اعالم کند که من به او نزده ام و رضا دیاینوشت اما من را بازداشت کردند تا مصدوم به هوش ب

 .دیخودش را نسبت به من اعالم نما
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 بشیچرا غ دیآورد مارستانیکه به شما کمک کرد تا به اتفاق، مصدوم را به ب ییاون آقا: دیپرس ياحمد سرکار

 زد؟

 اریمعلوم بود انسان بس شیاتفاقاً از صحبتها م،یکرد میمرتب با هم صحبت  مارستانیدانم، از ابتدا تا ب ی نمهللاوا: 

کرده ام  دایپ يدیخوب و مف اریدوست  بس کردم میفکر . اش شده بودم فتهیاست، منکه ش یو باکمال دهیفهم

 دیشا. زد بشیغ دیکردم میمن سؤال و جواب  زگزارش ا هیته يدانم از همان لحظه که شما برا ینم یول

در هر صورت به . نبود یآدم نیباشه؟ نه، نه اصالً چن يامکان داره آدم خالف کار یعنیداشته،  سیبا پل يا مسئله

. دیرس یم يتر به بازداشتگاه کالنتر و از همه مهم يبه کالنتر میبود که پا يبار نیاول نیو ا میدیپاسگاه رس

ترس بر وجودم غلبه کرده بود مخصوصاً  يمقدار کیوارد بازداشتگاه شدم  یداشتم، وقت يدب اریاحساس بس

من مانند . کردم می یکس یو ب یاحساس درماندگ. بسته شد، ترس چند برابر شد میدرب اطاق به رو یوقت

دم، فکرم را به دو دست قرار دا انینشستم و سرم را م واریکنار د يدر گوشه ا .بزهکاران در حبس قرارگرفتم

آمدم و  رونیب میها شهیاند کرانیب يایکه به شانه ام خورد، از اعماق در یبا دست یدور بردم ول یلیخ يجاها

بهم وارد شد که زبانم  یکه در کنارم نشسته بود چنان شوک يدوباره به اطاق بازداشتگاه برگشتم، با مشاهده فرد

چرا : خودش به حرف درآمد و گفت نکهیتا ا م،یبگو نستمتوا ینم یو کالم کردم میبند آمد و فقط نگاهش 

 .یخوب آمدم تا تنها نباش ؟يتعجب کرد

شد؟ تو را  يچه جور! يدیترس یم سیاز پل نکهیزد؟ تو مثل ا بتیچرا غ ؟يمدت کجا رفته بود نیدر عرض ا: 

 ؟يشهادت داد یهم بازداشت کردند؟ رفت

 نه: 

 .يبود بیکه تحت تعق یهست یمجرم دمیاش. يبازداشت شو ،يکرد يکار دیشا: 

رفته در  ادتی. یخود آمده ام تا تو تنها نباش لیمن خودم به م. یکن یاشتباه م یلیخ ينه، در مورد من دار: 

سال است  انیسال نکهیگذرد اما مثل ا یما نم ییاز آشنا يا قهیدرسته که چند دق: یگفت ؟یبه من چه گفت نیماش

باز  ندهیشما خوشم آمده و دوست دارم در آ کردارو  دهیاز مرام و عق اریبس: شناسم و منهم گفتم یکه من ترا م

کرده  یمرتکب شده ام و نه خالف یمن نه جرم. یکنیاشتباه م یلیدر مورد من خ ینیبیپس م. شما را مالقات کنم

با هم  میرا که با هم شروع کرده ا يوکار میهراسان باشم، من آمده ام تا باز با هم همصحبت شو سیام که از پل

 .مینبه آخر برسا

 .و جناب سروان تورا هم بازداشت کرد ؟يبه نفع من شهادت داد یرفت ،يآمد يآخه چه جور: 

 ییو شب را دوتا میباهم حرف بزن یمرا بازداشت کند؟ نادر خان من آمدم تا هروقت حوصله داشت دینه، چرا با: 

 .میبه صبح برسان

چرا  ،يخوا یخاطر من را م یکن یاگر آنقدر که ادعا م نجا؟یا يآمد يآخه چطور ،يبازداشت نشده ااگر : 

آقا : آمد تو حرفم و گفتم. شهادتت چقدر به نفع من است یدان یتو که خوب م ؟یو شهادت بده يرو ینم
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قادرم برات شهادت بدهم و نه  هجان من ن زیعز. شما بازگو کنم يبرا لمیرا بر خالف م یقتینادر من مجبورم حق

 .ندارم یانسان تیهو چگونهیرا دارم، چون من ه يکار نیاجازه چن

 يپر اینکنه تو جن  نجا؟یا يآمد يچطور ،ياگر بازداشت نشده ا ؟یکن یچکار م نجایپس ا: دمیغضب پرس با

 شه؟یآخه مگه م ؟یهست

 ارهیمن از س. ستمین ینیمن انسان و زم یحرفم را باور بکن یاگر بتوان. ستمین ينه، جن و پر: کرد و گفت يا خنده

 تمیشدم، در واقع دوران محکوم دیشما تبع نیکه کردم به زم یبخاطر اشتباه. خود لیآمده ام، البته نه به م يگرید

 .توانم بروم یهم هر کجا که بخواهم م نیهم يو برا ندیتواند بب ینم یگذرانم، من را هر کس یرا م

 یفرق چیو با ما ه یتو درست مثل ما هست شه،یمن باورم نم ؟یهست ییتو موجود فضا ؟ییگو یواقعاً راست م: 

 .و هر وقت من گفتم برگرد رونیبرو ب نجایاز ا کباریدارد،  تیواقع یآنچه را که گفت قتاًیاگر حق یراست ،يندار

روم و  یتو خارج شوم اما به اطاق جناب سروان م دیاز د توانم یهم م نجایدر هم ست،یرفتن ن رونیبه ب یاجیاحت: 

من پنهان شد، با دقت چهار گوشه اطاق را نگاه کردم، اما  دیآورم و بالفاصله از د یم تیاز اون برا يخبر

خبر از جناب سروان، هم اکنون  کی: و گفت ددوباره کنارم ظاهر ش نکهیبجز خودم در اطاق نبود تا ا چکسیه

 تیرا برا تیگوش ،یزنگ بزن یبه کس یخواه یپرسد اگر م یو از تو م دیآ یسرباز از طرف سروان م کی

 .اوردیب

 یبا کس یخواه یاگر م ،ينادر منصور يآقا: زد ادیسرباز فر کیدرب اطاق بازشد و  چهیلحظه در نیدر هم که

 .اورمیات را ب یجناب سروان دستور داده اند که گوش ،يریتماس بگ

 .رمیتماس بگ یبا پدر و مادرم و دوستان دیوقت است، صبح با رینه، اکنون که د: 

 .يریتماس بگ یبا کس یخواه یپس نم: 

توانم باور کنم، آخه تو درست شکل ما  ینم ؟یکنیکار را م نیچطور ا ).اطاق را بست و رفت چهیسرباز در(نه : 

 ؟یرا انجام بده یاعمال نیچن یتوان یپس چطور م! يندار یو با من فرق یهست

من  یواقع کیزیف ینیبیکه تو م بتیه نیا .شدم دیتبع نجایبه ا يگرید ارهیبهت که گفتم من از س )کردم میتبس(: 

خودم هرگز  بتیبا چهره و ه رایکنم، ز یشما م هیبشوم، خودم را شب کیبه شما نزد نکهیا يمن برا .ستین

شما؟  ارهیام و اما چرا به س شده یجرم بکردند، چون مرتک دیرا تبعتوانم در جوامع شما ظاهر بشوم، من  ینم

ما هم  ارهیدر س د،یکن یم دیرا به مناطق دور و بد آب و هوا تبع نیمجرم م،یاز جرا یبعض يهمانطور که شما برا

 ریمشکل و غ اراتیآنها در آن س يبرا یشوند که زندگ یم دیتبع یاراتیشوند به س یکه مرتکب جرم م یکسان

 دیتبع دیکه شما اعتقاد دار یما را در واقع به همان جهنم ه،یتغز ایو  یمسئله تنفس اطرقابل تحمل باشد، نه بخ

 .کنند یم

 شما مصداق جهنم را دارد؟ يما برا ارهیس یعنی: 
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و بمب  يشکار يها مایهواپ ،یجنگ يها یکشت نهمهیباشد؟ ا دیبا ییشما جهنم چه جور جا دیاز د. قاًیدق: 

 روین نهمهیا ،یاتم يبمب ها حات،یتسل ریتانک و توپ و مسلسل و سا نهمهیگوناگون، ا يافکن، موشک ها

 …رو کشت و کشتا بیتخر لیساخت وسا يگزاف و تلف کردن زمان برا يها نهیصرف هز

را هم درون خود بذر حرص و طمع  د،یکرد نیکه شروع به کشت و برداشت غذا از زم یاز همان زمان شما

و مستعمره خودتان  دیو آنها را غارت کرد دیخود حمله کرد گانیاز همان زمان به همسا د،یو فعال کرد دیکاشت

 گرانیبر د دیتا بهتر بتوان دیردک يدیجد يخود را صرف ساخت سالح ها يروین نیشتریاز همان زمان ب د،یکرد

 نیا يخوب همانطور که خودت متوجه شد: و گفتم دمیوسط حرفش پر. دیرا بکش يشتریو تعداد ب دیغالب شو

بتواند از مرز و بوم  دیبا يدارد، هر کشور یجنبه دفاع شتریب ینیبیمختلف م يکه اکنون در کشورها حاتیتسل

 .خودش در برابر دشمنانش دفاع کند

شما  ست،یجواب سؤال من ن نینه، ا د؟یباش گریدشمن همد دیچرا با د؟یستیکدام دشمن؟ مگر همه شما انسان ن: 

 د،یرحم هست یب اریشما ازهمان ابتدا غلط و خشن بوده، شما نسبت بهم بس يآموزشها د،یراهه رفته ا یاز ابتدا به ب

شما اصالً با رحم و مروت و  د،یخود ندار ياواقعاً دشمن خطرناك تر از خود، بر یهمانطور که خودت گفت

که در گوشه و کنار آن مردم از  ییدر جا د؟یکن یم یشما در کجا زندگ ،یبعالمثالً خود جنا د،یا گانهیب یمهربان

از مردم  ياریدهند،  بس یاز دست م یدستیته نیخود را بخاطر هم زیجان عز یبرند و حت یرنج م یدستیفقر و ته

 گذارند، یم نیسر بر بال رسنهشبها با شکم گ

 يکه بجا ییکنند، بچه ها دایآشغال پ ياز سطل ها دیرا با شانیِکه روز ییبچه ها ؟ینیب یاطراف خود را نم مگر

زنند که  یم ییدست به کارها ها ابانیبا دوستانشان، در خ يباز ایکالس درس و  يها مکتینشستن پشت ن

که هر پرس  دیخور یغذا م ییرستوران ها رآنوقت تو و امثال تو د رکنند،یشان را س بتوانند شکم خود و خانواده

شما  يغذا چگونه از گلو نیگرسنه، ا نهمهیدارد، با ا یبرم نهیاز پانصد هزار تومان هز شینفر ب کی يبرا نتایغذا

را برآورده کنند،  اجاتشانیفروشند تا احت یبدنشان را م يو اعضا هیها، هم نوعان شما کل انصاف یب رود؟یم نییپا

مقوله  نیشما هم با ا امبرانینه تنها شما، بلکه پ د،یشناس یشما رحم و شفقت را نم نجاست،یهم کاراشکال  يآر

بدن، کشتن  يو شقاوت بوده اند، سنگسار، قطع دست و اعضا یرحم یب انینداشتند، آنها هم خود مرب ییآشنا

 دیرا تا غروب خورش يشهر دد،بن یجالدش عهد م يکه با خدا يامبریها در راه خدا، سوزاندن آنها و پ انسان

خالق،  نیاز رحم و شفقت نبرده است، ا ییشما هم بو يات زنده آنرا به قتل برساند، خدافتح و تمام موجود

از صفحه روزگار  یلوط و عاد و ثمود را بطور کل يرساند و قومها یفرستد و همه را به قتل م یطوفان م کباری

 . کند  میپاك 

. همان بهشت موعود است دیکن یم یکه شما زندگ ییالبد جا: گفتم ادیشده بودم و با فر یعصبان شیصحبتها از

 ست؟یخورده از بهشت بگو، چگونه جا هیخوب 

که از عهد باستان  ییها ما بر اساس افسانه ها و داستان ارهیدر س: ادامه داد نینچنیمن داد و ا لیتحو يلبخند باز

در  کهیهمان زمان یعنیکردند،  نیکه همنوعان من شروع به برداشت محصول از زم یکنند، از همان زمان ینقل م
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خود ارائه کرد که بر اساس آن آب و خاك را  نرا به همنوعا یمیتعال يخردمند ریساکن شدند، پ يمنطقه ا

است و  زیجان عز. کشت يبهانه ا چیبه ه دیرا نبا يجاندار چیداشت، ه یگرام دیآلوده کرد و آتش را با دینبا

را بکشد، ثابت کرده که از گرگ درنده تر است،  یاگر همنوع من گرگ ،یو گرام نیریاست ش یموهبت یزندگ

 چیجهت است که ما به ه نیبد. تر و درنده تر باشد يکه قو شود میو غالب  روزیپ يودموج عتیدر نظام طب رایز

 یمعن يسواد یو ب یدر جوامع ما فقر و گرسنگ. چه برسد به همنوع خود میکن یتعرض نم يموجود زنده ا

 ریز یکس زهرگ. دییمشاهده نما یخواه ادهیو ز ياز اختالس و دزد يمورد دیتوان یشما هرگز نم  رایندارد، ز

 رانیمد نیمگر ا رند،یبگ یونیلیم صدیس ست،یدو يشوند حقوق ها ینم دایپ یو کسان کند  مین یخط فقر زندگ

خود و غارت و  بی؟ آنها که فقط بفکر ج!دارند ییها یافتیدر نیکنند که چن یهوا م لیف کنند؟ یچه کار م

 .چپاول هستند

 کنند؟ یم افتیحقوق در کسانیشما همه  ارهیدر س: 

 .کند میکه دارد از نعمات حاصله استفاده  يازیهر کس به اندازه ن ر،یخ: 

نوع  کیشما فقط  ارهیس یاما چطور امکان داره در تمام. حاکم است یستیشما، نظام کمون ارهیپس در کل س: 

 حاکم باشد؟ ینظام حکومت

 يبرا ایکه بخاطر دشمن با هم و  امدهیبوجود ن ییهمنوعان، جدا نیب ییایجغراف يهایمن با مرزبند ارهیدر س: 

 نندیخود تدارك بب يمرزها ياشغال آنسو يگوناگون و خطرناك و مخرب برا ياسلحه ها یمطامع و افزون طلب

من آنچه را که  نیدر سرزم. ندینما نهیهزگونه سالح ها  نیساخت ا يوعان خود را براکار و کوشش همن جهیو نت

 .ندارد یوجود خارج دیکن یم يادیو بخاطر بدست آوردنش تالش ز دینام یشما پول م

 يدید: لذا به دوستم گفتم. آمد و من را صدا کرد که به دفتر افسر مسؤل پرونده ام بروم يلحظه سرباز نیا در

ادامه  مانیخواهم به صحبت ها یبرگشتم م ؟يریکه نم ییجا م،یصبح شد و ما اصالً متوجه گذشت زمان نشد

 . میبد

من را هرگز  گریآنجا را که بهت دادم، د يچه خبراست، خبرها نمیزنم تا بب یم مارستانیسر به ب کیمن : 

 .قیرف دید ینخواه

رفتم، لحظه  یم مارستانیبه ب دیمأمور با کیرفتم و از آنجا با  يکردم و به دفتر افسر کالنتر یناچار خداحافظ به

 يبشوم، دوستم آمد و بهم گفت که سوار نشم و با او به کنار یانتظام يروین لیخواستم سوار اتومب یکه م يا

 بشود، اومن با  يمتوجه حرف زدنها يگریخواست کس د ینم رایبروم، ز

 .رفتم یبهداشت يها سیاز مأمور جدا شدم و بطرف سرو ییمن هم به بهانه دستشو. دید یاو را نم یکس البته

خواهند  یدوخته اند، آنها م سهیتو ک يبرا يخوشبختانه مصدوم به هوش آمده، اما همراهانش بدجور: 

 اروی ندیگو یاند، لذا مرتب به مصدوم م دهیتو را د نیبه پاسگاه آمده اند و ماش شبید ایگو. ات کنند سهیسرک
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اما مصدوم  ؟شود میدوبرابر محاسبه  مدر ماه محر هید یدونیم! يا دهیرا ند نشیاز اون خرپولهاست، تو که ماش

 .بستگانش نشده يخواسته ها میتا حاال تسل

 .ستیمهم ن: 

 ؟یچ رندیبگ يادیاگر بخواهند ناجوانمردانه ازت پول ز: 

 نیتواند به ا یم یارزد؟ ک یانسان چقدر م  کی، جان کند  میاز ارزش کار من کم ن يزیندارد، باز چ یمانع: 

 .ستیمن کاف يدارم برا یو من در زنده ماندنش سهم کوچک ماندیاو زنده م نکهیسؤال جواب بدهد؟ پس هم

مصدوم را  تیبروم و رضا ستانماریشدم تا به ب یانتظام يروین لیکرد و رفت و من هم سوار اتومب یخداحافظ او

 .ببرم ینزد قاض يگرفته، به دادگستر یبه هر شکل

 

13/1/1398 
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     و متهم یقاض

  

  

شدن در رشته  لیبود که بعد از فارغ التحص يروز نیداشت چون اول یبیاهللا پاکدامن دلهره عج بیامروز حب

 يحجت االسالم داور يقرار است در دادگاه انقالب، خودش را به آقا. خواست به سرکار برود یحقوق م

به داخل ساختمان  يادارلذا با شروع ساعت کار . دست و پا کند شیمناسب برا يکار شانیکند تا ا یمعرف

  .دیرا پرس يدادگاه انقالب رفت و محل کار حجت االسالم داور

  .اورندیب فیتشر يداور ينشست تا آقا ن،یمراجع یهمانجا در اطاق بازرس دار،یعلت د حیاز توض پس

درنگ و با  یلذا ب. دادگاه انقالب مراجعه کند کیبه شعبه : گفت یده صبح بود که مسؤل اطاق بازرس ساعت

 یو معرف کیمراجعه کرد و پس از سالم و عل يحجت االسالم داور يبه دفتر آقا ادیز اریدلهره و استرس بس

  : خود گفت

  .سفارش بنده را فرموده اند يرهبر تیاز ب يحاج آقا خوانسار يآقا ایگو

  د؟یاهللا پاکدامن هست بیآهان، شما حب: 

  .بله قربان خودم هستم: 

اما حاال . دست آوردماز شما ب يادیتا حاال اطالعات ز شبیاز د یعنیمدت کوتاه،  نیپسر، من در عرض ا نیبب: 

تا من  یبرام بگ یکم هیاز اعمال و اعتقاداتت  ،يکه انجام داد ییدوست دارم خودت از گذشته ات و از کارها

  .بهتر شما را بشناسم

در . بودم یاسالم هیعال میتحت تعال یآمدم و از کودک ایبدن یو مؤمن و انقالب یمذهب يقربان من در خانواده ا: 

. دانشگاه بودم جیمحل و سپس بس جیرفتم و هم زمان، عضو بس یقرآن م ریقرائت و تفس يبه کالسها ینوجوان

  .پدرم از سرداران سپاه و اکنون بازنشسته هستند

که خود حاج آقا  ییها تیدر مأمور ایگو ،يبود کینزد یلیخ يتو به حاج آقا جبار. بود یآبک یلیخ نکهیا: 

 يمورد اعتماد حجت االسالم حاج آقا جبار یلیو خ يرا برعهده داشتند، تو در کنارشان بود اتیعمل يرهبر

  .يبود

اگر بنده را . دیشن دینخواه یحاج آقا از من کالم هیهرگز برعل د،یاما اگر من را تکه تکه بکن نطوره،یبله هم: 

ام  دهید يزیمن هرگز نه چ. دیاشتباه کرد د،یکن يحاج آقا پرونده ساز يخدمت شما فرستادند تا توسط بنده برا

  .دانم یم يزیو نه چ

 شیکنند که جا يشما پرونده ساز يحاج آقا ياشتباه نکن، اگر بخواهند برا ؟يریتند م نقدریپسر جان چرا ا: 

من فقط . نجاینه ا کند  می یدگیشما رس يمثل حاج آقا يبه کار افراد تیروحان یدادگاه عال. ستین نجایا

  .یخواستم بدانم تا چه اندازه قابل اعتماد هست یم
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راز  چیو ه دارمیگفتنم برنم یاعلیروم دست از  یکه تو قبر م یتا وقت یاعلی میبگو یحاج آقا، بنده اگه به کس: 

  .شود میاز زبان من فاش ن يو سر

با تو چه کار  یو گفت يدیخجالت نکش یحت ،یرا گفت یتو درباره اون بنده خدا استاد قرائت قرآن، همه چ یول: 

  .کرده

کردند، منهم که، هم از خودم خجالت  تیشکا يچند نفر یوقت. ستین دییفرمایکه شما م نطورینه حاج آقا ا: 

به پدرم گفتم که  دم،یکش یو ائمه خجالت م غمبریکه مرتکب شده بودم از خدا و پ یو هم بابت گناه دمیکش یم

 یتلفن يبود که بعد از صحبت ها یکستازه پدر من تنها . کرد تیشکاپدرم از استاد . بر من چه گذشته است

 يهم آقا نیهم يرا باور کرد و برا یطوس يپدرم تمام قول و قرارها. داد تیرفت و رضا یطوس يآقا

  .سفارش بنده را به شما کرده اند يخوانسار

  داده بود؟ یچه قول یطوس دیمگه سع: 

با  دیافتاده، نبا یدرِ مسجد را بست، حاال اتفاق دینماز که نبا یب کیبخاطر «فرمودند  شانیحاج آقا، ا یچیه: 

چطور امکان دارد بنده خدا توبه . ردیپذ یمن توبه کردم و خدا توبه را م .کرد يقرآن باز تیاهل ب يآبرو

پست و مقام  م،یکن یما هم بهش کمک م ،کند  میو فراموش  شود میبچه بزرگ  نیا! را قبول نکند یمسلمان

 دیتازه شا  افتاده،یاتفاق ن یمهم زیچ شه،یم لیو وک ریو وز سیرئ گرید يها یلیمثل خ ره،یگیم ندهیدر آ یخوب

  ».بچه نظر کرده بوده و شانس آورده نیا

  .را پس گرفت تشیو رفت شکا رفتیپدر من هم پذ خوب

  .تو حساب کرد و بهت اعتماد کرد يرو شود میحساب  نیپس با ا: 

  .حاج آقا بله : 

و تواحساس گناه  استاد قرائت قرآن تو افتاده، تکرار نشود يکه برا یوقت اتفاق کی یمواظب باش دیبا یول: 

  !ینکن

مگه شما هم : دیکرد و با لکنت زبان پرس دنیبدنش شروع به لرز ياعضا یو تمام دیاهللا از ترس رنگش پر بیحب

  ج آقا؟آره، حا

 یهنوز آن خاطره را نتوانست ایفکرها نکن، اما گو نجورینه، درباره من از ا: جواب داد يآقا با خنده ا حاج

  .یفراموش کن

در هر صورت مطمئن . را از ذهنم دور کنم یبتوانم آن خاطره لعنت چگاهیکنم ه یحاج آقا فکر نم قتشیحق: 

  .شد دینخواه مانیاز اعتمادتان به بنده پش دیباش

تا به  رمیگ یبازوانت را م ریشود، تو هم مطمئن باش من ز نیاگر چن د،ییگو یباشه که شما م نطوریخداکنه ا: 

 یتو هم بتوان نکهیمشروط بر ا کنم،یم میدانم در طبق اخالص به تو تقد یآنچه را که م. یصعود کن یمدارج عال

  .یاعتماد مرا به خودت جلب کن

  .موضوع به شما ثابت خواهد شد نیا ندهیحاج آقا، در آ دیخاطر جمع باش: 
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دفتر  سیرئ يشو یاست، صبح ها م نیکار تو فعالً ا. میکن یامروز شروع به کار م نیانشا اهللا، خوب پس، از هم: 

مشغول کار  یحل اختالف و آنجا هم فعالً بعنوان قاض يشورا کیفرستمت به  یمن، از چهار بعد از ظهر هم م

کنار  ایمن، خودت هم ب زیم يرو یگذاشت هپرونده متهم را ک م،یندار شتریمحاکمه ب کیامروز چون  .يشو یم

مسائل  یپسر فکر نکن تمام. یو تجربه کسب کن ینیبب کیفوت و فن قضاوت را از نزد يقدر کیتا  ن،یمن بنش

 ينه جانم، قضاوت فوت و فنها ،يدرس و در داخل کتابها خوانده و آموخته ا يرا در کالسها يقضاوت و داور

که اصالً  ینیچه بسا مجرم. حل شود دیماند که با دقت با یم ییمعما نندمخصوص خودش را دارد، درست ما

 یپرونده متهم. یکن دایپ یکتابها بتوان يکه در البال ستین ییزهایچ نهایا. شدند یمحکوم م دیمجرم نبودند و نبا

اش از پر کاه  هکه پروند یو چه بسا متهم شود میتبرئه  یقاض يباشد و اما بر اساس رأ نیسنگ یلیامکان دارد خ

 یاصالً چرا راه دور م. ستین یهر کس ياست که قابل تحمل برا نیهم سبکتر است اما مجازاتش چنان سنگ

 یتو پرونده را بازکن نکهیاما قبل از ا ،یکن يتا در آن باره قضاوت و داور شود میبه تو واگذار  يپرونده ا ،يرو

به اشد مجازات محکوم  نکهیا ایتبرئه و  دیفرد با نیکه ا رسد یاز باال م یسفارش ،يآن مطلع شو اتیو از محتو

. کند  میکه قدرت دارد و حکومت  یخودت و آن کس یعنیتو،  یعنیپسر عدالت  نیبب ؟یکنیشود، تو چه کار م

 اتیچرند نیا يهمه . مزخرفات فکر نکن نجوریحقوق و ا يمثل حقوق بشر و برابر یاتیلحظه هم به چرند کی

  ؟یکنیچه کار م طیشرا نیخوب تو در ا. را بگذار در کوزه و آبش را بخور

  .کنم یعمل م یقاض کی فهیمن حاج آقا بر اساس وظ: 

بر اساس برداشت  یحکم نیبدون توجه به چن ای یتوجه به حکم حکومت ست؟یچ یقاض کی فهیخوب وظ: 

   خودش، حکم صادر کند؟

  ؟شود میصادر  یمگر درباره قضاوت هم حکم حکومت )با لکنت و ترس (: 

. يذاریدوست و دشمن نم نیب یفرق !یگشتیخودت م يبرا یهم الک جیبس يتو تو نکهیمثل ا )تیبا عصبان(: 

شده  یکه باشد، ضد انقالب است، حال چه مرتکب عمل يا دهیو هر عق یبا هر مرام یپسر، ضد انقالب هرکس

 يفرد نیچن يدو صورت برا هرمجرم، در  ایگناه باشد  یپرونده ب اتیچه از لحاظ محتو. باشد چه نشده باشد

 صیاست که تو تشخ یپسر جان حق با کس. توان صادر کرد و آن هم اشد مجازات است یم يرأ کیفقط 

باشد که  نیا دیتو با صیتشخ نیاول نیبب. شد؟ حاال بگو متهم وارد شود رفهمیش. پرونده اتینه محتو یده یم

  .ستیک میوارد شود تا بفهم متهمبگو . مهم است نیا ،يرخودیغ ای ستیطرف خود یبفهم

که  يفرد کیو  یانتظام يرویمأمور ن کیاهللا پاکدامن از اطاق خارج شد و پس از چند لحظه به اتفاق  بیحب

از  یکی يبا اشاره دست حاج آقا، مأمور رو. به دست داشت، وارد اطاق شد يلباس زندان به تن و دستبند

اعتراض کرد و  یقاض ند،یکنار مأمور بش یصندل کی يخواست رو یمرد متهم هم که م. ها نشست یصندل

  .و تکان نخور ستیهمانجا سر جات با ؟ینیبه تو اجازه داد بنش یک: گفت

  .نشست یهللا پاکدامن هم رفت کنار قاضا بیحب
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خواست بفهمد که  یم ایکرد، گو نییبود برداشت و با دست آنرا باال و پا زشیم يرا که رو يپرونده ا ،یقاض

  .ستیدر چه حال نیوزنش کن بب: پاکدامن داد و گفت بیاست و سپس پرونده را به حب نیچقدر سنگ

سبک است جناب  یلیخ: برد و سپس گفت نییباال و پا يدست قدر يپرونده را رو یاهللا هم مانند قاض بیحب

  .یقاض

سبک  ییگو یرا م ینیسنگ نیپرونده به ا! ترازوت خراب است: گرفت و گفت تیپرونده را با عصبان ،یقاض

  است؟

  ؟يکار کرد یخوب پسر تو چ: 

  !دیآ یبر م يقربان، از من چه کار یچیمن ه: 

 ،يجاسوس دشمن بود يخودت اقرار کرد! ياعتراف کرد نهمهیا نجایا ؟یزن یم یخودت را به موش مردگ: 

  اعترافاتت؟ ریز یبزن یخواه یحاال م ،یرا داشت ینقش اصل ها ياز خرابکار یلیدر خ

فشار شکنجه بوده  ریاند، در اثر شکنجه و ز که در پرونده به اصطالح از من اقرار گرفته ییزهایقربان تمام آن چ: 

  .کردم مینوشتم و امضا  یخواستند من م یچنان وحشتناك و طاقت فرسا بود که هرچه مشکنجه . است

ندارند که  يگرید زیچون چ. زنند یها را م حرف نیهم ندیآ یعدالت م يترازو يبه پا یوقت نیآره، تمام متهم: 

  .ر کار نبوده استد يشکنجه ا چیه رینه خ. دهند بیخواهند فرشته عدالت را فر یخودشان م الیبه خ ند،یبگو

کبود است و قادر به راه رفتن  میمن آنقدر شالق زده اند که هنوزم که هنوز است کف پا يبه پا یجناب قاض: 

  .ستمین

درست  یو مدرك پوشال لیآنها دل هیکه بر عل يزد یرا به شالق برادران م تیتو خودت پا! خجالت بکش مرد: 

اسالم اجازه شکنجه را به . ما عذاب هست اما شکنجه ممنوعست يدانند که در زندانها یرا همه م نیا. یکن

چسبد،  یوصله ها به آنها نم نیا. هستند یها افراد مسلمان و مؤمن ما در زندان يبرادرها. دهد ینم چکسیه

  ؟یو چه کاره هست يراحت بگو که چه کار کرده ا

  .جان ما يکتاب شد بال نیکتاب ذاله است، هم نیکتاب گرفتند و گفتند ا کیواله حاج آقا از من : 

  .شود میجان انسان  يبفرما، خوب معلوم است که کتاب ذاله بال: 

  .کتاب ننوشته بود که کتاب ذاله است نیا يکجا چیآقا ه واله حاج: 

شما  از نظر امیخ اتیمثالً رباع. نه شما م،یده یم صیکتاب را ما تشخ کینبودن  ایاحمق جان، ذاله بودن : 

  .ذاله است یواقع يکتاب به معنا کیاز نظر ما  ست؟یچ

  .میدان یاز کتاب ها ذاله باشند و ما نم یلیپس امکان دارد خ: 

  .اقرار کن گهیخوب د. است نطوریبله هم: 

همکارانتان  ایابتدا به شما  د،یبه دستم رس ایخواستم بخرم و  یهر کتاب نیبعد از ا گهیحاج آقا، د دمیحاال فهم: 

  .خوانمش یاگر ذاله نبود م دهم،ینشان م

  !بگو گهیخوب د ،یکن یم یکار خوب: 
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  .کتاب بود که آنقدر بزرگش کردند نیما هم يکل ماجرا. حاج آقا یچیه گهید: 

و افکار مردم را به  يکرد غیو تبل يو اونطرف برد نطرفیبا خودت ا یکتاب ذاله را برداشت کی یمرد ناحساب: 

ما شرکت فعال  هیعل یفرمانده دشمن در جنگ فرهنگ کیسرباز که نه،  کیمانند  ،ينفع دشمن منحرف کرد

 ).کند میاهللا پاکدامن  بیرو به حب(! یآقا جان، خودت یخودت ؟یزن یم یحاال خودت را به موش مردگ. یداشت

از اون  نیا م،یگو یم یچ نیبب! بود نیچقدر سنگ يدید. پرونده سبک است نیا یگفت یتو م ؟يدیبفرما د

سفارش شده است، ما . بکوبد، باز محکوم است واریهرچقدر خودش را به در و د چارهیاست که ب ییپرونده ها

در  ياریاگر شانس ب. به اشد مجازات محکوم شود دیکه با میاربه خودش کار د م،یبه پرونده اش ندار يکار

پسر . سفارش شده به پستت بخورد، نونت تو روغن است یعنی ،ينجوریدو سه پرونده ا تیطول خدمت قضائ

  ست؟یوجدان چ یپدرسوخته ب نیحکم تو درمورد ا نمیخوب بگو بب. ینیاون باال باالها بب دیخودت را با گهید

  !گردد دیعدام باا! گردد دیاعدام با یضد انقالب فرهنگ: اهللا پاکدامن بالفاصله و بدون درنگ پاسخ داد بیحب

مطمئن باش . در انتظار توست یخوب اریبس ندهیآ! احسن اهللا! احسن اهللا: آقا خوشحال و خندان گفت حاج

تو بودند و آنها هم  يکاش جا  کنند یآرزو م یشناسند به تو حسرت خواهند خورد، همگ یکه تو را م یدوستان

  .ندکرد میقرآن را  یطلبه گ یطوس دیسع يدر محضر آقا یمدت کی

  

1/2/1398  
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      مسابقه انشاء نویسى

  

  

یک مسابقه انشاء نویسى بین شاگردان کالسهاى پنجم و ششم دبستان کلیه کشورهاى فارسى زبان در 

نفرات اول تا سوم عالوه بر  تاجیکستان برگذار شد، وزارت آموزش و پرورش آن کشور تعهد کرده بود، به

  .دینما منتشرچاپ و  یسیفارسى و انگل ينفیس و ارزشمند، انشاء آن ها را به زبان ها زیدادن جوا

اکثر بچه هاى فارسى زبان در این مسابقه شرکت . انشاء، سه شخصیت معاصر منطقه فارسى زبان بود موضوع

و طالبان و کرزاى و حتى ظاهر شاه و سایر مقامات افغانى از جنگ و بن الدن  ،یبیشتر بچه هاى افغان. نمودند

بعضى ها هم از داعش و سرکردگان گروهاى تروریستى و یا دیکتاتورهایى مثل صدام حسین و . نوشته بودند

بشاراسد مطلب نوشته بودند و بچه هاى با ذوق ایرانى درباره شخصیت هایى که مى شناختند، مثل خانوم ستوده 

  .و رئیسى و نیرى و سایر مقامات کشورى و لشگرىو یا خلخالى 

اما دربین هزاران انشاء ارسالى به تاجیکستان با کمال تعجب، دو انشاء متعلق به دو پسر ایرانى برنده شد و  و

  .مقامهاى اول و دوم را کسب کردند

این بچه ها را بررسى کرده،  قبل از اینکه به موضوع انشاء آن ها بپردازیم، اجازه بفرمایید ابتدا عاقبت کار اما

  .ببینیم این مقام چه نتیجه اى برایشان داشته و جوایز دریافتى را به چه مصرفی رساندند

زیرا انشاء . از نفر اول شروع میکنیم، نفر اول ناگهان بیست روز بعد از اعالم نتیجه، شهرتى جهانى پیدا کرد ابتدا

جمه و به چاپ رسید و چند نسخه فارسى آن نیز به ایران فرستاده شد و تر زین یسیاو که اول شده بود به زبان انگل

از همه مهمتر یک شیرپاك خورده اى، این دو انشاء را با فاصله چند روز از یکدیگر در دنیاى مجازى به معرض 

ى سر و صداى عجیبى به راه انداخت و دکان خوبى شد براى کس. دید همگان گذاشت و میلیونها الیک گرفتند

که آنرا در صفحه خودش به اشتراك گذاشته بود، زیرا آنقدر الیک گرفت و آنقدر بیننده داشت که صفحه 

بخاطر همین مسئله اطالعات سپاه، کوروش بوشهرى ساکن بندر بوشهر را زمانیکه مثل سایر  واش تبلیغاتى شد 

ن میگوهایى بود که خانومى بعد از بچه هاى فقیر بندر بوشهر در بازار ماهى فروشان بوشهر، مشغول پاك کرد

  .خرید براى پاك کردن به او داده بود، بازداشت و به زندان انداخته شد

  .در ابتدا چنان بچه را ترساندند تا هرچه مى خواهند، راحت بگوید. زیادى از کوروش شد سؤاالت

  این انشاء را کى برات نوشته؟ پدرت؟: او پرسیدند از

  .برازجان با ماشین تصادف کرد و مرد - جاده بوشهرپدر من سالها پیش در : 

  !پس مادرت نوشته: 

  .نخیر، مادرم سواد ندارد: 

   پس کى؟ شاید اصالً معلمت نوشته؟: 

  .نخیر آقا: 
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  !خواهر بزرگترت نوشته، کار خودت که نیست ایپس حتماً برادر و : 

  .شد و نمى نوشتم اى کاش دستام قلم می. چرا آقا خودم نوشتم: 

گفتم راستش را بگو وگرنه خواهر و برادرت را میاریم اینجا، جلو چشم هاى خودت چنان بالیى سرشون  :

  .میاوریم که فریادشون به آسمان برسد و تو هم از خجالت آب بشى و برى تو زمین

  .بخدا آقا من نه خواهر دارم و نه برادر: 

  نوشتى که توى اونهمه نوشته اول میشه؟ آخه چطورى بدون کمک دیگران یک چنین مزخرفات قشنگى را: 

  .واله بخدا خودم نوشتم: 

  .خوب حاال میرى زندان آب خنک مى خورى تا نوشتن یادت بره: 

  .طفلک در زندان ماندگارشد و تمامى جوایزش هم مصادره گردید يبوشهر کوروش

  :اما انشاء بوشهرى و

من سه شخصیت مملکت خودم را . این موضوع خواسته شده سه شخصیت منطقه فارسى زبان را معرفى نماییم در

معرفى مى کنم، نه بخاطر اینکه آدمهاى بسیار مهمى بودند و براى مردم کارهاى بزرگى انجام داده و سنگهاى 

زه کارانه آنها را شرح مى دهم تا سنگینى را از جلوى پاى این ملت مظلوم برداشته اند، به این جهت اعمال ب

متوجه تشکیالت قضائى کشور بشوید که بر حسب شعار تمامى قوه هاى قضائى دنیا، خودشان را مظهر و فرشته 

. عدالت مى دانند، تا به اصطالح حق مظلوم را از ظالم گرفته و ستمکاران را به مجازات اعمال خودشان برسانند

این قوه قضاییه درست . اعمال این سه شخصیت چه احکامى را صادر کرده است رهبااما باید دید قوه قضاییه در

مانند داعش عمل مى کند، هر کارى دلش بخواهد انجام مى دهد و کارى به زشتى و غیر انسانى بودن اعمالش و 

  .افکار عمومى و آبروى خودش ندارد

ار و چهارصد سال پیش را حاکم کند و با داعش این است که داعش مى خواهد یک نظام متعلق به هز فرقش

اما این داعشیان که . طبق قوانین و فتواهاى آن عمل مى کند و احکامش براى خودى و غیر خودى فرقى ندارد

برایشان زیاد اهمیت ندارد، زیرا که  نندزیر عمامه و عبا پنهان شده اند، احکام و فتواها ى دینى را که تبلیغ مى ک

مثالً اگر حکم براى زناى محسنه اعدام است براى خودى چیز . غیر خودى تغییر میکند احکام درباره خودى و

حال اجازه دهید بعد از این مقدمه به معرفى شخصیت هاى مورد نظرم بپردازم تا خود شما . شود دیگرى می

  .یدمتوجه این بى عدالتى آشکار بشو

مجالس بزرگان رژیم و یک معلم قرآن، که  قرآن در ياست، یک قار یاز افراد مورد بحث سعید طوس یکى

ایشان با شاگردان چشم و گوش بسته خودش، عمل . نود درصد شاگردانش فرزندان سران همین رژیم هستند

قرار گرفته اند بسیار  اوزلواط انجام مى دهد و در این راه آنقدر پیش مى رود که تعداد بچه هایى که مورد تج

مرتب در پنهان انجام مى گرفت، سر و صدایش بلند می شود و تعدادى از بچه  زیاد مى شود و عاقبت جرمى که

ها ماجرا را براى والدین خود بازگو مى کنند، و در نتیجه با شکایت والدین پرونده اى در قوه قضاییه رژیم باز و 
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توبه کرده ام و  من«جرم سعید طوسى با گفته هاى خودش از قبیل اینکه  نکهبا ای. مورد تحقیق قرار مى گیرد

درست نیست جامعه قرآنی را با این شکایت ها زیر سؤال ببرید و یا درب مسجد را نباید بخاطر یک بى نماز 

 تهواضح  و روشن بود، اما هیچ حکمى بر علیه او با آنهمه شاکى صادر نمى شود و ایشان مانند گذش» .بست

ستند و در مجالس رسمى کشور بازهم براى مراسم راست راست راه مى روند و مشغول کارهاى روزمره خود ه

  .افتتاحیه با پرویى قرآن مى خواند

ایشان زمانى دادستان کل کشور یعنى مدعى العموم بودند و هم و ذکر . اما نفر بعدى، سعید مرتضوى است و

احقاق حقوق  ایشان باید دفاع از حقوق مردم بوده باشد، باید ایشان تمامى نیروى بدنى و فکرى خود را صرف

مردم ازمتجاوزین مى کردند، اما این آقاى مدعى العموم در زندان اوین به راحتى به خانوم زهرا کاظمى تجاوز و 

  سپس او را مى کشد، و باز بر سر کار خود مى ماند، چرا؟

 یسخن خدمات بزرگى به رژیم کرده است، روزنامه ها را فله اى توقیف و ممنوع االنتشار کرده، هر کس زیرا

دزدیده شده شان به راه انداختند،  يکرده، در تظاهراتى که مردم بخاطر آرا یبر علیه رژیم گفته دستگیر و زندان

که در بین این أفراد تعدادى از فرزندان سرداران سپاه  ،کند میعده زیادى را دستگیر و به زندان کهریزك منتقل 

پاسداران نیز دیده مى شود، باز آقاى مدعى العموم در زندان کهریزك اقدام به ضرب و شتم و کشتار و تجاوز 

به مردان مى کند، این دفعه بر اثر شکایت همان سرداران که فرزندانشان مورد تجاوز و کشته شده بودند، قوه 

اما رئیس جمهور محترم بخاطر خدمات . محکوم میکند و از کلیه کارهاى دولتى منع مى شوند راایشان قضاییه 

ایشان به نظام و شخص خودش، آقاى سعید مرتضوى را برخالف رأى صادره، به مدیریت سازمان تأمین 

افراد زیادى چه  بهایایى اجتماعى انتخاب مى کند و ایشان در این مقام فرصت پیدا کرده تا از بودجه سازمان، هد

در مجلس و چه قوه قضاییه اهدا نمایند، تا در آینده درباره سعید مرتضوى مهر سکوت بر لبهایشان بزنند و 

عاقبت چون آقاى سعید مرتضوى کتباً از خانواده هاى مقتولین عذرخواهى کرده و اظهار ندامت و توبه کرده 

  .ه شالق محکوم میکند که با عفو رهبرى، آن شالقها هم زده نمى شودبود، قوه قضاییه ایشان را فقط به چند ضرب

بچه زیر هجده سال مرتکب قتل شود، او را تا زمانیکه به سن هجده سالگى نرسیده  کیدر وطن من اگر  ولى

چون قانون درمورد خیلى هاى دیگر . است در زندان نگه مى دارند تا بعد حکم اعدام را درباره او اجرا نمایند

آفتابه دزد، قطع ید است اما براى دزدهاى میلیارد میلیاردى از بیت المال مردم،  کیحکم براى . فرق مى کند

  تازه مال باخته را مى گیرند که مالت را از کجا آورده بودى که دزد برد؟. حکمى نیست

سازمان اطالعات  ایشان در آمریکا تحصیل کرده و به ایران مى آیند و در. است ینفر سوم سعید امام اما

ایشان خیلى زود در این سازمان پله . استخدام و عضو برجسته سربازان گمنام امام زمان میشوند یجمهورى اسالم

طراحى قتل هاى زنجیره اى که تعداد زیادى از . هاى ترقى را طى کرده تبدیل به مدیر و آمر مى شوند

لى و خارجى را به دیار نیستى فرستاد و طرح نقشه نویسندگان و هنرمندان و فعاالن سیاسى و اجتماعى داخ

انداختن اتوبوسى از نویسندگان به ته دره، در راه ارمنستان و قتل بسیار ناجوانمردانه و وحشیانه داریوش فروهر و 

بود که ایشان طراحى و اجرا نمودند ولى عاقبت کار در این نظام  براى ایشان  ایىهمسر گرامیشان، از برنامه ه
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زیر آب کردن سر خیلى هاى دیگر، سرش را در حمام زندان بوسیله داروى نظافت زیر آب کردند تا بوى  مثل

نیاورده  یاوحشى بودند که اى کاش مادر گیتى بدن ياینها سه شخصیت که نه، سه آدم نما. تعفن کار در نیاید

  .بود

  

ش آموز کالس پنجم دبستان ابن سینا انشاء دوم  را نادر کردبچه ساکن شهر رى، محله چشمه على، دان ولى

  . او هم درست سرنوشتى پیدا کرد مثل کوروش بوشهرى. نوشته بود

که یک روز با گارى دستى اش رفته بود از توى سطل هاى آشغال، ضایعات جمع کند، در خیابان بیست و  نادر

او را چنان خشن و . ودچهار مترى شهر رى نزدیک میدان، توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر مى ش

دستش را محکم گرفته  هوقتى ک. وحشیانه مى گیرند و مى برند که طفلک از ترس شلوارش را خیس مى کند

بچه با گریه و وحشت . بودند و دنبال خود مى کشیدند، دمپایى اش از پایش درمیاید و در خیابان جا مى ماند

به جهنم  پدرسگ، برات یک جفت کفش آدیداس : شنودجواب مى ! آقا اجازه دمپایى ام درآمده: گوید مى

  .خریم مى

را با همین حالت و شکل به اداره اطالعات شهر رى مى برند و همان سؤالهایى که از بوشهرى کرده بودند  بچه

از نادر هم مى کنند و مسلم است که جوابها هم باید مثل جوابهاى بوشهرى باشد با این تفاوت که این بار 

چیزهایى بنویسد و مرتب با فحش  ینبه هیچ وجه باور نداشتند که به قول خودشان یک الف بچه چنمأمورین 

آخه گه سگ تو این چیزها را از کجا یاد : هاى رکیک و ضرباتى که به سر و صورتش مى زدند، مى پرسیدند

 …وانى، این حرفها را از روزنامه هم که نمى خ! گرفته اى؟ تو که در خانه تان ماهواره یا گوشى هوشمند ندارى

چنین مسابقه اى گذاشته شده؟  پس از دوستات توى مدرسه فهمیدى  دىننت درآوردى؟ اصالً از کجا فهمی

اصالً این نوشته ات را چگونه پست کردى؟ . یه کسى باید تو را در این راه کمک کرده باشد! ارواح بابات

نکنه خودت رفتى دستى تحویلشان دادى یا شاید دادى  آدرس تاجیکستان را از کجا آوردى؟ آره بگو ببینم،

  کرده؟ نه کار اونهم نیست، یاهللا جواب بده، چه جورى پست کردى؟ پستمادرت 

بود که گونه هایش را با خودش  یدرحالیکه مثل ابر بهارى گریه مى کرد و اشکهایش سیالب زالل بچه

اجازه راستش من پاکت را دادم به آقاى معلم و  آقا: شست و مى برد، انگشت دستش را بلند کرد و گفت مى

  .آقاى معلم برام پست کرد

  .خوب حتماً نوشته ات را هم خوانده و برات درستش کرده! هان، حاال شد: 

خواستم  یبخوانمش؟ و من از آنجابى که فکر مى کردم چیز خوبى از آب درنیامده و م: نخیر آقا، معلمم پرسید: 

  .کس دیگرى، گفتم نه، لطفاً اگر مى توانید فقط برایم پستش کنیدنوشته خودم باشد و نه 

  تو از کجا مى دانى که نخوانده؟: 
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بجر این آقاى رنجبر . آقا اجازه آخه اگر خوانده بود، درباره اش حرف مى زد و ایراداتش را بهم مى گفت: 

  .معلم خیلى خوبیه، آدم مهربونیه که همه را دوست داره

  .داریم به یک جاهایه مى رسیمخوب تازه تازه : 

و اما انشاء . اینکه آقاى رنجبر هم بازداشت و دستگیر شد و براى او هم پرونده قطورى ساخته مى شود خالصه

  :نادر کُردبچه

  

در سرزمین من ایران در دوره معاصر شخصیت هاى برجسته  .انشاء سه شخصیت برجسته معاصر مى باشد موضوع

ود درباره آنها خیلى چیزها نوشت،  مانند شاعرانى چون خانوم سیمین بهبهانى با آن زیادى بوده اند که مى ش

شهیدانى که در راه وطن و یا  ایخانومى چون خانوم ستوده و  ایو » دوباره مى سازمت وطن«ترانه زیباى 

امى که در ایدئولوژى که قبول داشتند، در عرض جنگ هشت ساله به درجات شهادت رسیدند و یا قهرمانان گمن

خدا را : سالهاى شصت و هفت، در زندانهاى ایران در برابر افراد هـیئت مرگ، مردانه ایستادند و فقط به جرم

دارى یا نه؟ نماز مى خوانى یا تارك نمازى؟ با شجاعت و دهن کجى به  قبولقبول دارى یا نه ؟ و یا اسالم را 

  .مان و دستانى بسته به تیرهاى جوخه اعدام بوسه زدندآنها یک نه بسیار محکم و رسا تحویل دادند و با چش

اما من . و ابرمردها و اَبرزنهاى زیادى داریم که مى توانیم هم درباره آنها بنویسیم و هم افتخار کنیم بزرگان

بنویسم که عالوه بر اینکه باعث شرمندگى و خجالت ما ایرانیان شده اند، بنده فکر  یخواهم درباره موجودات مى

چگونه مادر گیتى مى تواند در قرن بیست و . ندکنم که باعث خجالت و شرمندگى جامعه بشرى نیز شده ا ىم

  !یکم یک چنین جانورانى را بدنیا عرضه نماید

  

این موجود برحسب ظاهر، . که مى خواهم معرفى نمایم، حیوان عجیبى است به نام سعید طوسى  يجانور اولین

شاید . اما شاگردان پسرش را مورد تجاوز جنسى قرار مى دهد. آسمانى مسلمانان استمعلم و قارى قرآن کتاب 

قبول دارم، اما در کجایى دنیا  اشدمنهم مى گویم ب. کسانى باشند که بگویند این موجود مریض و بیمار است

. کثیفش ادامه دهدیک چنین بیمار روانى را اجازه مى دهند راست راست راه برود و احتما الً باز هم بهاعمال  

مى زنند تا همگان او  ،يولى در جاهاى دیگر، بیمار را تحت درمان قرار مى دهند و تا پایان عمر بر پیشانیش مهر

باز . شاید بعضى ها هم بگویند او همجنس باز است. ها و فرزندان خود و دیگران باشند بچهرا بشناسند و مواظب 

ها همجنس گرایان به رسمیت شناخته شده و آزادند، اما این نوع افراد با ندارد، اکنون در بیشتر کشور یهم مانع

مردم را فریب مى داده و به  اىاین جانور بچه ه. مثل خود، ارتباط جنسى دارند نه با کودکان و بچه ها يافراد

یک نوجوان اصالً در هیچ جامعه اى بجز ایران کسى نمى پذیرد که یک مرد میان سال با . آنها تجاوز مى کرده

فقط دراین سرزمین امام زمانى است که . را انجام دهد یچهارده یا پانزده ساله یا کمى بیشتر و کمتر، چنین اعمال

بسته مى شود و پرونده شکایت تعداد زیادى از شاکیان در راهروها و  رایمىچشم مسؤلین نسبت به چنین ج
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پرونده هاى این چنینى در داخل کالسور یا زونکنى در یک اطاقهاى قوه قضاییه مفقود مى شود و یا در بین سایر 

  .کمد اطاق بایگانى براى همیشه بایگانى مى شود

نتیجه اخالقى که از این ماجرا گرفته مى شود این است که بعد از مدت کوتاهى این بار یک ناظم دبیرستان  اما

ر سکوت را شکسته، فرمان مى دهند هرچه پسرانه به محصلین نوجوان خود تجاوز مى کند ولى این بار رهبر مه

درباره آن جانور اولى یعنى سعید  چراراستى . زودتر به اعمال متهم رسیدگى و به اشد مجازات محکوم شود

 اما. چون زیاد رسانه اى نشد. طوسى ایشان فرمایشى نفرمودند؟ شاید به گوش ایشان نرسیده بود و بى خبر بودند

اما یک شاید . قرائن نشان مى دهد که بیت ایشان مطلع بوده اند وخیلى شاید هاى دیگرى  است که ما نمى دانیم

و آن هم این است که من فکر مى کنم قارى قرآن هنگام لواط نام خدا را بر زبان  تبه حقیقت نزدیک تر اس

باشد تا جرم و گناهى محسوب نشود و این آورده و آیه و سوره اى از قرآن را مى خواند تا عمل در راه خدا 

و حکومتى  زمانوگرنه هیچ دلیل دیگرى ندارد که در سرزمین امام . ترفند مذهبى را فقط آنها مى دانند و بس

  . که از طرف ایشان فرمان مى راند، کسى بتواند لواط کند و قسر در برود

رج قوه قضاییه را چند پله یکى طى کرده و از اما جانور بعدى روباهى است که درس حقوق خوانده و مدا و

سعید مرتضوى را مى گویم، حتماً روزنامه خوانها . دادیارى و قضاوت به دادستانى کل کشور رسیده است

یادشان هست که چه آسان مثل آب خوردن روزنامه ها را فله اى توقیف مى کرد و دیگر اجازه چاپ نمى داد، 

وقتى امام زمان با اسب مبارکشان ظهور مى کنند . قضائیه کشور امام زمانى هستندچرا؟ خوب ایشان دادستان قوه 

دادستان ایشان هم این واقعیت را . که روزنامه نمى خوانند که روزنامه اى چاپ شود آنهم به زبان فارسى

  .دانند مى

و ستمگرى که دستگیر و که ایشان دادستان هستند و باید داد مردم را از ستمگر بستانند و هر متجاوز  البته

  .ایشان ادعا نامه اى تنظیم و بر اساس قوانین امام زمانى درخواست مجازات سنگین مى نمایند .محاکمه مى شود

گویا خانوم زهرا کاظمى را مورد تجاوز قرار داده و سپس در زندان . وظیفه ایشان چنین حکم مى کند خوب

ندارند، زیرا به خوبى مى دانند که این جنایتکار وقتى مى خواسته تجاوز کشته اند اما همگان این قول را قبول 

اصالً مردن یا کشته شدن . مهم نیست اددر دلش خطبه عقد و صیغه موقت را خوانده است و مردنش هم زی .کند

 خیلى کسان دیگرى هم مثل ستار بهشتى ها در زندان. دارد که بخواهیم شلوغش کنیم یتییک زندانى چه اهم

مرده اند، تازه شلوغش کنیم که چه بشود؟ کى مى شنود؟ کو گوش شنوا؟ پس نتیجه اخالقى این ماجرا هم این 

در کهریزك به مردان جوان، تجاوز جنسى مى کند و کسانى در زندان  عموممى شود که این بار آقاى مدعى ال

  .کشته مى شوند که فرزندان سران سپاه پاسداران بودند

  .دیگر همان جاى سفت است که ایشان مى ببخشید ادرار کرده اند و گند کار در مى آید اینجا
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فکر نکنید که پدرش را در مى آورند، خیر، چون ایشان از خانواده هاى کشته شدگان که شهید نامیدند،  اما

شالق عذرخواهى و طلب بخشش نمودند و بهمین جهت به انفصال از خدمات دولتى و سپس به چند ضربه 

  .محکوم شدند

خود آدم مى کشد، به زور عمل لواط  با  ،چقدر زیبا و شیک آقاى مدعى العموم!  امام زمانى یعنى همین عدالت

زندانى انجام مى دهد و به انفصال خدمت و چند ضربه شالق محکوم مى شود که البته هیچکدام از این احکام 

خانواده هاى شاکیان و افکار عمومى،  وى به حکم صادره  زیرا براى دهن کج. درمورد ایشان اعمال نمى شود

را به ایشان مى بخشد و چون آقاى دادستان مى دانست این پست  یرئیس دولت، مدیریت سازمان تأمین اجتماع

  .بسیار زود گذراست، دست به چپاول و غارت آن سازمان زد و شالقها را هم رهبر عظیم الشأن به ایشان بخشید

  

که باید از او نام ببرم، جانورى است که براى تحصیل به آمریکا رفته بود و وقتى ملتى انقالب کرد  سومى جانور

تا از زیر بار ستم و دیکتاتورى نجات پیدا کند و از ترس و وحشتى که از ساواك داشتند، رهائى یابند تا دیگر 

ران آمد و در سازمان اطالعاتى که به به ای انورفرزندانشان  زیر دست بازجویان ساواك سالخى نشوند، این ج

خدماتى که روى . همت سعید هجاریان و سعید هاى دیگر بوجود آمده بود، مشغول خدمات ویژه اى شد

  .بازجویان و جالدان ساواك را سفید کرد

ا که فرمانده سربازان گمنام امام زمان آمده بود تا دستور قتل فرزندان برومند این آب و خاك را در هر کج این

براى او . هستند، نه فقط در زندان و بازداشتگاه بلکه در منزل و اداره و شهر و کشورهاى  دیگر، صادر نماید

او هم مانند همنوع دیگرش که توقیف روزنامه ها را فله اى انجام مى داد، . دیگر مکان و زمان مطرح نبود

  .خواست  انسانها را فله اى بکشد مى

او از سالخى لذت مى برد  و از شکنجه کردن انسانها شادمان . را به ته دره بفرستداز فرهیختگان  اتوبوسى

  . آورد سعید سیرجانى را به شکلى در زندان کشتند که درد کشیدن او برایشان خنده و شادى به ارمغان مى. شد مى

او در . گرى بوداو سالخى انسانى مانند داریوش فروهر و همسرش،   آسانتر از سالخى هر موجود دی براى

  .آمریکا گویا درس قصابى و آدمکشى خونده بود

همین هم بجاى استخدام یک عده کارمند، یک مشت سالخ مانند خودش را در آن تشکیالت جمع کرده  براى

زیرا که مملکت من مملکت امام زمانى است و تمامى . بود تا کارى کنند کارستان و کردند و بازهم مى کنند

  .مسؤالن آن هم امام زمانى مى اندیشند و عمل مى کنندمدیران و 

چنانچه جایزه این دو نفر هم به نفع امام زمان، . بله همینطور است: تأیید پایان این انشاء بنده هم عرض مى کنم در

  .مصادره و ثبت گردید

11/2/1398  

   



 لمیف سانسور بدون که يا لمنامهیف 137
شود یم  

 

  

  

  

  شود سانسور فیلم می بدون که اي فیلمنامه

  

  

است،  یرا در نظر گرفته و خود، معرف و مبلغ احکام اسالم یتمام شئونات اسالم نکهیبه علت ا لمنامهیف نیا

را صد در صد  شیآنها بسالمت عبور کرده و پروانه نما يها یچیها و ق یدست سانسورچ ریاز ز دهیباعث گرد

  .میاندازیب یلمنامه نگاهیموضوع بهتراست به اصل ف نیا يو صحت ادعا نانیاطم يبرا .دیاخذ نما

  

  .نادر خوش شانس: لمیف نام

  

  ابانیخ ،یخارج روز،

 یدست فیک کیبا  ،ستا سال ستیدر حدود ب یبانک، نادره که خانوم کیاز شهر و سپس درب  یعموم ينما

 ستدیا یم ابانیکنار خ گر،یعبور کرده در سمت د ابانیاز خ. دیآ یم رونیاز درب بانک ب دهیکامالً پوش یو لباس

قاپند و دور  یسرعت م هرا ب فشیدر برابرش ظاهر شده، ک نیبا دو سرنش کلتیموتور س کیکه ناگهان 

  .شوند یم

  !را بردند فمیک! دزد! دزد )ادیو فر غیبا ج(: نادره

و چهار ساله به نام نادر، نادره را  ستیب ستیو راننده آن که جوان کند  مینادره توقف  يپا يجلو لیاتومب کی

  .دهد یمخاطب قرار م

  !مشونیریگ یخانوم بپر باال، بپر باال، م: نادر

  .کند  میشروع به حرکت  لیو اتومب شود می لیبه سرعت سوار اتومب نادره

  یو داخل یخارج روز،

شوند که با  یم دهید زموتورسوارانین یکه به دنبال موتورسوارها و گاه لیو حرکت اتومب ابانیخ یعموم ينما

  .لیسپس داخل اتومب. درحال حرکت هستند لیاتومب يجلو يفاصله ا

  بود؟ فتونیتو ک يادیپول ز: نادر

 یعوارض، کارت مل يها برگ ط،یتمام مدارکم، پاس، بل. هستم یمن پس فردا عازم دب. کاش پول بود ينه، ا: 

  .هیلعنت فیو کارت بانک، همه و همه مدارکم تو اون ک

  د؟یریو عکس بگ لمیباهاش ف دیتوان یمنه، م یگوش نیا دینیبب. دیمطمئن باش م،یریگ یازشون پس م: 
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  .شماست هیخودم هم مثل گوش یبله، گوش: 

شماره موتور و  دیکن یسع د،یریو عکس بگ لمیف یبهشون شما ازشون با گوش میدیرس یخوب، فقط وقت اریبس: 

  .شود دهید یدر دست آنها به خوب فتونیمخصوصاً ک

  م؟یرس یبهشون م دیکن یباشه شما فکر م: 

را جلب  یروند تا نظر کس یآروم م ستیدنبالشون ن یمطمئن شدند کس یوقت یمسافت یبله، آنها پس از ط: 

  .نکنند

  )درشت از موتورسواران ينما(

  ست؟یدنبالمون ن یحسن کس: )کلتیراننده موتور س( نیحس

  .راحت راحت التینه، خ ).اندازد یم یبه عقب نگاه (: حسن

  !يدیراحت ازش قاپ یلیخ گمیم م،یریپس آروم م: 

  .اهللا ولیبابا ا! بره ادمیشب جمعه  ییعمر گدا کیبعد از  يخوا یم ،یپس چ: 

  ).در حرکت هستند لیاتومب يجلو يادیچندان زه شوند که با فاصله ن یم دهینادر موتورسواران د دیاز د(

 نیاجازه بد د،یهم عجله نکن ادیگرفتن، ز لمیبه ف دیحاال شروع کن نیشما از هم! بفرما خانوم، اوناهاشند: نادر

که کارتون تمام  دیو به منهم بگ دینیو عکس گرفتنتون تمام شد، محکم بش لمیف یوقت م،یبش کترینزد يقدر کی

  .شده

  د؟یچکار کن دیخواه یم ؟یچ يبرا: 

  .میریرا ازشون پس بگ فیک دیبا د،یعمل کن گمیآنچه را که م د،یکارها نداشته باش نیبه ا يشما کار: 

  بهشون؟ دیبزن دیخواه یم نینکنه با ماش: 

 نیبه ا دیرا خواهشاً پس بد فیو آن ک دیستیکنار و با دیلطفاً بزن گمیم م،یدیبهشون که رس دیکن یپس فکر م: 

  !دهند یپس م یرا دو دست فیوک شهیاطاعت م گند،یخانوم و آنها هم م

صدمه  د،یاما امکان داره اگر شما به آنها بزن دند،یرا پس نم فیک هایسادگ نیآنها به ا. ستین نطوریمسلماً ا: 

  .بخورند يدیشد

 نجایاز هم میتوان یوگرنه م دیرا هم به تنتون بمال زهایچ نیا یپِ دیبا د،یببخش ن،یخوایرو م فتونیاگر ک: 

  . میبرگرد

  .هیلعنت فهیبهتون گفتم که تمام مدارکم تو اون ک خوام،یرو که م فمیک: 

  .دینگ يزیهم چ گهیو د دینیمحکم بش د،یخوایپس اگر م: 

  

  روز ،یخارج

و آنها  زند میو ناگهان به موتورسوارها  شود می کینادر به موتورسواران نزد لیتهران، اتومب يها از اتوبان یکی

که آنرا به  يرا از دست موتورسوار فیشده، ک ادهیپ لیخورند و نادر به سرعت از اتومب یم نیبه شدت به زم
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رود، که نادر از صحنه  یبه هوا م نیو حس حسن  هوارو البته، داد و  شود می لیگردن انداخته، گرفته، سوار اتومب

  .شود میتصادف دور 

و در  شود میپاسداران  ینادر را دارد، که در اتوبان همت در حال حرکت است و وارد خروج لیاتومب ن،یدورب

  .کند  میتوقف  يپاسداران در کنار ابانیخ

  

  

  

  نادر لیداخل اتومب روز،

  .کند  میصحنه تصادف را نگاه  لمیاش را از نادره گرفته، ف یپس از توقف، گوش نادر

  ؟دیشما خبرنگار هستنکنه  د،یگرفت لمیف فیگرفتن ک از من هم موقع نیخوبه، آفر: 

 دیصحنه را هم گرفتم، گفتم شا نیزود جمع کردم و ا یلیاما خودم را خ ستمین يعکاس خبر ایخبرنگار  ریخ: 

  .به درد بخورد

  .دیانجام داد ییبایکار قشنگ و ز اریبس ست،یهم عال یلیاتفاقاً خ: 

  اد؟یم یها چ متشکرم، اما بر سر اون بدبخت: 

الو، صد و ده؟ سالم عرض :  )و سپس ردیگ یم يشماره ا شیبا گوش(! دیشو یمتوجه م د،یتأمل کن يقدر: 

همت تصادف کردم و چون  اتوبان یخروج کینزد یدر اتوبان حقان يموتور کیمن با  د،یخسته نباش کنم، یم

 يروم کالنتر یم هماز محل به سرعت دور شدم، اکنون  فمیقاپ بودند، پس از گرفتن ک فیآنها دزد و ک

به درمان و  یاجیشود و اگر احت یدگیآنها رس تیبه وضع خواستمیبله، بله، م. کنم یپاسداران خودم را معرف

 )رو به نادره کند میرا قطع  یگوش (هستم، چشم  یبله، بله من شاک. منتقل شوند مارستانیدارند به ب مارستانیب

  راحت شد؟ هیسرکارعل الیخوب خ

  ؟يکالنتر يبر يخوایم يجد يجد: 

  د؟یاریم فیحل بشه، شما هم که تشر یقانون قیمسئله از طر دیبا! چرا نرم: 

  .دونمیمن هنوز اسم شما را نم دیببخش )پرسد یو نادره م کند  مینادر شروع به حرکت (البته، چرا که نه؟ : 

  .من نادر خوش شانس هستم: 

  شما خوش شانسه؟ یلیفام يجد: 

  .لوك خوش شانس گنیبهم م یمحل به شوخ يبله، البته بچه ها: 

  !چه بامزه: 

  اسم شما را بپرسم؟ تونم یمنهم م: 

  .منهم نادره هستم: 
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  اسم مستعاره؟ ای دییفرما یم يجد: 

  .من هم نادره است ینه، بخدا اسم واقع: 

  !نادر و نادره! یچه اتفاق جالب :

  

  ابانیخ ،یخارج روز،

  .رونیاز ب يپاسداران و ساختمان کالنتر يپاسداران، تابلو کالنتر ابانیخ

  يکالنتر سییاطاق ر ،یداخل روز،

  .قرار دارد زشیپشت م يکالنتر سییدو مبل نشسته اند و ر يو نادره رو نادر

 فتادهین يکنم که براشون اتفاق بد یخوش شانس، من دعا م يآقا ينکرد یدفعه کار جالب نیا: يکالنتر سییر

  .باشد

  د؟یکن یند دعا مزن که احتماالً سابقه دار هم هست فیدوتا دزد ک يجناب سرهنگ شما برا: 

  .يبد هید دیبا فتهیبراشون ب یدر هر صورت اگر اتفاق: 

  .باشه فتادهین يبراشون اتفاق بد دییفرما یخداکنه همانطورکه شما م: نادره

  .ریهفت ت يبه کالنتر میبر دیما با دیپس فرمود: نادر

  .کنم یآنجا، منهم سفارشتون را م دیبله بر: 

از اطاق  یشوند و پس از خداحافظ یبه اتفاق نادره بلند م ( .با اجازه. سرهنگدست شما درد نکنه جناب : 

  ).شود میخارج 

  

  اطاق افسر نگهبان ،یداخل روز،

  .داخل اطاق نشسته اند يهایصندل يزن رو فیو نادره و دو نفر ک نادر

طفل معصومها  د،یدار تیو زندان و محکوم يسابقه دزد یخوب، استعالم شد، شما دو نفر که کل: نگهبان افسر

  !نیحسن و حس ونیآقا

ما رو  نیآقا به قصد کشت با ماش نیکه ا شهینم لیدل نیباشه، ا نطوریخوب جناب سروان بر فرض که ا: حسن

  .رهیبگ ریز

خالف کار و  يها آدم د،یکه دار یو شما دونفر طبق سوابق ستیفرض ن د،ینکن نییاوالً وسط دعوا نرخ تع: 

 نیا فیآقا، خودشان گفتند که به قصد به شما نزدند، خواستند ک نیدر مورد ا یول .دیهست یرحم یشرور و ب

  .یکه با شما برخورد کردند، کامالً اتفاق رندیخانوم را از شما بگ

قسم  نیبه جان آقا امام حس ،يکه دوست دار یتو رو به جون اون کس ؟يبه قصد نزد: )خطاب به نادر ( نیحس

  .يبخور که به عمد نزد

  .داره تیخانوم از شما شکا نیا ،یحاال هرچ: سروان
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  .میهست یآقا شاک نیماهم از ا: حسن

  د؟ید یم تیبدم، شما هم رضا تیاگر من رضا )دهد و با عجله ینم یاجازه صحبت به کس(: نادره

  

  .مید یم تیخوب معلومه ما هم رضا د،یبد تیاگه شما رضا: نیحس

  د؟یبد تیرضا دیخواه یشما م: سروان

  .نزنند یزن فیو ک يدست به دزد گهیبدهند که د یدو نفر تعهد اخالق نیالبته اگر ا. بله لیبه چند دل: نادره

  .میدیتعهد م یاخالق. میدیخانوم، تعهد م میدیتعهد م: حسن

  د؟یخالف نکن گهیکه د دیدیتعهد م یشما اخالق: سروان

مملکت  نیقربونش برم تو ا م،یاخالق که دار ه،یو دستامون خال میندار یچیاگه هبله جناب سروان، ما : نیحس

  .اخالقه، قربونت برم نیهم شه،یم دایروزا پ نیکه ا يزیتنها چ

 نیکه از ا دیسیخوب، بنو )نیسپس خطاب به سارق(کامالً درسته،  گه،یراست م )خطاب به نادر و نادره(: سروان

  .دیندار یتیشکا چگونهیآقا نادر خوش شانس ه

  .رو اعالم کنند، بعد ما تشونیخانوم رضا نیاول ا دییجناب سروان اجازه بفرما: نیحس

  .دیدونفر ندار نیاز ا یتیشکا چگونهیکه ه دیسیخانوم شما هم بنو. سندینو یهم م شانیا س،یتو بنو: سروان

  ).شود میبلند شده از اطاق خارج  زشیسروان از پشت م(چشم جناب سروان : 

  

  یداخل روز،

کوبد و  یسروان چند ضربه به درب م. سییو سپس اطاق ر يکالنتر سییو درب اطاق ر يراهرو کالنتر ابتدا

  .احترام يقرار دارد و سروان پس از ادا زیپشت م سییر. شود میسپس وارد 

دزدها هم . داد تیمنصرف شد و اعالم رضا تشیرا قاپ زده بودند از شکا فشیکه ک یجناب سرهنگ، خانوم: 

  .کردند تیکه بهشون زده بود اعالم رضا یاز کس

  را پس گرفت؟ تشیاز دزدها شکا یچرا شاک: 

به خارج کشور  خواهد میمسافر هستند و  نکهیگرفتار هستند و وقت رفتن به دادگاه را ندارند، مثل ا ایگو: 

  .بروند

  .توانند بروند یدادسرا، اون خانوم و آقا هم م دیبفرست نیفردا با سارق د،یندارد، شما پرونده را کامل کن یمانع: 

  

  اطاق افسر نگهبان، روز ،یداخل

چشم  گهید چوقتیکن ه یتو هم سع یخوش شانس ول يآقا میستیکه تمام شد و ماهم به دنبال تو ن نیا: حسن

   !شهیبزرگت، گوشت م کهیما به جمالت روشن نشه که ت
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  بود؟ نیهم دیگفت یکه م یاخالق !به به: نادره

نون بخوره و صدتا نون بده به گدا، اما اگه  هی دیبا نیهم يبرا م،یگرد یدنبالش نم میخانوم ما که گفت: حسن

  !خوش شانس يدستم بهت برسه آقا

  . ترسه یترسوها نم نیاز ا یخانوم، کس دینو ناراحت نکنوشما خودت ،یبکن یتونینم يکار چیه: نادر

  ).شود میسروان وارد ( .میگرفت یحالتو م نجایهم م،ینداده بود یاگه تعهد اخالق: نیحس

  د؟یهمانطور که گفتم، نوشت: سروان

  .سخت بود یلیما خ يدادن برا تیجور رضا نیا دیباور کن یبله جناب سروان، ول: نیحس

  .دیببر فیتشر دیتونیآقا م نیخوب خانوم، شما و ا اریبس ).کند  میکاغذها را مطالعه (: سروان

  جناب سروان؟ یما چ: نیحس

  .دادسرا دیبازداشتگاه تا فردا بر دیریشما م: 

  !میندار یما که شاک. دادند تیجناب سروان، خانوم که رضا یول: 

 یشما جرم. تونه بگذره یدارند، اما قانون که از حق خودش نم تیرضا یخصوص یبله خانوم بعنوان شاک: 

   ).که از اطاق خارج شوند شوند ینادر و نادره بلند م(. رهیبگ میدرباره شما تصم دیبا یو قاض دیمرتکب شد

  د؟یندار يبا ما که امر: نادر

   ).شوند یآنها از اطاق خارج م( .دیبر دیتونیم ریخ: 

  

  یآفتاب، خارج غروب،

ساختمان پنج  ينارمک، جلو ایدر منطقه تهران پارس  یمسافت ینادر پس از ط لیتهران، اتومب يها ابانیخ در

  .باشد یشدن م ادهیو نادره در حال پ کند  میتوقف  يطبقه ا

زنم و مزاحم شما  یزنگ م دیکه داد يشماره ا نیزنم، به هم یاسنپ زنگ نم ایبه آژانس  گهیپس من د: نادره

  .شمیم

  .شمیخوش حال م د،یمراحم هست: 

  .زنم که با شما برگردم خونه یآقا نادر پس حواست باشه، برگشتم، از فرودگاه بهت زنگ م: 

  .شمیخوشحال م یلیخ یلیخ گهید: 

  .را پرداخت کنم هیکه کرا دیپس شماره حسابتون را بد: 

  .دیریحالمو بگ دیخواه یم نکهیمثل ا گهینه د: 

  .زنم یاصالً بهتون زنگ نم دیاگه شماره حسابتون ند: 

  !یدارم؟ منو چه به حساب بانک یکه من حساب بانک دیدون یاز کجا م: 

  .دیخاطر جمع باش زنم، یبهتون زنگ نم د،یبخدا اگه ند: 

  !آخه :
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  .آخه، خدانگهدار یآخه ب: 

  .شماره حساب نهمیا د،یکن ادداشتی دییبفرما د؟یکن یقهر م يزود نیچرا به ا: 

  

  یخارج شب،

چرخ که دو  کیکه با  شود مینادر، نادره مشاهده  دینشسته و از د لیفرودگاه امام، نادر پشت فرمان اتومب رونیب

و خودش را به  شود می ادهیپ لینادر بالفاصله از اتومب. دیآ یم رونیآن است از درب فرودگاه ب يچمدان رو

قرار داده،  لیو سپس چمدانها را داخل اتومب دهد یهل م نیچرخ را تا ماش کینادره رسانده، پس از سالم و عل

  .کنند یشوند و شروع به حرکت م یم لیمبهر دو سوار اتو

  

  لیو داخل اتومب یخارج شب،

  د؟یختیشما چقدر به حساب من پول ر: 

  .ستین ادمی: 

  ست؟یبابت چ دونم یبه حسابم، نم دیختیکه شما ر یاصالً پول د؟یشارژ کرد نقدریچرا ا دونم،یمن م یول: 

  .امروز هیرفتن به فرودگاه و کرا هیکرا د،یمن شد ریشما بابت آن روز سرقت که اس هیکرا: 

  داره؟ یچه ربط ونیلیم کیپانصد تومان، به  شهیانصاف باشم م یکه من ب یلیخ شه؟یچقدر م نهایخوب ا: 

  .دیخسارت د د،یکه با موتور کرد یشما بابت تصادف نیماش نکهیمثل ا: 

  .دیختیپول به حساب من ر يادینشد، شما ز يزیبله، آخه چ: 

که شما  يمقدار نیبرابر ا نیچند د،یپس نگرفته بود نوم فیاگر آنروز شما ک د،یبحث رو تموم کن نیلطفاً ا: 

  .پرداختم یخسارت م دیمن با د،یکن یبحث م دیدار

  .من بود فهیکار را کردم، وظ نیا زهیمن نه بخاطر پول و نه جا یول: 

  .مقدار ناقابل بود نیبرابر ا نیشما که چند یمن شما را همان روز شناختم، مزد واقع دونم،یم دونمیم: 

  .بگم خداحافظ دیبا د،یمزدم را پرداخت کرد د؟یندار يکار گهیالبد با من د ن،یپس بعد از ا: 

  .دیشما را خواهم د شتریب ندهیدر آ. باهاتون کار دارم یلیاتفاقاً خ د،یچرا، اگر قبول کن: 

  .خوشحال خواهم شد تینها یبابت ب نیاز ا: 

در  دینادره با کل. گذاردیو نادر چمدانها را آورده کنار درب ساختمان م کند میمنزل نادره توقف  يجلو لیاتومب

  .کند  میاما اف اف را هم زده سپس صحبت  ،کند میرا باز 

  .باال میایم میدار م،یمامان مهمان دار: 

 : زنِ؟ ایمرد  

  .کرده بودم فیهمان آقا نادرِ که براتون تعر: 
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  .باال ارمیچمدانها را براتون ب دییشوم، فقط اجازه بفرما ینه نادره خانوم، مزاحم نم: 

  .میدر کن مونو یخستگ يفنجان چا کیبا  دیبا! یچه مزاحمت: 

  .ستیآخه درست ن: 

   کنم؟ ییرایاز شما پذ يفنجان چا کیخوام با  یمن فقط م نکهیا ست؟یدرست ن یچ: 

  .ادیاز سرمون هم ز د،یدار اریاخت

و پس از  زند مینادره زنگ درب آپارتمان را . و نادره چمدانها را با آسانسور به پشت درب آپارتمان آورده نادر

و نادره پس  شود میدرب ظاهر  يصورت خود را پوشانده، جلو کهیبا مقنعه و چادر در حال یچند لحظه، خانوم

  .کند  می یبا مادر، نادر را معرف یو روبوس کیاز سالم و عل

  .، نادر خانکردم میصحبتش را  یلیاست که خ ییهمان آقا نیا: 

  .که مزاحم شدم دیبخشیسالم مادر، م: 

  .دییبفرما ،دییمنزل خودتونه، بفرما د،یدار اریسالم پسرم، اخت: 

  

  یداخل شب،

نشسته  یمبل يمادر رو ينادر روبرو ،شود میمشاهده  یدر داخل آپارتمان، منزل نادره به خوب نیگردش دورب با

  .کند میرا تعارف  يو چا باشد یم يو نادره در حال آوردن چا

  !لطفاً چادرت را سرت کن ،يرا ندار لیبهانه بار و بند گهیجان حاال که د زیعز: 

که به سر  يو سپس با چادر رود یم رونیاز اطاق ب يچند لحظه ا ،يچا يپس از گذاشتن استکانها(حتماً مادر: 

  ).ندینش یگردد و کنارمادر م یکرده، بر م

  

  نادر لیداخل اتومب ،یخارج شب،

  .خواندیرسد و با خود م یشادمان و خوشحال بنظر م اریپشت فرمان در حال حرکت، بس نادر

  ».قشنگ بود یلیخ !قشنگ بود یلیخ !بود یعجب شب !بود یشب عجب«

  

  یخارج شب،

آنها پهن  يجلو يکنار رودخانه نشسته اند و سفره ا یتخت يان، نادر و نادره روکنار رودخانه در اوش یرستوران

  .نادره خطاب به نادر رسد، یشُرشُر آب به گوش م يشده و صدا دهیدر سفره چ يغذاخور سیو سرو

  گذره؟یما م ییچندوقت از آشنا یکنیفکر م: 

  .روز ازدهیهفت ماه و  قاًیدق: 

  مگه نه؟ ،يپروند يعدد هی ؟یگفت يجور نیهم ای يحساب کرد یراست یحاال راست! قیچه دق نیآفر: 

  .گذرهیروز م ازدهیکه شمارو جلو بانک سوار کردم تا امروز هفت ماه و  ياز روز قاًینه دق: 



 لمیف سانسور بدون که يا لمنامهیف 145
شود یم  

 

  د؟یدار ادیرا ب خیتار نیا قیدق نقدریا يچطور: 

  .در خاطرم حک شد و ماندگار موند ییآخه اون روز آشنا: 

  مهم شدم؟ نقدریمن برات ا یعنی: 

دارم صبح  دوست شهیاما صبح که م د،یکه هر شب تو خواب با من هست دونمیم نویا یول دونم ینم ،يمهم شد: 

  .شهیممکن نم شهیمتاسفانه هم نیبشه که ا يرا هم با شما شروع کنم و روزم با شما سپر

  د؟ینکنه آقا نادر عاشق شد: )پرسد یم یو با غرور و شادمان کند می ینادره خنده کوتاه (

که  دونمیم نویداره، اما ا یو عشق چه حالت یعاشق دونمیچون من تا حاال عاشق نشدم و نم دونم، یعاشق؟ نم: 

و خاکستر  سوزمیم فته،اُ یبه جونم م یو آتش رهیگیتمام وجودم از درون گُر م خورهیدستم به مانتو شما م یوقت

  .لذت بخشه یلیاما خ شم،یم

  .کنهیو آدمو خاکستر م زنهیم شیآت سوزونه،یم نه،یعشق هم !دیعاشق شد دم،یبله آقا نادر درست فهم: 

. و جان فداکنم رمیعشق بم نیا يآره عاشق شدم و دوست دارم خاکستر بشم، دوست دارم پا نه،یپس اگر هم: 

  د؟یحالت ها را ندار نیشما که ا

فکر . کنم يبه شما عادت کردم، منهم مثل شما دوست دارم تمام روز را با شما سپر بیمنهم عج دونم، ینم: 

  .منهم شما را دوست دارم کنمیم

  

  شب ،یخارج

  .صرف شام نشسته اند يبرا زیم کیباز آن در پشت  يکه نادر و نادره در فضا یرستوران

  .يخواستگار میایبا مادرم م گهیصبرم تمام شده نادره خانوم، با اجازه شما هفته د گهیمن د: 

  عجله؟ نیچرا با ا: 

 م،یبدان میخواستیرا که درباره هم م يزیهرچ گهید گذره،یما م ییماه از آشنا نیعجله؟ کدام عجله؟ االن چند: 

  .نمونده یباق يا دهیناگفته و ناشن م،یدونیم

  م؟یدونیم یچرا نادر جان، ما از گذشته هم چ: 

پس  م،یسازیرا هم که ما م ندهیآ م،یندار يبه گذشته کار. گذشته، گذشته نادره خانوم م؟یبدون میخوایم یچ: 

 د،ینیب یروزها م نیدر ا یماند حال، حال به ما ربط داره، اگر مشکل یم. بعداً صحبت کرد دیدرمورد آنهم با

  .دیبگ دییبفرما

و  یانسان واقع کی .دیهست یو مهربان فیشر اریشما هم انسان بس .هیاوک هیها اوک یامروز که به قول فرنگ: 

  نبوده؟ تانیدر زندگ یکیو تار اهینقطه س چیه د؟یبود نطوریدر گذشته هم هم ایشما آ نیاما هم ،یدوست داشتن
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مرتکب نشدم، به قول معروف گذشته ام پاك  یخالف چیمن ه ریبوده ام که هستم، خ نیهم شهیاوالً من هم: 

 یبازهم حرف. بوده، گفته ام یهمه آنچه را که گفتن د،یکن يکنجکاو دیهم بخواهپاکه، اگر درمورد خانواده ام 

  هست؟

  ؟یدونیم ینادر جان تو از گذشته من چ: 

ندارم که بخوام از آن مطلع بشم، گذشته تو مال خودت بوده، اگر باعث  يچندبار بگم؟ من به گذشته تو کار: 

بوده که باعث خجالت و عذاب وجدانت  ينکرده طور يو اگر هم خدا یکنیافتخارت بوده که به آن افتخار م

  .داد میخواه گریهمد هرا که ب يو تعهد نمیب ینداره، من امروز را م یباز به من ربط ،شود می

  .میفکر کنم، عجله نکن، فعالً که ما باهم هست ينادر، اجازه بده من قدر شهینم: 

 م،یبش داریشب با تو به بستر بروم و صبح باهم از خواب ب خوامیم م،یهر چه زودتر مال هم بش خوامیآخه من م: 

  .از زبان تو بشنوم کنمیچشمامو باز م یگفتن را هر بامداد، وقت ریصبح بخ يصدا خوامیم

  .فکر کنم، بهت خواهم گفت يقدر هیباشه، باشه، اما اجازه بده من : 

  

  لیداخل اتومب شب،

  .شود می دهید لیدر اتومب زیتهران، نادره ن يها ابانیادر در حال حرکت در خن لیاتومب

  .یگفتیخوب، م: 

  .زمیندارم عز یمن گذشته خوب: 

  .نمیب یو امروز را م کنمیم یندارم؟ من در حال زندگ يبگم که من به گذشته ات کار دیچند بار با: 

  .ترسم یدرسته اما من م: 

  ؟يرو دوست دار يا گهیکس د ونه؟یدرم يا گهیمرد د ينکنه پا ؟یترسیم یاز چ: 

  .یناراحت بش ،یبش مونیپش ،يترسم اگر از گذشته من باخبر شو ینه، نه، نادر من م: 

 یو ظلمان اهیس یلیکه گذشته تو خ میاگر فرض کن. سین یکه رنگ یاهیباالتر از س ؟یزن یکه م هیحرفا چ نیا: 

  ها را تکرار کنم؟ حرف نیا دیچقدر با ،یدرخش یم دیکه مثل خورش نمیبیبوده، من امروزت را م

  ؟يندار يپس تو اصالً با گذشته من کار: 

  !تا فردا صبح بگم نه يخوا یچند دفعه بگم؟ م .نه نه نه: 

  .ندارم یمن حرف نطورهیخوب حاال که ا اریبس: 

  

  یداخل شب،

آورده  شانیرا برا يغذاخور سینشسته اند، گارسون سرو زیم کیرستوران شلوغ که نادر و نادره هم پشت  کی

نشسته به نادره  شیو سپس سرجا دیگو یبه او م يزیچ کشد، یم يکه نادر گارسون را کنار گذارد یم زیم يرو
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غذا را  یاز مدت کوتاه پسگارسون . بندد یبر لبانش نقش م يشاد ياز رو يلبخند یو گاه کند مینگاه 

  .گذارد یآنها م زیم يآورده و دو شمعدان را با دو شمع بلند روشن رو

  

  بود نادر؟ يچه کار نیمن، ا يخدا يوا: 

نبود، چون تو مثل ماه همه جا را روشن  یکار جالب ،یگیراست م ):شنوند یم انیبلند که اطراف ينادر با صدا(: 

  .تو نداره یدر برابر نورافشان یشمع نقش گهید يکرده ا

  !شنوند یحرف بزن، همه م واشی ؟يشد ونهیپسر تو مگه د يوایا: 

شدم،  وانهیمردم من د يآها )بلندتر يبا صدا( .داد بزنم و همه بفهمند خوامیشدم، م وانهیآره د )بلند يبا صدا(: 

  .خانوم، من عاشقشم، بابا جماعت دوسش دارم نیا وانهید

  .آب شدم سینادر، از خجالت خ یکنیخراب م يدار: 

نادره  يدرآورده، جلو يجعبه انگشتر کی بشیزند و از ج یدربرابر نادره زانو م(چرا؟ چون من دوست دارم؟ : 

خود انتخاب  يبنده را به همسر کنم یسرکار خانوم من عاجزانه از شما تقاضا م ):بلند يو با صدا کند میباز 

  .دیکن

  :بلند ياز دختران با صدا یکیآنها سه دختر جوان و سه مرد نشسته اند و  زیم درکنار

  !یترک يلمایمثل ف! واه واه واه، چه اداها: 

  !به به هیمچه خانو شناسم،یزنه رو من م نیاوه اوه اوه ا: مقابل مرد

  .پِیآدم خل و چ هیکارها فقط کار  نیچه؟ ا یعنیاداها  نیا! خل و چله کهیزنه، مرد گهیراست م: گرید زن

  

  !هیزیخجالت هم خوب چ! چه طرز حرف زدنه نیا! ادب یادب داشته باش ب )خطاب به زن(: نادره

  .تو هتل ها یدب يبارها ایگرفت؟ مدرسه  ادیاز کجا  دیادب با یخانوم فرشته بانزاکت، راست ،یگیراست م: مرد

  

 ينجوریمحترم ا اریخانوم بس نیحضرت آقا چرا با ا دیببخش )؛رود یآنها م زیبلند شده، بطرف م شیاز جا(: نادر

تخم  دیاما شما دار. حالو از دست بدم نیا خوامیدارم و نم یمن حال خوب ست،یدرست ن نیا د؟یزن یحرف م

  .دیکاریخشونت م

  

من  ،یتواگه تو گوش منهم بزن. کنم، چشم حال خوش شما رو خراب خوامیعمو منهم نم )شود میبلند (: مرد

  .قیرف کنم یسرمو بلند نم

  د؟یزن یحرف م ينجوریپس چرا ا د،یهست یفیشما که انقدر انسان شر: 
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زن را چقدر  نیشما ا کنم،یم یداداش فضول دیببخش گرفت، یجواب م دیگفت که با يزیچ هیخانوم  نیا: 

  ؟یشناس یم

  !خانوم نیزن نه و ا نیا د،یکنم مواظب حرف زدنتون باش یاوالً خواهش م: 

  .خانوم، شرمنده داداش نیا د،یببخش: 

  !میبر نجایازا ایب! نادر میبر ایب )؛کشد یدست نادر را گرفته، به دنبال خود م یبا ناراحت(: نادره

  کاسب بودند؟ یدر دب شانیا یدون یآقا م کنه،یبفرما، خانوم با ادب داره فرار م: مرد

  .کردند میبله آنجا کار : 

  .)نادر را با خود ببرد کند  می یبا زور سع(نادر میبر ایب: نادره

  داداش؟ يچه کار: مرد

  .تجارت دونم،یچه م گه،ید یکاسب )ردیگ یبه اتفاق نادره از مرد فاصله م کهیدرحال(: نادر

اگر مؤدبانه بخوام بگم که به شما  شانیکار ا! بدون ،یدون یتجارتشون هم پر رونق بود، اگه نم ،یبله کاسب: مرد

  .بود یبر نخوره، تن فروش

  

  ابانیب ،یخارج روز،

  .با فاصله نشسته اند يباریدر جوار جو یو نادره کنار درخت نادر

 یو با هم گاه میدید یرا م گریهمد يگاه گدار که نیمن هم )یاست به آرام ریسرش به ز کهینادره درحال(: 

  .نادر، تو يبودم، تو خرابش کرد یراض م،یخورد یشام م

   من؟ من خرابش کردم؟: 

  !جان زیازدواج نشان دادم؟ من اصالً به فکر ازدواج نبودم عز لیمن به تو تما یبله، ک: 

  تو بگو؟ م،کرد می کاریخوب من عاشق شده بودم، چ: 

 یگذشته خوب گفتمیمکه مرتب  من. کن رونیبار گفتم، فکر ازدواج را از سرت ب نیکه چند من بگم؟ من: 

  .گذشته گذشته است. ندارم يمن با گذشته کار یگفتیکه م يتو بود نیا. ندارم

  .در پشت سر توست يعقبه ا نیچن کیدونستم  یالبته، اما نم: 

  ؟یمنو شکنجه کن ؟یچکار کن یخواه یم .بگذار و برو ،يدیحاال که فهم: 

  .یتونم لعنت یاما من نم ،یرا فراموش کن زیتو آسان باشه که همه چ يبرا دیبذارم برم؟ شا یراحت نیبه هم: 

  .بار عاشق شده بودم نیاول يهم برا نادر، من ستیهم آسان ن من يبرا: 

  .میکن دایپ یراه حل کیتا  ییایگفتم ب نیهم يبرا: 

  ؟یچه راه حل: 

شده؟ خوب  یحاال چ یبدون یخواست یگذشته را که تو نم یلعنت گمیم یه رم،یواهللا مرتب با خودم کلنجارم: 

  !نداره یگذشته به من ربط یگفت یمگه نم ؟یکه چ ،يدیفهم
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  .هم مربوطه یلیاما االن معلوم شد که خ: 

باهم  یوقت نکه،یشده و آنهم ا دایپ یمشکل کینداره، فقط  یکه اصالً به من ربط دمیرس نینه، نه بازهم به ا: 

  .تو را بشناسد يباز امکان داره فرد ،یو تو درکنار من هست میرویم ییجا

  .امکان هست نیبله ا: 

 یکس گهیو د شهیحجاب کاملِ کامل، مسئله حل م یعنی ،يو روبند بنداز یچادر سرت کن یاما اگر تو قبول کن: 

  .کنه ییو شناسا ندیتو را بب تونهینم

  .بر فرض که قبول کردم: 

هرچقدر کامل تر، . داره یحجاب چه نقش مهم. حجاب، حجاب گهیاسالم مرتب م زم،یعز ینیب یخوب م: 

در پوشش . کند ییو شناسا ندیتونه شما رو بب ینم یکس گهید یبپوشان گرانیخودت را از د يشما رو یوقت. بهتر

. دیانجام ده یستیترور الو اعم دیبا خودتان بمب حمل کن یحت د،یبکن يهمه کار دیتوان یشما م یاسالم

  .دیمردم برو يو با روبند، راحت تو دیکارها بکن یلیخ دیتوان یم د،یمواد مخدر جابجا کن یتوانیم

  ؟!آن راداتیاز ا ایاز محسنات حجاب بود  نهایا دمیمن نفهم: 

 زیچ یفکر نکن ،يرو گفتم که ناراحت نشو نهایندارد، از محسنات حجابه، ا يرادینه به خدا، حجاب که ا: 

  .ستیبد

  شه؟یمشکل تو حل م خوب با روبند: 

  .زمیسرت بر يآب توبه رو دیکه با نهیهم هست، و آنهم ا يا گهید زیچ کی: 

 تتیگذشته من اذ. یکامالً گذشته را فراموش کن یتوان ینم نکهیا یعنی. يپس تو بازهم به من شک دار: 

 يزیچ زها،یچ نجوریبا آب توبه و ا ،ياگرهم ندار .که مسئله حله ،ياگر اعتماد دار ؟یچ یعنیآب توبه . کنه یم

  .شهیعوض نم

ناراحت  ینیاز اعمال د دیپس نبا ،یهست یمسلمان واقع کیتو هم شکر خدا  ه،یکار شرع کی نیا یچرا، ول: 

  .یبش

  ؟یچ گهیخوب د: 

 يسر جا میرفت ،یچیه گهید ).کند میبلند  نیمانتو نادره را گرفته، او را هم از زم نیو آست شود مینادر بلند (: 

  .هم همان نادر و من یشیمن همان نادره روز اول م يتو برا. اولمون

بلند  نیکه از زم دهد یدو پرنده کوچک را نشان م نیکه دورب شود می کیبه هم نزد دنیبوس يبرا شانیصورتها(

  ).کنند یپرواز م   شده به آسمان 
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  یداخل شب،

تمام شده، به درختان باغ  شانیکه رو به باغ است نشسته اند، غذا يپنجره ا يرستوران جلو کیو نادره در  نادر

  .که حالت زمستان را دارد، البته نادره با روبنده است کنند ینگاه م

  .میدار شیرا در پ يزمستان سرد نکهیمثل ا: 

  نادر؟ ،یهست ییتو هم سرما: 

  .خدا گرممي  شهیهم کنم،یسرما را احساس نم گهیبا تو هستم، د کهیبودم، اما از وقت: 

  ؟يحرفا زد نیباز از ا: 

  خودمون هم سفره دلمو باز نکنم؟ يبرا ست،ین یکه کس نجایا: 

  .سرد شده باشه یکم شتیبعد از هشت ماه آت دیآخه با: 

کوه آتشفشانم،  کیاصالً  شم،یکوره داغ داغ پر از آت کی ،یتو در کنارم هست کهیخاطر جمع باش من تاوقت: 

  .شد ریکه د میبلندشو بلندشو بر

  

  یداخل صبح،

که  شود می دهید وارید يازدواج نادر و نادره رو يعکسها ،کند میحرکت  نیآپارتمان نادره، دورب داخل

تخت، دونفر  يرود، رو یبه طرف اطاق خواب م ییرایعروس چادر و روبند دارد، پس از گردش در اطاق پز

زنگ ساعت پخش  يصدا. شود مین دهیصورت آنها د رد،یگ یم ریتخت تصو نییپا  از نیچون دورب. اند دهیخواب

، ساعت شش شود می دهیآشپزخانه است د نتیکاب يکه رو یساعت ن،یزنگ و گردش دورب يو با صدا شود می

است و سپس  زانینادر که از تخت آو يبه اطاق خواب، ابتدا دو پا نیبا برگشت دورب. دهد یصبح را نشان م

  .کشد یم ازهیتخت نشسته و خم يکه رو شود مینادر مشاهده 

  من برم؟ ای یکنیتو اول حمام م: 

  .خوابم جیتو برو، من هنوز گ: 

به صورت دارد  يبه سر و روبنده ا يچادر کهیدرحال .شود میاز رفتن نادر به حمام، نادره از رختخواب بلند  پس

و بطرف  دیآ یم رونینادر از حمام ب. کند  میدم  يچا ده،یصبحانه را چ لیرود، وسا یبطرف آشپزخانه م

  :رود و خطاب به نادره یآشپزخانه و نادره م

  .ریلخاصبحکم اهللا و ب: 

  .هیلعافاو ریصبحکم اهللا وبلخ: 

  .فتهاُ یم رزایم رجیشعر حجاب ا ادیحجاب تو، آدم  نیبا ا گمیم: 

  .عالم، اون کتاب که ممنوعه و ذاله است  وا خاك: 

  ؟یچ يبرا: 

  شه؟یم یچ یدونیم فته،یداره، اگه دست بچه ها ب ادیو بد، توش ز کیرک يحرفها نکهیا يبرا: 
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داره، که اگه دست  يادیبدجور ز يهم حرفها یمجلس نیالمتق ۀیرساله ها و حل نیباشه، هم نطوریخوب اگه ا: 

  .شهیم یچ دونم ینم فته،یبچه ها ب

  .توش نوشته شده باشه يبد زیچ یگیکه تو م ییکتابها نیکنم ا یفکر نم: 

شما مزرعه شما هستند و از هر طرف که  يها زن«: مطلب داره، مثل یلیبچه ها خ يبد برا يزهاینه، اما درباره چ: 

مسئله  اینداشته باشد و  یکه اشکال دیکن یکیچگونه نزد رخوارهیبا بچه ش ای دیکشت کن دیتوان یم دیبخواه

 یعنیاصالً کشتزار  ؟یچ یعنیبابا افضاء : کندمطالب را بخواند و از پدرش سؤال  نیبچه ا یخوب وقت» .افضاء

  بگه؟ دیبا یچ چارهیداره؟ خوب پدر ب یچه معن رخوارهیبا بچه ش یکینزد ؟یچ

          . شهیم رمونید ،یحرف بزن بند کیو  یستیبا نجایا يخوب، برو لباسهاتو بپوش، اگه بخوا یلیخ: 

  

  یداخل روز،

نادره را نشان  یدر داخل اطاق نکهیتا ا کند  میحرکت  مارستانیاز راهرو ب نیدورب مان،یبخش زا مارستان،یب

  :اند و نادر خطاب به مادر ستادهیتخت با چادر و روبندش نشسته و مادر و نادر درکنار او ا يدهد که رو یم

دختر بهم بده مثل نادره، درست شکل  کیخواد بهم بچه بده،  یخدا اگه م کردم میآرزو  شهیمادر هم: 

  .خودش، خدارو شکر که دعام مستجاب شد

  .شکل خودت شد دیحاال از کجا معلوم که شکل من بشه؟ شا: 

  .ام دهیفعالً که من به پنجاه درصد خواسته ام رس شه،یزشت م یلیخدانکنه، اونوقت دخترم خ: 

  .پسرم یبرس تیخواسته ها یشا اهللا که به تمامان: 

  .ممنون مادر یلیخ: 

  مرخصم؟ ینگفتن که ک: 

منهم پس  مارستان،یدم در ب دیتو و مادر هم بر کنم،یرا پرداخت م نهیتا من هز ياول برم حسابدار دیچرا، من با: 

  خورده؟ ریبچه که ش یراست ام،یو م رمیگیم لیاز پرداخت، بچه را تحو

  .دادم ریتازه بهش شبله : 

  ).شود مینادر از اطاق خارج (خوب  یلیخ: 

  .بخدا دلم گرفت! مادرجون حاال که نادر رفته، اون روبنده را بردار: 

  .شهیوارد اطاق م نفر کی کهویزنم؟  ینه مادر، مگه بخاطر نادر روبند م: 

  .رو صورتت يندازیم يخوب فور: 

  .میکارامونو بکن ایها ب حرف نیا يشُل کن و صفت کن نداره، بجا ست،یبردار ن لینه مادر، حجاب تعط: 

  

  روز ،یخارج
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 لیروند و درکنار اتومب ینادر، بطرف آن م لیاتومب دنیشوند که با د یمادر و نادره مشاهده م مارستانیدر ب جلو

مادر  د،یآ یخارج شده به طرف آنها م مارستانیساك بچه از درب ب کیکه با  شود مینادر مشاهده  .ستندیا یم

  :بچه درون ساك از پوشش بچه تعجب کرده خطاب به نادر دنیبا د

که چادر و روبند  شود میمادر بچه مشاهده  دیاز د(نادرخان  يکرد ينطوریبچه را چرا ا نیوا خاك عالم، ا: 

  ).دارد

  ست؟یخوب مگه دختر ن: 

  .شه یدختر واجب م يبه بعد برا یبابا اگه حجاب هم واجب باشه، از نه سالگ ؟یچ یعنیکارها  نیچرا هست، ا: 

افته با  یکه راه م یاز وقت دینداره، دختر با یحجاب زمان. شه یبهش واجب م فیتکل یاز نه سالگ ر،ینخ: 

  .فتهیحجاب باشه که چشم نامحرم به بدنش ن

  .و نوزاد رخوارهیکه راه افتاد نه بچه ش یاز وقت امرزه،یخدا پدرتو ب: 

. کرد یکینزد شهیهم م رخوارهیدونستند با بچه ش یبود که مردم نم یمال زمان نیا ،یپرت یلیمادر از مرحله خ: 

  .مواظب بچه ها بود و اجازه نداد بدون حجاب باشند یرخوارگیاز ش دیبا گهیحاال د

  .فهمم ینم یچیها ه حرف نیمن که از ا: 

  )شود می لیسوار اتومب (.میکه وقت ندار میبر د،یفهم یباشه باشه بعداً م: 

  

  یداخل روز،

 يقد با چادر و مقنعه و روبند درحال باز میمنزل نادره، نادر در وسط اطاق نشسته و شش دختر بچه قد و ن داخل

 شود میدر باز . خنندند یزنند و قاه قاه م یبه سر نادر م یگردند و هر کدام با بالشت یدور او م .کردن با او هستند

پس از سالم و  .شوند یکه چادر و روبند دارد، وارد م )دنوزا( رخوارهیبچه ش کیو نادره به اتفاق مادرش با 

  :کیعل

  .دیکرد رید یلیخ: 

و خواهش و تمنا باالخره دوتا از النگوهامو گرو  یبا هزار بدبخت. میپول هم کم آورد. شد یم صیترخ دیبا: 

  .میگذاشتم که تا فردا پولشونو بد

  .شرمنده د،یدیزحمت کش یلیدست شما درد نکنه مادر، خ: 

 مین نیتوانستم از پس ا یچون من هرگز نم د،یومدیخوب شد که شما ن یلیدشمنت شرمنده باشه، اتفاقاً خ: 

 کی یکه من طاقت ندارم حت ریبگ لیتحو .دختر نوزادت نیهفتم  هم نیاخانومت و  هم نیا ام،یها برب یوجب

  . بمونم نجایلحظه ا

عکس نادر و  يرو انیپا تریکنند که ت یخود م یقبل يو دختر بچه ها باز شروع به باز شود میمادر از در خارج (

  ).شود میبچه ها ظاهر 
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